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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 11. NOVEMBER 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 11. november 2003 – kl. 10.30 til ca. kl. 14.00 
på Hammerfest sykehus, møterom i FFU-avdelingen. 

 
 
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 
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STYRESAK 114-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 11. november 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 11. november 2003: 
 
Sak 114-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 115-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2003. Side 3 
Sak 116-2003 Budsjett for Helse Nord RHF samt budsjettpremisser for 

helseforetakene i 2004. 
Side 6 

Sak 117-2003 Samdata 2002 – aktivitets- og kostnadsvekst i Helse Nord. Side 33 
Sak 118-2003 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord. Side 42 
Sak 119-2003 Vestfjordklinikken AS – søknad om godkjenning som privat 

sykehus. 
Side 53 

Sak 120-2003 Felles prinsipper for omstilling og nedbemanning i Helse 
Nord. 

Side 58 

Sak 121-2003 Policy Helse Nord. Forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling for bygg, anlegg og eiendom. 

Side 64 

Sak 122-2003 Orienteringssaker Side 73 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
 3. Etablering av regionalt senter for behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser i Helse Nord. Sakspapirene ettersendes. 
  

 4. Eiendomsoverdragelse. Nemndsbehandling.   
Sak 123-2003 Eventuelt Side 80 
 
 
Bodø, den 4. november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 115-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 31. OKTOBER 2003 
 

Møtedato: 11. november 2003 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 31. OKTOBER 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs 
lokaler i Bodø, den 31. oktober 2003 – fra kl. 08.50 til kl. 10.00. Styremøtet ble avholdt som 
telefonkonferanse. 
 
Fra styret: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmer Stig Fossum, Ellen Inga O. Hætta, Lisbeth 
Flågeng, Nina Schmidt, Stig Arild Stenersen, Bente Christensen og Kari B. Sandnes. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol og fagdirektør Einar Hannisdal. 
 
Forfall: 
Styremedlem Johan Petter Barlindhaug 
 
 
STYRESAK 110-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 110-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 111-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. oktober 2003. 
Sak 112-2003 Organisering av akutt kirurgisk beredskap og fødselsomsorg i 

Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF – krav 
til oppfølging av foretaksmøtet.  Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 113-2003 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 111-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 1. OKTOBER 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. oktober 2003 godkjennes.  
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STYRESAK 112-2003  ORGANISERING AV AKUTT KIRURGISK 

BEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG I 
HELGELANDSSYKEHUSET HF OG 
HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – KRAV TIL 
OPPFØLGING AV FORETAKSMØTET. 

 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF anser at Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF 

har redegjort for status i forberedelser og planlagte tiltak for omlegging av 
fødselsomsorgen og den generelle kirurgiske akuttberedskapen i tråd med foretaksmøtets 
vedtak. Helseforetakene har belyst konsekvenser av vedtaket 19.06.03 på en slik måte at 
en finner sikkerhet for at sørge-for-ansvaret kan ivaretas på en forsvarlig måte. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
2. Styret vil understreke at foretaksmøtets vedtak når det gjelder Hålogalandssykehuset HF 

fremkom etter lange diskusjoner som involverte mange parter. Det foreliggende materiale 
tilsier at intensjonene i vedtaket ikke kan tilrås nå. Etablering av en forsterket fødestue på 
det foreliggende grunnlag vil kunne gi inntrykk av en trygghet for de fødende som det er 
god grunn til å stille faglige spørsmål ved. Ut fra dette vil styret slutte seg til de 
vurderingene som er gjort i styret i Hålogalandssykehuset HF, og gir sin tilslutning til at 
det kan etableres en jordmorstyrt fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik. Et slikt 
tilbud anses å være et stabilt og faglig godt tilbud til befolkningen i området. Styret ønsker 
imidlertid primært løsninger som ligger innenfor rammen av foretaksmøtets vedtak og vil 
ta et initiativ ovenfor Hålogalandssykehuset HF for å undersøke mulighetene for en slik 
løsning. Dette må i så tilfelle avklares senest innen 31. desember 2003. 

 
Vedtatt mot én stemme. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF poengterer viktigheten i at Helgelandssykehuset HF oppfyller 

forutsetningene fra foretaksmøtet om at endringer skal føre til et bedre helsetilbud til 
befolkningen, og forutsetter at dette ivaretaes i det videre arbeidet. 

 
Forkastet mot to stemmer.  
 
4. Helseforetakene bør iverksette nye utredningsarbeid i tråd med behov skissert i rapportene 

og ovenstående saksutredning i forhold til utviklingen av den elektive kirurgiske 
virksomheten. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Dermed ble vedtaket i sak 112-2003 som følger: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF anser at Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF 

har redegjort for status i forberedelser og planlagte tiltak for omlegging av 
fødselsomsorgen og den generelle kirurgiske akuttberedskapen i tråd med foretaksmøtets 
vedtak. Helseforetakene har belyst konsekvenser av vedtaket 19.06.03 på en slik måte at 
en finner sikkerhet for at sørge-for-ansvaret kan ivaretas på en forsvarlig måte. 
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2. Styret vil understreke at foretaksmøtets vedtak når det gjelder Hålogalandssykehuset HF 

fremkom etter lange diskusjoner som involverte mange parter. Det foreliggende materiale 
tilsier at intensjonene i vedtaket ikke kan tilrås nå. Etablering av en forsterket fødestue på 
det foreliggende grunnlag vil kunne gi inntrykk av en trygghet for de fødende som det er 
god grunn til å stille faglige spørsmål ved. Ut fra dette vil styret slutte seg til de 
vurderingene som er gjort i styret i Hålogalandssykehuset HF, og gir sin tilslutning til at 
det kan etableres en jordmorstyrt fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik. Et slikt 
tilbud anses å være et stabilt og faglig godt tilbud til befolkningen i området. Styret ønsker 
imidlertid primært løsninger som ligger innenfor rammen av foretaksmøtets vedtak og vil 
ta et initiativ ovenfor Hålogalandssykehuset HF for å undersøke mulighetene for en slik 
løsning. Dette må i så tilfelle avklares senest innen 31. desember 2003. 

 
3. Helseforetakene bør iverksette nye utredningsarbeid i tråd med behov skissert i rapportene 

og ovenstående saksutredning i forhold til utviklingen av den elektive kirurgiske 
virksomheten. 

 
 
STYRESAK 113-2003  EVENTUELT 
 
Stig Arild Stenersen tok opp spørsmålet om informasjonsflyt til styremedlemmene mellom 
styremøtene. Saken vil bli tatt opp til bred drøfting på et senere styremøte. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 112-2003 – stemmeforklaring 
 
Styremedlem Stig-Arild Stenersen stemmer mot punkt 2 og har følgende protokolltilførsel: 
 
Punkt 2 oppfyller ikke de krav som Helseministeren har kommet med via foretaksmøte, og 
jeg kan følgelig ikke stille meg bak styrets vedtak på dette punktet. 
 
Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 116-2003  BUDSJETT FOR HELSE NORD RHF SAMT 
BUDSJETTPREMISSER FOR 
HELSEFORETAKENE I 2004. 

 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Innhold/bakgrunn 
Formålet med denne styresaken er å fastlegge budsjettrammer, styringsmål og 
budsjettpremisser for helseforetakene, fastsette investeringsvolum og fordeling av 
investeringsrammer samt vedta budsjettet for RHF. 
 
Sammendrag 
Helse Nord står overfor store økonomiske utfordringer i 2004. Drift i ubalanse, økte 
effektiviseringskrav knyttet til forslag til statsbudsjett for 2004, behov for å frigjøre midler til 
å gjennomføre nødvendige investeringer samt overføring av økt økonomisk risiko ved nye og 
eksisterende oppgaver. 
 
Helse Nord RHFs ”sørge for ansvar”, for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-
Norge og på Svalbard, ivaretas gjennom behandlingsaktivitet i: 
 
• Egne helseforetak 
• Privatpraktiserende spesialister og institusjoner med driftsavtale med Helse Nord 
• Kjøp av tjenester fra helseforetak utenom landsdelen  
• Kjøp av tjenester fra private sykehus og andre private aktører. 
 
Behandlingstilbudet, målt i volum på aktivitet, har økt kraftig i 2003 og har aldri vært bedre. 
Det skal videreføres på om lag samme nivå, jfr. forslag til statsbudsjett for 2004. 
Helseforetaksgruppens utfordring er å utvikle organiseringen av tjenestetilbudet og redusere 
kostnadsnivået, slik at vårt oppdrag overfor befolkningen ivaretas på en mer kostnadseffektiv 
måte. Primært må ansvaret overfor de mest alvorlige syke skal oppfylles først. Det må skje 
gjennom mer aktiv prioritering av ressursbruk ved at prioriteringsforskriftens innhold legges 
til grunn. Gjennomføring og utvikling av opptrappingsplanen innen psykisk helsevern 
forutsetter også at kostnadsveksten i somatisk virksomhet kommer under kontroll. 
 
Behandlingstilbud til store pasientgrupper og for akutte tilstander skal primært ivaretas nært 
der folk bor når dette kan skje på en kvalitetsmessig god og økonomisk effektiv måte.  
Behandlingstilbud for mindre pasientgrupper skal utføres på færre steder når dette er 
kvalitetsmessig og/eller økonomisk mest optimalt. 
 
Behandlingsaktiviteten i 2004 må gjennomføres ved: 
 
• Mindre bruk av senger og økt bruk av dagbehandling/poliklinikk 
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Helseforetaksgruppen i Helse Nord hadde for 2002 en kostnadsvekst på over 4,4 % mot et 
snitt for landet på – 0,6 %. Den interne variasjonen i kostnader mellom og i helseforetak er 
svært stor. Hovedstrategien for gjennomføring av behandlingsaktiviteten for 2004 vil derfor 
være: 
 
• Intern effektivisering og kostnadsreduksjon i det enkelte helseforetak. Dette skal skje i 

nært samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte 
 
Helse Nord står i tillegg for øvrig overfor fire særlige utfordringer i 2004: 
 
• Overtakelse av ansvaret for syketransport hvor kostnadene skal reduseres og med 

muligheter for å se transportkostnader og etablering av behandlingstilbud i sammenheng 
• Overtakelse av ansvaret for helsetilbudet til rusmiddelmisbrukere 
• I fellesskap mellom Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset 

Nord-Norge utvikles behandlingstilbudet overfor befolkningen på Sør-Helgeland slik at de 
velger behandling i Helse Nord 

• Kjøp av tjenester fra private aktører på områder hvor dette er nødvendig for å oppfylle 
vårt sørge for ansvar for prioriterte grupper gjennom egne helseforetak/praktiserende 
spesialister 

 
Økonomisk styringsmål i 2004 
Målsettingen om økonomisk balanse for foretaksgruppen samlet sett i 2004 står fast. I saken 
foreslås at hvert av helseforetakene inklusive RHF skal gå i balanse i 2004.  
 
Styret vedtok i sak 104-2003 at gjenstående effektiviseringskrav skulle fordeles mellom 
helseforetakene ut fra forskjeller i kostnadseffektivitet, tatt hensyn til ulikheter ved 
foretaksetableringen. Som følge av store tilpasningsproblem i samtlige helseforetak foreslås 
det ikke å ilegge ytterligere effektiviseringskrav i 2004. I etterfølgende år vil legges vekt på å 
iverksette tiltak for å utjevne forskjeller i enhetskostnader som styret vedtok i 2002.  
 
Budsjettrammer 2004 
Det foreslås at basisrammen for helseforetakene i 2004 fastsettes til: 
 
Helseforetak Basisramme 2003 Basisramme 2004 
Helse Nord RHF 267 867 782 395 937 000 
Helse Finnmark  453 985 435 569 573 000 
Universitetssykehuset i Nord-Norge  1 113 513 405 1 885 654 000 
Hålogalandssykehuset 473 568 909 655 831 000 
Nordlandssykehuset 826 459 904 1 078 174 000 
Helgelandssykehuset 324 904 565 472 817 000 
Totalt Helse Nord 3 460 300 000 Kr. 5 057 986 000 
 
De største endringene i forhold til vedtatt basisramme for 2003 er: 
 
• kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift 
• grunntilskuddet i det tidligere regionsykehustilskuddet er nå inkludert i basisrammen 
• omlegging av ISF-finansiering fra 60 – 40 % av DRG-sats 
• omlegging av poliklinikkfinansiering (redusert RTV-refusjon og økt basisramme) 
• økt tilskudd til dekning av avskrivninger 
• økt tilskudd til dekning av kapitalkostnader for opptrappingsplanen for psykisk helse 
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I vedlagte budsjettdokumentasjon er en nærmere beskrivelse av endringer i forhold til budsjett 
2003. 
 
Strategier for å oppnå styringsmålet 
Tidligere vedtatt hovedstrategi er at tilpasningsproblemene skal løses gjennom 
effektiviseringstiltak og økt produktivitet, og ikke ved inntektsstrategier. Det må identifiseres 
og iverksettes tiltak i foretaksgruppen for å oppnå kostnadsreduksjoner på omtrent 470 mill 
kroner. Videre må den løpende kostnads- og inntektsutviklingen følges nøye i 2004 for å sikre 
at konsekvenser av eventuelle sviktende forutsetninger fanges opp tidlig og møtes med nye 
tiltak. 
 
Rapporten Samdata 2002 samt tidligere benchmarking  rapporter viser at det er stor ulikhet 
mellom foretakene når det gjelder kostnader pr opphold, arbeidsproduktivitet, liggetider m.v. 
Dersom samtlige helseforetak hadde en kostnad pr korrigert opphold i 2002 tilsvarende det 
beste sykehuset i regionen (Rana), ville kostnadene vært 530 mill.kr. lavere i foretaksgruppen 
samlet. Det understrekes at dette er et teoretisk resonnement, men potensialet for 
kostnadsreduksjoner er gjennomsnittlig likevel betydelig.   
 
Samtidig som det er stor intern ulikhet i Helse Nord, viser all statistikk at sykehusforbruket og 
kostnadsnivået i vår region er klart høyere enn i landet for øvrig. Samdata 2002 viser også at 
mens kostnadene per korrigert opphold ble redusert med 0,6 % på landsbasis, økte denne med 
4,4 % i vår region. Helse Nord var den eneste regionen som ikke realiserte effektivisering i 
2002, men i stedet reelt økte kostnadene. Med en kostnadsreduksjon tilsvarende 
landsgjennomsnittet (d.v.s. 5 % reduksjon fra faktisk nivå i 2002), ville kostnadene i Helse 
Nord vært 167 mill.kr. lavere i 2002. 
 
Det vises for øvrig til egen sak i dette styremøtet som oppsummerer resultatene fra Samdata 
2002. 
 
Det legges i budsjettet opp til at tilpasningsproblemet skal løses på følgende måte: 
 
• bedre arbeidsproduktivitet, flere behandlede pr. årsverk 
• reduksjon av antall årsverk inklusiv innleie av personale 

o bedre kapasitetsutnyttelse 
o lavere sengetall 
o fortsatt vridning av aktiviteten fra døgn- til dagbehandling 

• mer effektiv funksjons og oppgavefordeling mellom enheter 
• effektivisering av stab/støttefunksjoner 
• kostnadsreduksjoner gjennom bedre innkjøpsavtaler 
 
Budsjettprosessen videre 
Her inviteres styret til å fastsette styringsmål og basisramme for hvert av helseforetakene, 
samt fastsette aktivitetsnivå og investeringsramme for 2004. 
 
Parallelt kjøres en budsjettprosess i helseforetakene fram til sluttbehandling av budsjettet i 
HF-styrene desember 2003. Dialogen mellom administrasjonene i helseforetakene og på 
RHF-nivå ivaretas i forkant av den lokale styrebehandlingen m.h.t. tiltak for å realisere 
styringsmålet. Det settes spesiell fokus på tiltak som vil berøre pasientbehandlingen. 
Helseforetakene er videre bedt om å sortere tiltakslisten i 2 deler. Del 1 som utgjør tiltak for å 
løse eksisterende tilpasningsproblem. Del 2 som utgjør ytterligere tiltak for å løse nye 
effektiviseringskrav i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. 
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Styret i Helse Nord RHF vil i januarmøtet 2004, etter budsjettbehandlingen i HF-styrene, få 
forelagt endelig budsjett for foretaksgruppen til behandling. 
 
Krav til internkontroll og budsjettering 
Erfaringer i 2003 viser at internkontrollen i foretaksgruppen ikke er tilfredsstillende. Det er 
det avdekket mangler i budsjetteringen og i helseforetakenes løpende prognoser. Det er derfor 
nødvendig å presisere at helseforetakene må foreta tilfredsstillende kvalitetssikring av 
budsjettet for 2004. Dette innebærer realistiske kalkyler bak kostnads- og inntektsanslag, at 
tiltak for å oppnå driftsbalanse er identifisert og kalkulert, og at det ligger klart definerte 
ansvarsforhold bak enhver budsjettpost.  
 
Situasjonen krever økt fokus og kvalitetsheving på helseforetakenes interne kontrollrutiner, 
blant annen gjennom løpende avstemminger og kvalitetssikring av regnskapet.  
 
Aktivitetsvolum 
Aktivitetsnivået i 2004 innen somatisk virksomhet foreslås videreført på 2003-nivå samlet for 
foretaksgruppen. Det skal ikke legges opp til økt behandlingsaktivitet, og omlegging av 
behandlingen fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling skal videreføres. 
Aktivitetsmål i DRG-poeng settes til 109 000 i 2004. Dette tilsvarer prognose for 2003 
korrigert for forutsetning om kodeforbedring i Statsbudsjettet. 
 
Statsbudsjettet setter krav til sterkere prioritering i henhold til pasientrettighetslovene og 
prioriteringsforskriften, jf rett til nødvendig helsetjeneste. Dette innebærer fortsatt fokus på å 
holde ventetiden for de høyest prioriterte pasientgruppene på et tilfredsstillende nivå 
bekostning av lavere prioriterte lidelser. Innenfor psykisk helsevern skal behandlingsvolumet 
økes i hh. til tidligere fastsatte måltall. Dette skal skje ved effektivisering i tillegg til økt 
finansiering gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse. 
 
Budsjettforslag for Helse Nord RHF 
Helse Nord RHFs totale inntekter vil beløpe seg til om lag 7,1 mrd.kr. i 2004. F.o.m. 2004 vil 
refusjon for poliklinisk aktivitet bli utbetalt til RHF, mens det tidligere var refundert direkte 
til det enkelte helseforetak. Beløpet inkluderer ikke finansiering av syketransport og 
rusreformen som er foreslått overført til helseregionene fra 1.1.2004. Beløpet inkluderer 
videre ikke andre inntekter ved helseforetakene, som egenandeler, barnehage- og 
husleieinntekter og andre inntekter og refusjoner. 
 
Beskrivelse 
(alle tall i mill.kr.) 

Regnskap  
2002 

Vedtatt budsjett  
2003 

Budsjett  
2004 

Basistilskudd 2004 3 375 3 460 5 058 
Regionsykehustilskudd 417 438 - 
ISF-inntekter 1 696 1 845 1 357 
Poliklinikkinntekter   428 
Øremerkede statstilskudd 185 140 293 
Annen driftsinntekt 6   
Sum inntekter 5 680 5884 7136 
    
Kjøp av helsetjenester 5 507 5 615 6817 
Varekostnad 124 136 136 
Lønnskostnad 22 22 23 
Avskrivninger 1 9 8 
Annen driftskostnad 81 122 156 
Driftsresultat -55 -21 -4 
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Annen renteinntekt 34 24 14 
Annen rentekostnad - 3 10 
Årsresultat  -22 0 0 
 
 
Følgende effektiviseringskrav og forutsetninger er lagt til grunn i statsbudsjettets forslag til 
bevilgningen til Helse Nord i 2004: 
 
• generelt effektviseringskrav på 65 mill.kr.  
• forutsetning om videreføring av kodeforbedring i 2003 tilsvarende 1000 kr pr. DRG-

poeng 
• forutsetning om 2 % indeksvekst gjennom kodeforbedring i 2004 
 
Investeringsvolum 
Helse Nord er tilført kapital tilsvarende 52 % av beregnet teknisk verdi av utstyr og bygninger 
i åpningsbalansen. I Statsbudsjettet legges premissene for å fastlegge endelig åpningsbalanse. 
Departementet vil legge til grunn lengre levetider, særlig for bygninger. Dette vil gi et teknisk 
grunnlag for å øke verdien av åpningsbalansen fra 52 til 75 % av teknisk verdi uten at 
inntektene til å betjene avskrivninger økes. For å skape rom for nye investeringer betyr dette 
krav om effektivisering av driften for å frigjøre midler til betjening av avskrivninger i tillegg 
til bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. I praksis betyr dette å redusere det areal 
som er i bruk.  
 
Ny fordelingsmetode for tilskudd til dekning av avskrivninger mellom helseregionene 
medfører at Helse Nord i 2004 er tildelt 23,2 mill.kr. i økte inntekter. Denne foreslås foreløpig 
budsjettert på RHF inntil ny, endelig vurdering av åpningsbalansen er ferdigstilt. 
 
Investeringsbehovet i Helse Nord er stort. Selv med driftsbalanse i 2004, medfører 
underskudd i 2002 og 2003 at egne midler til nyinvesteringer og utskiftinger av utstyr er 
begrenset i forhold til behovet. Investeringsrammen ble i styresak 62-2003 satt til 300 mill.kr.  
 
I påvente av et endelig regime for håndtering av investeringer for helseforetakene, har en i 
Helse Nord lagt til grunn at det vil være forsvarlig å investere årlig et beløp tilsvarende årets 
avskrivninger pluss netto låneopptak. Under forutsetning av at Helse Nord samlet går i 
regnskapsmessig balanse vil dette være en langsiktig og bærekraftig strategi.  
 
Med bakgrunn i de vedtak som foreligger og de behov som meldes inn er det søkt 
departementet om anledning til å ta opp lån i 2004. Det forventes at hoveddelen av 
lånerammen på 2 mrd.kr. vil gå til større prosjekter i andre helseregioner. I denne saken 
legges det til grunn at Helse Nord RHF minst vil kunne ta opp lån på 50 mill kroner i 2004. 
Avskrivningene i 2004 er foreløpig anslått til å utgjøre ca 350 mill kroner.  
 
Med bakgrunn i tidligere strategi, foreslås det derfor å sette en samlet investeringsramme på 
400 mill. kroner i 2004. Denne foreslås disponert til investeringer i sin helhet. I tillegg 
foreslås omdisponering av totalt 5 mill.kr. fra sentrale prosjekter, samt at 20 mill.kr. er frigjort 
i 2004 som følge av utsatt oppstart innen opptrappingsplanen for psykisk helse.  
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Investeringsrammen foreslås fordelt slik: 
 
• opptrappingsplanen for psykisk helse   69,4 mill.kr. 
• avslutning kreftplanen   11,6 mill.kr. 
• modernisering Nordlandssykehuset fase 1   41,2 mill.kr. * 
• sentrale fellesprosjekter   45,0 mill.kr. 
• utstyr og mindre investeringer ved helseforetakene 208,0 mill.kr. 
• til styrets disposisjon   24,8 mill.kr. 
 Totalt 400,0 mill.kr. 
 
* Forutsatt beslutning 
 
Dette betyr en økning av helseforetakenes rammer til utstyr og småinvesteringer med til 
sammen 108 mill.kr. utover rammen på 100 mill.kr. vedtatt i styresak 62-2003. Knyttet til 
beløpet til styrets disposisjon ligger forslag om vurdering av bygningsmessige investeringer 
ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Hålogalandssykehuset Stokmarknes. 
For ytterligere dokumentasjon av fordelingen vises til vedlagte budsjettdokumentasjon. 
 
Investeringsrammene er små i forhold til de innmeldte behov og ønsker. For å sikre at 
lønnsomme investeringer blir realisert, foreslås det at de foretakene som ønsker det skal 
kunne få økt sine investeringsrammer, ytterligere mot at de fremtidige basistilskott reduseres. 
Dette vil kunne sikre at de mest økonomisk lønnsomme prosjektene blir realisert. RHF 
administrasjonen utarbeider konkrete rutiner for et slikt opplegg. 
  
Nærmere om RHF-budsjettet 
Styret vedtok i sak 62-2003 at rammen til RHF skulle reduseres med 38 mill.kr. i 2004. I 
tillegg kommer reduksjon i renteinntektene med 17 mill.kr. i forhold til budsjett 2003. Totalt 
innebærer dette en innstramming på 55 mill.kr. fordelt på RHF – administrasjonen, sentralt 
ivaretatte oppgaver og sentral prosjektportefølje.  
 
Reduksjonen i rammen med 38 mill.kr. er foreslått disponert slik: 
 
• Økte avskrivninger av åpningsbalansen ved HFene (60-2003) 14,4 mill.kr. 
• Tilskudd til HIAS (Helsetjenestens innkjøpsservice)   1,0 mill.kr. 
• Doman-tilskudd   1,5 mill.kr. 
• Økt tilskudd til Senter for medisinsk evaluering og dokumentasjon   2,0 mill.kr. 
• Ambulanselærlinger   1,0 mill.kr. 
• Kjøp av helsetjenester hos private 10,0 mill.kr. 
• Økte kostnader luftambulanse (statlig påførte merkostnader)   6,4 mill.kr. 
• Styrket ambulanse Mosjøen   1,7 mill.kr. 
 Totalt 38,0 mill.kr. 
  
Med unntak av økt budsjett til luftambulanse, er disponeringen i tråd med tidligere fattede 
beslutninger i styret. Økningen på luftambulanse skyldes økte statspålagte kostnader som 
landingsavgifter og avgifter til å åpne flyplasser utover ordinær åpningstid i tillegg til 
indeksøkning i hh. til kontrakt.  
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Rammen er videre korrigert for flytting av oppgaver og finansielt ansvar mellom RHF-nivå og 
HF-nivå. Fra 2004 overtar RHF flere nye forvaltningsoppgaver. Dette gjelder bl.a. ansvar for 
avtaler med private spesialister, kjøp av helsetjenester fra private aktører, forsknings-, 
utdannings- og kompetansesenterdelen av det tidligere regionsykehustilskuddet etc. Dette vil 
bli ivaretatt gjennom omdisponeringer innen dagens RHF-administrasjon. I tillegg vil RHF 
overta ansatte fra trygdeetaten knyttet til strategiske oppgaver ved ivaretakelse av ansvaret for 
syketransport. Dette finansieres ved statlige bevilgninger som foreløpig ikke er fordelt på 
helseregioner. 
 
Sentrale fellesprosjekter 
Som ledd i foretaksbyggingen er det satt stor fokus på prosjekter som gir felles systemer m.v. 
for hele foretaksgruppen. Felles økonomistyringssystem er implementert (unntatt 
Sykehusapotek Nord som foreslås innlemmet f ra 1.1.2004). Arbeidsplansystem er under 
innføring, og forberedelse til nytt felles innkjøpssystem, kvalitetssystem, 
prosjektstyringssystem og vedlikeholdssystem er i gang. Beslutning om prehospital 
trombolyse og AMK/113-sentraler er fattet og investeringen i gang. 
 
I 2004 foreslås at 45 mill.kr. budsjetteres til sentrale fellesprosjekter. Innenfor denne rammen 
er nytt felles innkjøpssystem og vedlikeholdssystem tatt med. Hovedtyngden av merkantile 
fellesinvesteringer vil dermed sluttføres i 2004, og det legges opp til en strategi hvor fokus 
settes på felles medisinske støttesystemer i foretaket. Her vil nytt pasientadministrativt system  
ved UNN være et sentralt element. 
 
Arbeidet med å gjennomgå organisering av stabs- og støttefunksjonene vil bli viet økt 
oppmerksomhet. Herunder en gjennomgående IT-driftsorganisasjon og innkjøpsfunksjon, 
samt at sentralisering av regnskaps- og lønningsfunksjonen vil vurderes. Et sentralt kriterium 
for valg av løsning på regnskapssiden vil være sikring av kvalitet. 
 
Konklusjon 
Samlet sett er tilpasningsproblemet i 2004 av en slik størrelse at det krever betydelige tiltak 
for å oppnå driftsbalanse. Foretaksgruppen må gjennom en større omstilling som vil berøre 
pasienter, ansatte, funksjons- og oppgavefordeling mellom sykehus m.m. De prosesser som 
skal gjennomføres vil kreve et nært og tillitsfullt samarbeide mellom styrer, ledelse og 
arbeidstakernes representanter. Bare gjennom felles innsats vil vi kunne trygge et godt 
spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i landsdelen. 
 
Det er et stort sprik mellom rapportert investeringsbehov og økonomisk evne til å finansiere 
investeringer. Dette innebærer et stramt investeringsbudsjett, og derav krav til prioritering av 
prosjekter som er lønnsomme og bedrer driftsbalansen. 
 
Vedlagt styresaken følger mer utfyllende budsjettdokumentasjon, herunder spesifisering av 
tilpasningsproblem, effekter av forslag til Statsbudsjett for 2004 samt fordeling av drifts- og 
investeringsrammer per helseforetak med forklaring. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord står overfor store utfordringer i å utvikle tjenestetilbudet slik at det er tilpasset 

de tilgjengelige økonomiske ressurser. Ved gjennomføring av driften i 2004 skal 
ivaretakelse av ”sørge for ansvaret” overfor de mest alvorlige syke prioriteres, jfr. 
prioriteringsforskriftens bestemmelser. 

 
2. Styringsmålet om økonomisk driftsbalanse i 2004 for foretaksgruppen samlet står fast. 

Hvert enkelt helseforetak inkludert RHF skal planlegge drift i 2004 i balanse i den videre 
budsjettprosessen. 

 
3. Helseforetaksgruppen må gjennom en større omstillingsprosess for å sikre en bærekraftig 

økonomi og gjenvinne framtidig handlefrihet til investeringer og nye satsinger. 
Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med arbeidstakernes 
representanter. 

 
4. Driftsbalanse skal oppnås gjennom: 
 

a. Økt effektivitet 
b. Høyere arbeidsproduktivitet 
c. Lavere bemanning inklusive innleie 
d. Bedre kapasitetsutnyttelse 
e. Lavere sengetall 
f. Sterkere prioritering i hh. til pasientrettighetslover og prioriteringsforskriften 
g. Effektivisering av stab og støttefunksjoner 
h. Innkjøp 

 
5. Styret for Helse Nord RHF vedtar å fordele basistilskudd til helseforetakene slik: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6. Styret for Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme for 2004 på 400 mill.kr. 

fordelt på opptrappingsplan for psykisk helse, større investeringer, sentrale 
fellesprosjekter og utstyr/mindre investeringer ved helseforetakene som vist i vedlagte 
budsjettdokumentasjon. Følgende investeringsramme godkjennes per helseforetak: 

Helse Finnmark kr. 569 573 000  
Universitetssykehuset kr. 1 885 654 000 
Hålogalandssykehuset kr. 655 831 000 
Nordlandssykehuset kr. 1 078 174 000 
Helgelandssykehuset kr. 472 817 000 
Helse Nord RHF kr. 395 937 000 
Totalt kr. 5 057 986 000 
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 * 41,2 mill.kr. til modernisering Nordlandssykehuset forutsetter beslutning 
 
 
Bodø, den 4. november 2004 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Budsjettdokumentasjon 2004 
 

Helse Finnmark kr. 30 000 000  
Universitetssykehuset kr. 132 900 000 
Hålogalandssykehuset kr. 35 000 000 
Nordlandssykehuset * kr. 91 400 000 
Helgelandssykehuset kr. 40 900 000 
Helse Nord RHF kr. 45 000 000 
Til styrets disposisjon kr. 24 800 000 
Totalt kr. 400 000 000 

14 



 
VEDLEGG 1: BUDSJETTDOKUMENTASJON 2004 
 
Dette vedlegget oppsummerer foretaksgruppens inntekter, tilpasningsproblem og tiltak for å 
oppnå regnskapsmessig balanse i 2004. Forslaget forutsetter at Stortingets behandling av 
Statsbudsjettet for 2004 ikke endrer forutsetningene som ligger til grunn for denne saken. 
Det fremmes forslag om fordeling av budsjett- og investeringsramme pr. helseforetak. 
 
1. Tilpasningsproblem 2004 før effekt av Statsbudsjettet 
 
Tilpasningsproblemet som ble beregnet i budsjettprosessen for 2003 var ca. 500 mill.kr. I 
budsjettet for 2003 ble det vedtatt at dette skulle løses over 2 år, og styringsmålet for 2003 ble 
fastsatt til et underskudd på 249 mill.kr. for foretaksgruppen samlet sett. 
 
Resultatprognosen for 2003 etter 3. kvartal er et underskudd på ca. 283 mill.kr.. 
Resultatutviklingen i det enkelte helseforetak varierer. Mens Nordlandssykehuset styret mot et 
bedre resultat, styrer Helse Finnmark mot et større underskudd enn godkjent. 
 
Basert på prognoser fra helseforetakene er tilpasningsproblemet for 2004 beregnet til ca. 395 
mill.kr. Dette er før evt. fordeling av rest effektiviseringskrav (55 mill.kr.) samt før effekter av 
endringer foreslått i det framlagte Statsbudsjettet. 
 
Tabellen under viser tilpasningsproblem pr. helseforetak (mill.kr.). 
 
 Helse 

Finnmark 
 

UNN 
Hålogalands-

sykehuset 
Nordlands-
sykehuset 

Helgelands-
sykehuset 

 
Totalt 

Styringsmål 2003 30 70 50 76 23 249 
Prognose 2003 90 70 50 50 23 283 
Problem 2004 100 125 70 75 25 395 
 
2. Forslag til Statsbudsjett for 2004  
 
Forslaget innebærer at regionale helseforetak får et større finansieringsansvar enn i dag, og at 
graden av aktivitetsbasert finansiering reduseres noe. 
 
Hovedelementer i forslaget: 
 
• Fokus på at ressursene brukes mot prioriterte oppgaver 
• Budsjettet legger til rette for videreføring av aktiviteten på om lag samme nivå som i 2003 
• Videreføring av aktivitetsnivå 2003 forutsetter ytterligere effektivisering og innebærer en 

betydelig utfordring for de regionale helseforetakene 
• Bedre balanse mellom aktivitetsfinansiering og basisbevilgning. Basisbevilgningen økes 

og ISF-satsen reduseres fra 60 til 40 % 
• Balansekravet i 2004 står ved lag, noe som innebærer betydelige omstillingstiltak i 

helseforetakene i 2003 og 2004 
 
Forslaget til Statsbudsjett innebærer en skjerping av effektiviseringskravet med ytterligere i 
overkant av 150 mill.kr. i 2004. Det vil under bli gitt en nærmere orientering om endringer 
som følge av Statsbudsjettet. 
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2.1 Omlegging av innsatsstyrt finansiering (ISF) 
Med begrunnelse i den sterke aktivitetsveksten i 2002 og 2003 foreslås at ISF - andelen 
reduseres til 40 %, mens 60 % av bevilgningen legges inn i basisbevilgningen. Endringen skal 
stimulere til prioritert behandling framfor ytterligere vridning til behandling av mindre 
alvorlige lidelser og unødvendige kontroller. ISF – ordningen utvides til i større grad å 
omfatte desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
 
Aktivitetsnivået forutsettes opprettholdt på 2003-nivå med en sterkere prioritering i tråd med 
pasientrettighetslovene og prioriteringsforskriften. Samtidig ilegges de regionale 
helseforetakene 400 mill.kr. i effektiviseringskrav, hvorav Helse Nords andel utgjør 57,6 
mill.kr. 
 
Redusert ISF-andel medfører at differansen mellom ISF-refusjon og gjestepasientkostnad 
fordobles. Dette betyr at det vil bli vesentlig gunstigere økonomisk å behandle pasienter fra 
andre regioner framfor egne pasienter. 
 
Styret i Helse Nord har tidligere vedtatt at regionens tilpasningsproblem skal løses gjennom 
kostnadsbesparende tiltak, og ikke gjennom inntektsstrategier. Forslaget i Statsbudsjettet 
støtter opp under denne strategien.  
 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 550.000 kr. til dekning av utgifter til å styrke 
kvaliteten og kontrollapparatet med ISF-ordningen.  
 
2.2 Endring i DRG - sats 
Enhetsprisen for 2004 foreslås satt til 29 317 kr. Dette er en reduksjon med 614 kr. (2 %) fra 
2003 selv om det er lagt inn 3,4 % priskompensasjon fra 2003 til 2004. Reduksjonen er 
begrunnet med at det ikke skal kompenseres for kodeforbedringer i 2003 og 2004. For 2003 er 
det forutsatt en kodeforbedring på 1000 kr. pr. DRG-poeng utover forutsetningen i 
Statsbudsjettet for 2003, mens det er forutsatt ytterligere 2 % kodeforbedring i 2004. 
 
Trekk for kodeforbedring 2003 er omlag 63 mill.kr. for Helse Nord, og representerer  
 en ren inndraging av midler i forhold til de forutsetninger vi har lagt til grunn i budsjett og 
planer for 2003. Trekk for kodeforbedring 2004 utgjør 43 mill.kr. for Helse Nord. Dersom 
omfanget av kodeforbedring i ettertid avviker fra det som er lagt til grunn over, vil det bli 
korrigert i avregningsoppgjøret. Det forutsettes derfor at krav om kodeforbedring i 2004 ikke 
øker det økonomiske tilpasningsproblemet. 
 
Fristen for etterregistrering av aktivitet settes til påfølgende tertial for å sikre bedre/raskere 
styringsinformasjon mht å følge utviklingen i DRG-indeksen. 
 
2.3 Omlegging av finansiering av poliklinisk virksomhet 
Med begrunnelse i sterk aktivitetsvekst foreslås at takstene til poliklinisk behandling 
reduseres med 1/3, og at basistilskuddet økes tilsvarende. Dette gjelder satsene for både 
somatikk og psykisk helse. Beregninger viser at omleggingen gir Helse Nord et inntektstap på 
om lag 8 mill.kr. 
 
Forslaget omfatter ikke for laboratorie- og røntgenvirksomheten ved de offentlige 
poliklinikkene, der det foreslås en omlegging først fra 2005. Satsene for lab/røntgen foreslås 
ikke prisjustert. Dette innebærer et effektiviseringskrav for Helse Nord på 7 mill.kr. 
Egenandelen for røntgenundersøkelser foreslås økt med 20 % til 185 kr. fra 1.1.2004. 
Beregnet besparelse er trukket fra på refusjonssatsen. Poliklinikksatsen for pasientopplæring 
utvides til å gjelde alle pasienter uavhengig av diagnose. 
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Refusjonene for poliklinisk virksomhet vil fra 2004 bli utbetalt til de regionale 
helseforetakene, mens de tidligere ble betalt direkte til det enkelte helseforetak. Dette 
understøtter de regionale helseforetakenes ”sørge for” ansvar.  
 
Fristen for å sende inn refusjonskrav reduseres fra 6 til 2 måneder.  
 
2.4 Omlegging av regionsykehustilskuddet 
I statsbudsjettet foreslås regionsykehustilskudd opphevet i sin nåværende form. Tidligere 
øremerkede midler til drift, infrastruktur og lands- og flerregionale funksjoner overføres til 
basisbevilgningen for Helse Nord. I tillegg opprettes øremerkede tilskudd til forskning, 
utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra. 
 
Totalt sett er bevilgningen omlag videreført på et prisjustert 2003-nivå. Omleggingen av 
tilskottet innebærer en opprydding og presisering av hva midlene skal brukes til. Midler som 
tidligere ble brukt til å finansiere forskning og kompetansesentre av basisbevilgningen, 
overføres til øremerkede tilskott til forskning og kompetansesentre, mens midlene til 
infrastruktur og lands- og flerregionale funksjoner samles i basisbevilgningen. 
  
Forskningstilskuddet skal brukes til flere forskningsformål enn tidligere. Størrelsen på 
tilskuddet er mer enn doblet, men midlene til forskningsvirksomheten ved Nasjonalt senter for 
Telemedisin og Senter for aldersforskning er tatt ut av basisbevilgningen og skal finansieres 
av tilskuddet. Tilskuddet gis fra 2004 som en basisdel og en resultatbasert del til Helse Nord.  
40 % av det totale forskningstilskuddet er fordelt med et likt beløp pr helseregion, mens 
øvrige 60 % av bevilgningen er fordelt i hh. til forskningsresultater. Dette innebærer at 
bevilgningen fra departementet de kommende år vil variere avhengig av faktisk oppnådde 
forskningsresultater. 
 
Forskningsmidlene fordeles av Helse Nords samarbeidsorgan med Universitetet i Tromsø og 
Norges Forskningsråd, etter innstilling fra egne regionale forskningsutvalg. 
 
Utdanningstilskuddet går til å dekke utgifter med å ha medisinerstudenter i den kliniske 
behandlingen og baserer seg på antallet studenter. Tilskuddet er justert i hh. til tidligere 
vedtatte økninger i opptakskapasiteten av medisinerstudenter. I styresak 104/2003, ”Budsjett 
2004 foreløpige premisser” ble det tatt til orde for å fordele tilskottet til utdanning av 
medisinerstudentene i samsvar med fordelingen av studenter mellom foretakene. I denne 
omgang foreslås det å videreføre dagens bevilgning til UNN, mens realveksten på knappe 2 
mill kroner fordeles med utgangspunkt i faktisk studentantall. 
 
Tilskuddet til nasjonale medisinske kompetansesentre skal gå til kompetansesenter som 
tidligere fikk midler over tilskuddet til særskilte funksjoner. I 2003 var dette Nevromuskulært 
Kompetansesenter, Kompetansesenter for antibiotikaresistens samt 
kompetansesentervirksomheten ved Nasjonalt senter for Telemedisin. NSTs 
kompetansesentervirksomhet fikk tidligere midler også i basis, og disse er nå flyttet til det 
øremerkede tilskuddet. Helse Nord RHF skal fordele midlene til kompetansesentrene for 
2004. 
 
Landsfunksjonen for avansert trombocyttimmunologi skal i tråd med departementets 
omlegging finansieres over basisbevilgning, mens det tidligere var øremerkede midler.  
 
Totalt sett er bevilgningen omlag videreført på et prisjustert 2003-nivå Korrigert for 
forholdene over, er øremerkede midler til forskning økt med 6 mill.kr., mens frie midler lagt 
til basisrammen er redusert tilsvarende og representerer et effektiviseringskrav. 
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2.5 Pris- og lønnskompensasjon 
Det er lagt inn en forutsetning om 3,4 % kostnadsøkning i 2004. Av dette utgjør lønnsvekst 4 
% og øvrig prisstigning 1,6 %. Forutsetningen om prisvekst kan synes lav sett ut fra opplevd 
prisvekst på medisiner og medisinteknisk utstyr. 
 
2.6 Bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift 
Alle helseforetakene unntatt virksomhetene som er lokalisert i Nord-Troms og Finnmark vil 
få full arbeidsgiveravgift fra 1.1.2004 (14,1 %). Helse Nord er gitt en tilleggsbevilgning på 
334,7 mill.kr. som kompensasjon for merutgiftene knyttet til egne ansatte samt til kjøp av 
tjenester fra private virksomheter som i stor grad fullfinansieres av statlige midler. Beløpet er 
i samsvar med innrapportert behov fra Helse Nord RHF. 
 
2.7 Kreftbehandling 
Det foreslås at tiltak i den gjennomførte kreftplanen videreføres. Dette gjelder 
mammografiscreening samt kompetansesentrene for arvelig kreft, lindrende behandling og 
genterapi. Midlene legges inn i basistilskuddet til Helse Nord, totalt 47,1 mill.kr. som 
inkluderer både drifts- og investeringsmidler. 
 
2.8 Takstoppgjør for privatpraktiserende spesialister 
Helse Nord er gitt 5 mill.kr. i kompensasjon for økt driftstilskuddandel i finansieringen av 
privatpraktiserende spesialister. 
 
2.9 Avvikling av el-avgift for all produksjonsvirksomhet. 
Helseforetakene vil omfattes av fritaket for el-avgift fra 1.1.2004, og basisrammen til Helse 
Nord er redusert med 15,1 mill.kr.  
 
2.10 Pasientbro til utlandet 
Pasientbroen til utlandet foreslås videreført innenfor de regionale helseforetakenes generelle 
ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i sin region. Basisrammen 
til Helse Nord økes dermed med 3,3 mill.kr. I tillegg kommer ISF-refusjon. 
 
2.11 Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 
Helseregionens andel av finansieringen av pasientskadeerstatninger er lagt inn i 
basistilskuddet fra 2004 (9,7 mill.kr.). Fordelingen mellom regionene er etter innbyggertall, 
mens de faktiske kostnadene vil være basert på skadestatistikk fra Norsk 
Pasientskadeerstatningsfond.  
 
2.12 Overtakelse av ansvar for syketransport 
Regjeringen har i Ot.prp. 66 (2002-2003) foreslått å overføre ansvaret for all syketransport, 
herunder oppholdsutgifter og utgifter til nødvendig ledsager til de regionale helseforetakene 
fra 1.1.2004. Staten tar et finansielt delansvar (50 %) for utgiftene til syketransport. 
Ot.prp. 66 vil bli behandlet av Stortinget i november. 
 
Forslaget til bevilgning er ikke fordelt på de regionale helseforetakene i Statsbudsjettet, kun 
totalramme for hele landet på 1 625 mill.kr. inkl. statens halvpart. Denne er beregnet på 
følgende måte: 
 
• regnskapsførte utgifter i 2002 
• økning i 2003 basert på faktisk kostnadsvekst 1. halvår (7,5 %) 
• forutsetning om 7,5 % kostnadsvekst i 2004 
• 50 mill.kr. i effektiviseringskrav (3 % kostnadsreduksjon) 
• 100 mill.kr. i økte egenandeler fra 1.1.2004 (+ 30 kr. tur/retur - ca. 15 % økning) 
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Kostnadsveksten i Nord-Norge var på ca. 15 % i 2001 og 11 % i 2002. Det kan derfor ligge et 
effektiviseringskrav også i forutsetningen om 7,5 % årlig vekst i 2003 og 2004 i tillegg til 
effektiviseringskravet på 3 %. Forslaget om økte pasientrettigheter og bedre kjennskap til fritt 
sykehusvalg er elementer som kan utvikle transportutgiftene i negativ retning. 
 
Vår helseregion står for ca. 1/3 av de samlede syketransportutgiftene i landet. Risikoen for 
underfinansiering anses som stor. Det forutsettes at fordelingen mellom regionene tar 
utgangspunkt i faktisk fordeling av kostnader 2002 og vekst 2003. Samtidig forutsettes at 
besparelsene ved økt egenandel fordeles etter antall reiser. Hvis besparelsen fordeles etter 
syketransportkostnader vil Helse Nord bli underfinansiert som følge av at transportkostnad pr. 
reise er betydelig høyere i Nord-Norge enn i landet for øvrig. 
 
Bevilgningen for 2004 skal også dekke utbetaling av transportkostnader for siste del av 2003 
(trygdeetaten følger kontantprinsippet). Dette betyr at vi vil få tilført likviditet tilsvarende ca. 
10,5 mnd. drift, men må kostnadsføre 12 måneder.  
 
2.13 Administrative kostnader ved til syketransport 
For landet er det foreslått at 34 mill.kr. overføres fra trygdeetatens budsjett til de regionale 
helseforetakene. Dette skal dekke kostnader med overtakelse av ansvar for oppgavene knyttet 
til transportkonsulentene og kjørekontorene. 
Videre foreslås overført 85,3 mill.kr. + merverdiavgift for kjøp av saksbehandlings- og 
utbetalingstjenester hos trygdeetaten.  
 
Det er knyttet usikkerhet til størrelsen på administrasjonsutgiftene, og disse vil bli vurdert på 
nytt. Regjeringen vil evt. komme tilbake til Stortinget om dette. 
 
2.14 Overtakelse av ansvar for transport helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 
I Ot.prp. 66 (2002-2003) er det også foreslått at de regionale helseforetakene skal overta 
ansvaret for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. (Kommunene overtar ansvar 
for transport av helsepersonell i kommunehelsetjenesten). Totalrammen til de regionale 
helseforetakene er satt til 33,4 mill.kr., men den er ikke fordelt ennå.  
 
2.15 Rusreformen 
Statsbudsjettet inneholder ingen opplysninger om budsjettrammer i forbindelse med den 
foreslåtte overføringen av ansvar for rusreform I og II til de regionale helseforetakene. 
 
2.16 Opptrappingsplanen for psykisk helse  
Helse Nord er tildelt 156,3 mill.kr. til drift knyttet til opptrappingsplanen. Dette er en økning 
fra 2003 på 18,9 mill.kr. hvorav 6 mill.kr. er øremerket Nasjonalt kompetansesenter for den 
samiske befolkningen. 
 
Blant annet som følge av svak økning av driftsmidler over opptrappingsplanen ble det i 2003 
disponert ca 7,6 mill kr til prosjekter. Disse midlene frigjøres til drift i 2004. Som følge av 
mindreforbruk i Finnmark og forskyvninger i prosjektgjennomføring vil opptrappingsmidler 
strekke til i 2004. 
 
Helse Nord er også innvilget 22,8 mill.kr. i tilskudd til kapitalkostnader forbundet med 
opptrappingsplanen. Dette er kostnader som dels er tatt høyde for tidligere i Helse Nord, og 
deler av bevilgningen kan derfor benyttes til økte tiltak innen psykisk helse.  
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2.17 Verdsetting av realkapitalen og etablering av åpningsbalanse 
I statsbudsjettet er det lagt til grunn at helseforetakene skal styres mot regnskapsmessig 
balanse inklusive avskrivninger og finansposter i 2004. I regnskapet for 2002 ble det skutt inn 
et foreløpig tinginnskudd i helseforetakene basert på 52 % av beregnet teknisk verdi av utstyr 
og bygninger i åpningsbalansen. I statsbudsjettet for 2004 legges premissene for å fastlegge 
endelig åpningsbalanse. Fastlegging av endelig åpningsbalanse vil få konsekvenser for 
avskrivningene og dermed også for regnskapsresultatene i 2002 og 2003.  
 
Departementet vil legge til grunn lengre levetider, særlig for bygninger. Lengre levetider 
innbærer at anleggende skal avskrives over flere år, noe som medfører at de årlige 
avskrivningsbeløpene blir mindre. I henhold til regnskapsloven, kan ikke verdien på 
anleggsmidlene som skal benyttes i regnskapene være høyere enn såkalt virkelig verdi. For 
foretakene betyr det at verdien av kapitalen må reflektere de inntekter de regionale 
helseforetakene får til å dekke de årlige avskrivningskostnadene knyttet til bygninger og ustyr, 
forutsatt at driften for øvrig er i balanse. Departementet vil legge til grunn økte levetider som i 
snitt vil gi grunnlag for å øke verdien av åpningsbalansen opp fra 52 til 75 % av teknisk verdi 
uten at inntektene til å betjene avskrivninger økes.  
 
For å kunne betjene økte investeringer ut over gjenanskaffelse av ¾ av dagens bygg, anlegg 
og utstyr legges det opp til følgende strategier: 
 
• For store nye anlegg som St. Olav og Nye A-hus vil HD gå inn med investeringstilskudd 

som delfinansiering av anleggene 
• Omstrukturering av dagens kapital, dvs. det må foretas en gjennomgang av dagens bygg 

og anlegg opp mot de fremtidige behov 
• Effektivisering. Departementet peker på et behov for å øke kapitalbruken i tiden fremover. 

Det legger til grunn at det vil være et behov for å øke kapitalbruken slik at de årlige 
avskrivninger økes opp mot 3,8 milliarder. Det betyr at det må gjennomføres 
effektiviseringstiltak som frigjør 900 mill kroner pr. år. 

 
Basert på disse forutsetningene og et krav om årlig regnskapsmessig balanse/overskudd vil 
helseforetakene kunne betjene en fremtidig kapital tilsvarende åpningsbalansen. 
 
2.18 Tilskudd til å dekke avskrivninger 
Det bevilges 2,9 mrd.kr. til dekning av avskrivninger i helseregionene samlet for 2004. Det 
tas sikte på at de regionale helseforetakene kan øke avskrivningene de nærmeste årene til 3,8 
mill.kr. Økningen i kostnader må finansieres av helseregionene gjennom effektivisering av 
drift. Dette betyr at vi ikke vil få tilført midler til dekning av økte avskrivninger, og at 
regionen ikke vil være i stand til å øke investeringsnivået/iverksette større prosjekter før det 
oppnås driftsbalanse/driftsoverskudd. 
 
I statsbudsjettet er det foretatt en omfordeling av midlene til å betjene avskrivningene. Dette 
medfører at Helse Nord RHF årlig vil tilføres 23,2 mill kroner mer. I forbindelse med 
fastsetting av endelig åpningsbalanse må styret for Helse Nord RHF ta stilling til fordeling av 
disse økte inntektene mellom foretakene.  
 
2.19 Konsekvenser av omstillingen ved Helgelandssykehuset, avd. Mosjøen. 
Omstillingen i forbindelse med redusert kirurgisk akutt beredskap og fødselsomsorg i 
Helgelandssykehuset Mosjøen vil kreve opprusting av ambulansetjenesten. Det vil være 
behov for 1 ny ambulansebil i Mosjøen samt oppbemanning av den 3.bilen i Sandnessjøen. 
Det vil ikke være mulig å få dette i drift på årsbasis første år pga anskaffelsesprosedyrer m.v. 
Det foreslås bevilget kr. 1,7 mill. for 2004. Helsårseffekten er beregnet til å utgjøre 3,5 mill 
kroner. 
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2.20 Oppsummering av effekter fra Statsbudsjettet 
 
Effektiviseringskrav Beløp 
Effektiviseringskrav v/omlegging av ISF-finansieringen (40-60% basis)  - 57,6 
For lav kompensasjon gitt for pris- og lønnsstigning -7,0 
Inndraging for styrking av kontroll med ISF-ordningen - 0,6 
Redusert DRG-sats for forventet kodeforbedring i 2003 - 63,0 
Underkompensasjon ved omlegging av poliklinikkinntektene -7,8 
Redusert ”frie midler” i det tidligere regionsykehustilskuddet - 6,0 
Ikke priskompensert laboratorie- og røntgensatser - 7,0 
Effektiviseringskrav syketransport (3 %), 50 % ansvar for utgiftene - 8,0 
Sum effektiviseringskrav -157,0 
  
Økte bevilgning  
Omfordeling av midler til dekning av avskrivninger + 23,2 
Tilskudd til dekning av kapitalkostnader psykisk helse + 22,8 
Økt øremerket bevilgning til forskning + 6,0 
Andre inntekter + 15,0 
Sum økt bevilgning 67, 0 
  
Endringer uten resultateffekt Beløp 
Kompensasjon for bortfall differensiert arbeidsgiveravgift + 334,7 
Takstoppgjør for privatpraktiserende spesialister + 5,0 
Avvikling av el-avgift - 15,1 
Midler fra kreftplanen lagt inn i basistilskuddet + 47,1 
Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning lagt inn i basistilskuddet + 9,7 
Midler til pasientbro til utlandet lagt inn i basistilskuddet + 3,3 
Sum endringer uten resultateffekt + 384,7 
 
Beregnet effekt av forslag til Statsbudsjett per helseforetak er vist i Vedlegg 3. 
 
Sammen med tidligere beregnet prognose innebærer dette at Helse Nords totale 
tilpasningsproblem for 2004 er om lag 500 mill.kr. Det forutsettes i tallene over at 
forutsetningen om kodeforbedring i 2004 realiseres. 
 
Videre ligger en del usikkerhetsmomenter/risikofaktorer i Statsbudsjettet: 
 
• Høyere kostnadsvekst enn forutsatt for syketransport i 2003 og 2004 
• Lønnsvekst utover 4 % 
• Undervurderte pensjonskostnader 
• Undervurdert volumvekst i rettighetsbaserte ordninger, konsekvenser for: 

o ISF 
o Poliklinikk 
o Behandlingshjelpemidler 
o Syketransport som følge av endret pasientadferd 
o Gjestepasientkostnader 

• Overtakelse av rusomsorg, spesielt er Nordland underfinansiert i dag 
• Uklarhet om låneramme og dermed investeringsnivå 
• Usikkerhet knyttet til endelig fastsetting av åpningsbalanse og resultateffekten av det i 

2003 og 2004 
• Undervurdert prisvekst (1,6 %) 
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3. Psykisk helsevern 
 
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern 
Investeringsbehovet knyttet til opptrappingsplanen for 2004 er nå beregnet til 69,4 mill.kr. 
Dette er ca. 20 mill.kr. lavere enn beregnet i styresak 62-2003 som følge av forsinket 
igangsetting i Lofoten. Investeringsrammen for 2004 inkluderer følgende prosjekt: 
 
• Sandnessjøen (BUP/VOP/dag/døgn) rest 40 %:   5,2 mill.kr. 
• Mosjøen (klinikkavdeling) rest 40 %:   5,7 mill.kr. 
• Klinikkavd. barn/unge, familieavdeling Bodø, 60 %: 17,2 mill.kr. 
• Balsfjord (BUP/VOP/dag/døgn) 60 %: 12,1 mill.kr. 
• Storslett (BUP/VOP/dag/døgn) 60 %: 18,1 mill.kr. 
• Silsand (BUP/VOP/dag/døgn) 60 %: 11,1 mill.kr. 
 Totalt 69,4 mill.kr. 
 
Midler til avskrivning av investeringer i opptrappingsplanen vil bli budsjettert sentralt på RHF 
og fordeles til de aktuelle helseforetak fra og med den måned prosjektet er ferdigstilt og i 
drift. 
 
Opptrappingsplanen for psykisk helse er i statsbudsjettet for 2004 foreslått utsatt med to år. 
Utbyggingen av DPS - ene skal følges opp i henhold til godkjente planer og være ferdig innen 
2006, men alle funksjoner og alt fagfolk forventes ikke å være på plass innen dette tidspunkt. 
Det betyr at nye funksjoner må ha en gradvis opptrapping, og kan ikke settes i full drift før 
den videre opptrappingen foreligger i budsjett for 2005. Dette må det tas hensyn til allerede 
fra 2004. 
 
Økt bevilgning i Statsbudsjettet til drift av opptrappingstiltakene er beregnet å være 
tilstrekkelig til å dekke de faktiske økte driftskostnadene i 2004. Helseforetakene gis 3,4 % 
pris- og lønnskompensasjon for tiltak som allerede er i drift.  
 
Helse Finnmark tildeles 6 mill.kr. øremerket Nasjonalt kompetansesenter for den samiske 
befolkning. Nasjonalt kompetansesenter har med denne økningen et totalt tilskudd på 13 mill 
kr mot en planlagt helårsdrift på ca 17 mill.kr. Helse Finnmark rapporterer imidlertid om et 
mindre forbruk i år på ca 3-4 mill.kr. Mindre forbruk innen psykisk helsevern skal i 
regnskapet for 2003 balanseføres som kortsiktig gjeld og de foreslåtte budsjettrammer 
forutsetter at dette beløpet medfinansierer antatt full drift i 2004 tilsvarende omlag 16-17 
mill.kr. avhengig av årets mindre forbruk.   
 
Resterende 16,75 mill.kr. budsjetteres sentralt på RHF, og tildeles aktuelle helseforetak fra 
måneden før prosjektet settes i drift. Dette vil også dekke kostnader knyttet til forberedende 
ansettelser og utredning. Bruk av øremerkede midler til psykisk helsevern må følges opp på 
en nøyaktig måte. Dette er i tråd med prioriteringer fra Helse Nord og krav fra eier. 
 
Driftsstart for enhet for idømt behandling (UNN) antas å være ultimo april. Enheten skal ved 
full drift bestå av 32 stillinger og 8 døgnplasser. Driftskostnad for 2004 anslås til 7 mill.kr. 
  
Bygging av klinikkavdeling i Mosjøen antas ferdigstilt før sommerferien med drift fra august. 
Antatt driftskostnad i 2004 er 5 mill.kr. I opprinnelig plan var prosjektene i Sandnessjøen og 
Brønnøysund forventet i drift fra august 2004. Forskyvninger i gjennomføringen gjør at drift 
ikke forventes før tidlig i 2005.  
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Hjemhenting av tunge pasienter fra Brøset 
Det foreslås at Nordlandssykehuset styrkes med 4 mill.kr. til dekning av kostnader ved å gi et 
tilbud til tunge pasienter som tidligere ble behandlet utenfor regionen. Hjemhenting av de 
aktuelle pasientene gir Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark samlet en årlig besparelse i 
gjestepasientutgifter på om lag 7 mill.kr. som kan benyttes av de to helseforetakene til andre 
tiltak innen psykisk helsevern. 
 
Regionsenter for spiseforstyrrelser 
I budsjett 2003 ble det bevilget 5 mill kroner til UNN for å ”igangsette et regionsenter for 
alvorlige spiseforstyrrelser”. I sak 104/2003 vedtok styret opprettelse av et slikt senter. 
Enheten for barn og unge legges til UNN med 6 plasser. Enhet for voksne vurderes i 
fremtiden lagt til Nordlandssykehuset, faglig underlagt UNN.  
 
Tilbudet vil ikke kunne etableres i nye bygninger i 2004, men det må være en målsetting å få 
etablert et tilbud til denne pasientgruppen i løpet av det kommende året. De 5 mill kronene 
som var fordelt til UNN foreslås i denne omgang satt av i RHF budsjettet sammen med den 
planlagte økningen på 7 mill. kroner. Det vil bli fremmet egen sak i desember om fordelingen 
av økonomiske ressurser til tilbudet for barn/unge og voksne. 
 
Fra Universitetssykehuset Nord-Norge foreligger et planutkast for bygging. Dette 
representerer et godt grunnlag, men er ikke innenfor de fastsatte rammer økonomisk og 
arealmessig og må derfor bearbeides vesentlig.   På grunn av den aktuelle ressurssituasjonen i 
Helse Nord foreslås det at nybygg til regionsenter utredes videre med hensyn til kostnader og 
arealbehov, og at dette innpasses i investeringsplanen på lengre sikt.  
 
4. Investeringer 2004 
 
I styresak 62-2003 ble investeringsrammen fastsatt til 300 mill.kr.  med slik fordeling: 
 

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

 
Foretakenes ramme til utstyr og mindre investeringer ble fordelt etter revidert åpningsbalanse: 
 
• Helse Finnmark 15,9 mill.kr. 
• UNN 33,0 mill.kr. 
• Hålogalandssykehuset 16,4 mill.kr. 
• Nordlandssykehuset 23,9 mill.kr. 
• Helgelandssykehuset 10,8 mill.kr. 
 
I tillegg kommer 25 mill.kr. som helseforetakene ble tildelt i styresak 60-2003 som 
forskuttering av investeringsramme for 2004. Dette ble finansiert ved tilsvarende reduksjon i 
Helse Nord RHFs sentrale investeringsramme i 2003. 
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Investeringsrammen foreslås økt til 400 mill.kr. Sammen med 20 mill.kr. som er frigjort som 
følge av forsinket framdrift på investeringer i opptrappingsplanen for psykisk helse og 
omdisponering av 5 mill.kr. fra sentrale prosjekter, betyr dette at 125 mill.kr. i 
investeringsramme skal fordeles i tillegg til sak 60-2003.. 
 
Det foreslås at økt investeringsramme fordeles på følgende måte: 
 
• digitalisering av mammografiscreening ved UNN i hh. til kreftplanen    11,6 mill.kr. 
• utstyr og mindre investeringer ved helseforetakene 108,4 mill.kr. 
• til styrets disposisjon     5,0 mill.kr. 
 
Det er ikke lagt inn midler til videre planlegging av renovering av Hålogalandssykehuset, 
Stokmarknes. Sammen med vurdering av bygningsmessige tilpasninger i 
Helgelandssykehuset, Vefsn foreslås dette evt. vurdert innen avsatt reserve til styrets 
disposisjon. 
 
Felles prosjekter 
Til sentrale fellesprosjekter foreslås en investeringsramme på 45 mill.kr. i 2004. Innenfor 
denne rammen foreslås følgende områder prioritert: 
 
• Merkantile systemer (sluttføring arbeidsplansystem, nytt felles innkjøpssystem og 

vedlikeholdssystem) 
• Mindre utskiftinger av helseradionett 
• Medisinske støttesystemer inkludert samhandling med primærhelsetjenesten 
• IT organisasjon og arkitektur (infrastruktur og basistjenester) 
 
Satsingen på foretaksbygging gjennom felles merkantile støttesystemer vil med 
investeringene foreslått i 2004 være kommet et langt stykke på vei. Dette innebærer at fokus 
framover vil være innenfor de medisinske støttesystemene. 
 
Fordeling av investeringsramme 2004 
 

Tiltak Effekt 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 69 mill.kr. 
Sentrale fellesprosjekter 45 mill.kr. 
Kreftplanen, digitalisering av mammografiscreening ved UNN 12 mill.kr. 
1. byggetrinn Nordlandssykehuset (forutsatt beslutning) 41 mill.kr. 
Utstyr og småinvesteringer ved foretakene 208 mill.kr. 
Til styrets disposisjon 25 mill.kr. 
Sum 400 mill.kr. 

 
Vedlegg 4 viser fordeling av investeringsrammen per helseforetak og tiltak. 
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Utstyr og mindre bygningsmessige investeringer fordelt per helseforetak (mill.kr.): 
 
 
Helseforetak 

Utstyr/mindre 
investeringer 

 
Økning 

 
Bakgrunn for økning 

Helse Finnmark 30 14 Utstyr, tiltak knyttet til omstilling 
UNN 80 47 Utskifting av utstyr 
Hålogalandssykehuset 35 19 Utstyr, IT, brannsikring, lysrør  
Nordlandssykehuset 33 9 Utstyr 
Helgelandssykehuset 30 19 Mindre bygningsmessige tiltak, utstyr 
Sum 208 108  
 
5. Fastsetting av basisramme per helseforetak 
 
Forslag til basisramme per helseforetak legges ved saken. I det følgende oppsummeres hvilke 
endringer som er foretatt. 
 
5.1 Omfordeling av basisramme 2003 
I styresak 60-2003 ble 14,4 mill.kr. omfordelt fra RHF til å dekke økte avskrivninger av 
åpningsbalansen. Videre ble Helse Finnmark tildelt 0,15 mill.kr. til å dekke avskrivninger på 
ferdigstilt prosjekt innen opptrappingsplanen for psykisk helse. 
I styresak 88-2003 ble 2,46 og 1,07 mill.kr. omfordelt fra RHF til å dekke hhv drift av 
økonomistyringssystemet og fast revisjon. Videre ble 3,37 mill.kr. omfordelt fra RHF i 
styresak 103-2003 til å dekke avskrivninger på trombolyse. 
 
For at RHF skal ivareta bestillerrollen av det samlede helsetilbudet, vil samtlige avtaler med 
private spesialister bli overtatt/inngått av RHF fra 2004. Midler til driftstilskudd til disse 
spesialistene trekkes derfor inn fra helseforetakene. Totalt utgjør dette 25,7 mill.kr. I tillegg 
overføres 4,7 mill.kr. vedrørende RIBO, 13,7 mill.kr. vedrørende Kløveråsen og 2,4 mill.kr. 
vedrørende røntgenavtale med Nordland Medisinske Senter fra Nordlandssykehusets ramme. 
 
Samtlige avtaler vedrørende kjøp av oppdragsundervisning fra Høgskolene er sagt opp, og 
RHF vil i samarbeid med helseforetakene inngå en felles avtale. 9,2 mill.kr. trekkes inn fra 
helseforetakenes ramme. 
 
5.2 Kompensasjon for lønns- og prisstigning 2004 
Forventet lønns- og prisstigning er i Statsbudsjettet fastsatt til 3,4 %. Mottatt kompensasjon er 
2,79 %. Avviklet kan forklares med trekk på 15,1 mill.kr. for bortfall av el-avgift samt 6,1 
mill.kr. i udefinert ”effektiviseringskrav”. Omfordelt basisramme for 2003 ved 
helseforetakene er kompensert med 2,79 %, totalt 96,5 mill.kr. 
 
5.3 Omlegging av ISF- og poliklinikkfinansiering 
Basisrammen er totalt økt med 641,2 mill.kr. som følge av endret andel ISF-finansiering. Av 
dette legges 4,2 mill.kr. til RHF til dekning av private spesialister, mens resterende fordeles 
på helseforetakene. Aktiviteten målt i DRG poeng påplusset gjestepasientkjøp i 2002 er 
benyttet som fordelingsnøkkel. Effektiviseringskravet i Statsbudsjettet på 57,6 mill.kr. samt 
trekk på 0,55 mill.kr. til sentral styring og kontroll med ISF-ordningen er fordelt etter samme 
nøkkel. 
 
Helseforetakenes basisramme er økt med totalt 95,9 mill.kr. som følge av endret andel RTV-
refusjon for polikliniske konsultasjoner (både innen somatikk og psykisk helsevern). 
Regnskapsførte inntekter i 2002 er benyttet som fordelingsnøkkel. 
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5.4 Omlegging av regionsykehustilskuddet 
Tidligere øremerkede midler i regionssykehustilskuddet til drift, infrastruktur og lands- og 
flerregionale funksjoner legges inn i basisrammen til UNN, totalt 318,8 mill.kr. Beløpet 
inkluderer landsfunksjonen for avansert trombocyttimmunologi som tidligere var øremerkede 
midler. Beløpet inkluderer ikke kompetantesenterfunksjonen ved NST med 20 mill.kr., 
forskningsdelen ved NST på 13 mill.kr. og Senter for aldersforskning med 4,4 mill.kr. Disse 
midlene budsjetteres av RHF.  
 
Følgende midler er øremerket i Statsbudsjettet for 2004 og budsjetteres sentralt på RHF for 
senere fordeling (jf styrevedtak i sak 88-2003): 
 
• Forskning inkl. Senter for aldersforskning og NST   45,8 mill.kr. 
• Utdanning   61,4 mill.kr. 
• Nasjonale medisinske kompetansesentra inkl. NST   30,0 mill.kr. 
 Totalt 137,2 mill.kr. 
 
5.5 Kreftplanen 
Tidligere øremerkede midler til kreftplanen er lagt inn i vår basisramme for 2004 med totalt 
47,1 mill.kr. 3 kompetansesentra ved UNN (arvelig kreft, lindrende behandling og genterapi) 
videreføres med samme beløp som bevilget i 2003 justert for 3,4 % priskompensasjon. 
Til videreføring av mammografiscreeningen tildeles Nordlandssykehuset 13,6 mill.kr. og 
UNN 14 mill.kr. (beløpet er inkl. 1,2 mill.kr. til dekning av avskrivning av digitalisering).  
 
Utenfor kreftplanen videreføres tilskudd til hospice - plasser i kommunene som øremerkede 
midler i Statsbudsjettet. 
 
5.6 Arbeidsgiveravgift 
Helseforetakene kompenseres for merkostnad som følge av bortfall av differensiert 
arbeidsgiveravgift fra 2004. Kompensasjonen er beregnet ut fra faktisk netto lønnskostnad 
(eksklusive trygderefusjon for sykepenger) i 2002, justert for forutsatt lønnsvekst i 2003 og 
2004. Videre er det lagt inn kompensasjon for utgifter knyttet til kjøp fra private (ambulanse 
etc.) og et beregnet beløp for kjøp fra private. 
 
Kompensasjonen på 324,7 mill.kr. fordeles til helseforetakene inkludert 2,3 mill.kr.  til 
dekning av økt arbeidsgiveravgift ved kjøp fra private spesialister som legges til RHF.  Det er 
usikkerhet om til regnskapsmessig behandling av økt arbeidsgiveravgift av balanseført netto 
pensjonsforpliktelse. Dette vil få regnskapsmessige konsekvenser i 2003. 
 
5.7 Økt tilskudd til dekning av avskrivning åpningsbalanse 
Helse Nord har fått økt basistilskudd på 23,2 mill.kr. som følge av ny måte å fordele tilskudd 
til dekning av avskrivninger av åpningsbalansen mellom helseregioner. Det foreslås at 
midlene budsjetteres på RHF inntil ny vurdering av åpningsbalanse er gjennomført. 
 
5.8 Tilskudd til dekning av kapitalkostnader ved opptrappingsplan psykisk helse  
Helse Nord har fått økt basistilskudd på 22,8 mill.kr. til dekning av kapitalkostnader knyttet 
til opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er dels tatt hensyn til i 2003-budsjettet, noe 
som betyr at midler er frigjort til andre tiltak innen psykisk helse. Det foreslår at midlene 
disponeres slik:  
• avskrivningskostnad gjenstående prosjekter  11,8 mill.kr. 
• regionsenteransvar for spiseforstyrrelser   7,0 mill.kr. 
• styrking av tilbudet ved NLSH for hjemhenting tunge pasienter    4,0 mill.kr. 
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5.9 Videreføring av pasientbro til utlandet 
Helse Nord har fått tildelt 3,3 mill.kr. til videreføring av tidligere øremerkede midler til 
behandling i utlandet. I tillegg kommer ISF-refusjon. Det foreslås at UNN får ansvar for 
henvisning til og kostnader med all utenlandsbehandling (utenom behandling for 
spiseforstyrrelser, se kapittel 3 over). 
 
5.10 Felles lønns- og personalsystem 
Helse Nord RHF har overtatt drift av Lønn og Personalsystemet fra UNN. 0,7 mill.kr. trekkes 
inn fra UNN til dekning av kostnader knyttet til bruk, vedlikehold, oppdateringer og support. 
Beløpet inkluderer ikke personalkostnader ved systemdrift (avslutninger, kjøringer, 
vedlikehold av egen server m.v.). 
 
5.11 Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 
Tidligere øremerket tilskudd er lagt inn i basisrammen til RHF, totalt 9,7 mill.kr. Kostnadene 
er høyere enn tildeling som følge av at de faktiske kostnadene fordeles per helseregion etter 
skadestatistikk. Dette er det tatt høyde for i kostnadsbudsjettet til RHF. 
 
5.12 Takstøkning private avtalespesialister 
Ved takstoppgjøret for leger og spesialister per 1. juli 2003 ble det avtalt å øke 
driftstilskuddsandel i finansieringen av privatpraktiserende spesialister og å redusere 
refusjonsandelen. Rammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill.kr. til dekning av beregnet 
helårseffekt i 2004. 
 
5.13 Basisramme per helseforetak 
Følgende basisramme foreslås per helseforetak (% - andel): 
 
• Helse Nord RHF   395,9 mill.kr.    
• Helse Finnmark   569,6 mill.kr.  
• UNN 1885,7 mill.kr.  
• Hålogalandssykehuset   655,8 mill.kr. 
• Nordlandssykehuset 1078,2 mill.kr. 
• Helgelandssykehuset   472,8 mill.kr.  
 Total basisramme Helse Nord 5058,0 mill.kr. 
 
For spesifikasjon av rammene vises til vedlegg 2. 
 
6. Budsjett Helse Nord RHF 
Styret vedtok i sak 62-2003 at rammen til RHF skulle reduseres med 38 mill.kr. i 2004. I 
tillegg kommer reduksjon i renteinntektene med 17 mill.kr. i forhold til budsjett 2003. Totalt 
innebærer dette en innstramming på 55 mill.kr. fordelt på RHF – administrasjonen, sentralt 
ivaretatte oppgaver og sentral prosjektportefølje.  
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Reduksjonen i rammen med 38 mill.kr. er foreslått disponert slik: 
 
• Økte avskrivninger av åpningsbalansen ved HFene 14,4 mill.kr. 
• Tilskudd til HIAS   1,0 mill.kr. 
• Doman-tilskudd   1,5 mill.kr. 
• Økt tilskudd til Senter for medisinsk evaluering og dokumentasjon   2,0 mill.kr. 
• Ambulanselærlinger   1,0 mill.kr. 
• Kjøp av helsetjenester hos private  10,0 mill.kr. 
• Økte kostnader luftambulanse (statlig påførte merkostnader)   6,4 mill.kr. 
• Styrket ambulanse Helgeland   1,7 mill.kr. 
 Totalt 38,0 mill.kr. 
  
Med unntak av økt budsjett til luftambulanse, er disponeringen i tråd med tidligere fattede 
beslutninger i styret. Økningen på luftambulanse skyldes økte statspålagte kostnader som 
landingsavgifter og avgifter til å åpne flyplasser utover ordinær åpningstid i tillegg til 
indeksøkning i hh. til kontrakt.  
 
Rammen er videre korrigert for flytting av oppgaver og finansielt ansvar mellom RHF-nivå og 
HF-nivå. Fra 2004 overtar RHF flere nye forvaltningsoppgaver. Dette gjelder bl.a. ansvar for 
avtaler med private spesialister, kjøp av helsetjenester fra private aktører, forsknings-, 
utdannings- og kompetansesenterdelen av det tidligere regionsykehustilskuddet etc. Dette vil 
bli ivaretatt ved omdisponeringer innefor innen dagens RHF-administrasjon, men vil 
innebære omdisponeringer innen denne. I tillegg vil RHF overta ansatte fra trygdeetaten 
knyttet til strategiske oppgaver ved ivaretakelse av ansvaret for syketransport. Dette vil bli 
finansiert ved egne midler (ikke fordelt på helseregioner i Statsbudsjettet). 
 
I dialog med helsedepartementet blir det framhevet at det bør skapes et større skille mellom 
bestiller- og eierrollen. Som et første steg i denne retningen samles fra 2004 alt kjøp av 
helsetjenester fra private i RHF. 
 
7. Styringsmål 2004 
 
Styringsmålet for foretaksgruppen samlet er økonomisk balanse i 2004. Det foreslås at hvert 
enkelt helseforetak inkludert RHF pålegges å gå i balanse i 2004. 
 
Rest effektviseringskrav fra styringsdokumentet i 2002 er 55 mill.kr. I sak 104-2003 vedtok 
styret at gjenstående effektviseringskrav fordeles mellom helseforetakene ut fra forskjeller i 
kostnadseffektivitet, tatt hensyn til ulikheter knyttet til foretaksetableringen. 
 
Som følge av de store tilpasningsproblemene i samtlige helseforetakene, som ble ytterligere 
forsterket gjennom forslag til Statsbudsjett, foreslås at rest effektiviseringskrav ikke ilegges i 
2004. 
 
Samlet foreslås at somatisk virksomhet opprettholdes på 2003-nivå. Forutsatt kodeforbedring 
i Statsbudsjettet er lagt inn i måltallet på 109 000 DRG-poeng. Det legges ikke opp til økt 
produksjon, men fortsatt vridning av aktiviteten fra døgn- til dagopphold.  
 
Innenfor psykisk helse er det tidligere lagt opp til 15 % årlig økning i poliklinisk aktivitet, 10 
% årlig økning i dagbehandling samt 5 % årlig økning i antall døgnopphold fra 2001.  
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VEDLEGG 1:  BUDSJETTRAMME PER HELSEFORETAK 
 

BUDSJETTRAMMER 2004        
        
  RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL 

1. Basisbevilgning               
Vedtatt budsjett 2003 - basistilskudd 267 867 782 453 985 435 1 113 513 405 473 568 909 826 459 904 324 904 565 3 460 300 000 

Endring kapitalkostnader åpningsbalansen (60/2003) -14 400 000 11 800 000 9 200 000 -3 100 000 -2 200 000 -1 300 000 0 
Kapitalkostnader opptr.plan psykisk helse (60/2003) -152 000 152 000     0 

Drift Agresso (88/2003) -2 460 000 669 000  494 000 990 000 307 000 0 
Fast revisjon (88/2003) -1 070 000 130 000 450 000 140 000 250 000 100 000 0 

Avskrivninger trombolyse (103/2003) -3 373 000 906 000 761 000 749 000 342 000 615 000 0 
Private avtalespesialister 25 720 032 -1 200 045 -8 032 509 -4 058 896 -9 621 204 -2 807 378 0 

RIBO 4 714 000    -4 714 000  0 
Kløveråsen 13 700 000    -13 700 000  0 

NMS - røntgenavtale  2 400 000    -2 400 000  0 
Kjøp av oppdragsundervisning 9 156 000 -2 710 000 -4 130 000 -2 316 000   0 

Omfordelt basis 2003 302 102 814 463 732 390 1 111 761 896 465 477 013 795 406 700 321 819 187 3 460 300 000 
          

2,79 % pris- og lønnskompensasjon av basis 2003 8 422 088 12 928 033 30 993 941 12 976 670 22 174 522 8 971 746 96 467 000 
Kreftbehandling med mer 8 255 000  25 200 000  13 645 000  47 100 000 

Økt arbeidsgiveravgift 2 312 000 7 560 000 145 910 000 52 982 000 82 393 000 33 554 000 324 710 999 
Andre inntekter  9 982 001      9 982 001 

Lønn og personalsystem 700 000  -700 000    0 
Norsk Pasientskadeerstatnings Fond 9 722 000      9 722 000 

Private avtalespesialister 5 000 000      5 000 000 
Kapitalkostnader psykisk helsevern  22 800 000      22 800 000 
Regionsenter for spiseforstyrrelser  5 000 000  -5 000 000    0 

Sørge-for ansvar spiseforstyrrelser barn og unge       0 
Sørge-for ansvar spiseforstyrrelser voksne       0 

Brøset-pasienter  -4 000 000    4 000 000  0 
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Ambulanse Mosjøen -1 700 000     1 700 000 0 
Tilskudd drift, infrastruktur, landsfunksjoner     318 848 000    318 848 000 

Bedre kostnadsstyring ISF   -61 190 -199 475 -93 547 -122 415 -73 373 -550 000 
Tilskudd avskrivning åpningsbalanse  23 190 000      23 190 000 

Sykebehandling i utlandet    3 326 000    3 326 000 
Endret andel ISF-finansiering 4 153 773 71 404 851 221 857 104 108 685 628 141 326 328 93 782 315 641 210 000 

Endret poliklinikksats somatikk  9 062 923 25 777 261 11 804 740 13 375 449 8 356 892 68 377 264 
Endret poliklinikksats psykiatri 1 4 945 568 7 878 428 3 998 113 5 974 647 4 705 979 27 502 736 

Avrunding -2 677 425 845 383 769 255 0 
Sum basisbevilgning 2004 395 937 000 569 573 000 1 885 654 000 655 831 000 1 078 174 000 472 817 000 5 057 986 000 
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VEDLEGG 2:  BUDSJETTRAMME PER HELSEFORETAK fortsettelse 
 
 

2. Opptrappingsplan psykisk helse         
Opptrappingsplan psykisk helse (videref. fra 

2003) 1 272 218 25 186 565 32 837 595 27 190 091 33 730 096 9 522 435 129 739 000 
3,4 % prisstigning av igangsatt aktivitet   856 343 1 116 478 924 463 1 146 823 323 763 4 367 871 

Økning nasjonalt kompetansesenter   6 000 000     6 000 000 
Overhengseffekt av tiltak iverksatt 2002/2003 -572 218      -572 218 

Driftsmidler nye prosjekter ferdigstilt 2004 16 746 094      16 746 094 
Sum opptrappingsplan psykisk helse 17 446 094 32 042 908 33 954 073 28 114 554 34 876 919 9 846 198 156 280 747 

          
3. Øremerkede midler         

Nasjonale medisinske kompetansesentra (inkl. 
NST) 30 000 000      30 000 000 

Utdanning/undervisning  61 400 000      61 400 000 
Forskning basis 29 600 000      29 600 000 

Forskning resultatbasert 16 200 000      16 200 000 
Psykososialt arbeid for flyktninger       0 

Opptreningsinstitusjoner       0 
Sum øremerkede midler 137 200 000 0 0 0 0 0 137 200 000 
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VEDLEGG 3:  INVESTERINGSRAMME PER HELSEFORETAK 
 
 
 

Tiltak RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Totalt 
Opptrappingsplanen for psykisk helse   41,3  17,2 10,9 69,4 mill.kr. 
Sentrale fellesprosjekter 45,0      45,0 mill.kr. 
Kreftplanen   11,6    11,6 mill.kr. 
1. byggetrinn Nordlandssykehuset (forutsatt beslutning)     41,2 *  41,2 mill.kr. 
Utstyr og småinvesteringer ved foretakene  30,0 80,0 35,0 33,0 30,0 208,0 mill.kr. 
Til styrets disposisjon 24,8      24,8 mill.kr. 
Sum 69,8 30,0 132,9 35,0 91,4 40,9 400 mill.kr. 

 
* Forutsatt beslutning om oppstart 
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STYRESAK 117-2003  SAMDATA 2002 - AKTIVITETS- OG 
KOSTNADSVEKST I HELSE NORD. 

 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Formål  
Saken redegjør for SAMDATA-rapporten 2002.   
 
Bakgrunn  
I den årlige rapporten SAMDATA-sykehus presenteres styringsdata om aktivitet, 
ressursinnsats, produktivitet og kostnader ved landets sykehus. Publikasjonen inneholder også 
data om sykehusforbruk i bostedsområder. Rapporten utarbeides av SINTEF Unimed 
Helsetjenesteforskning på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.  
 
Tallmaterialet brukes ofte som referanse, både av foretaksledelser og eksterne interessenter. 
Også i Helse Nord er dette en av datakildene som tas i bruk for å evaluere aktivitet, forbruk og 
kostnadseffektivitet i helseforetakene. På tross av helsereformens ikrafttreden 1.1.2002 er 
publikasjonen for regnskapsåret 2002 laget med basis i de tradisjonelle sykehusenheter. Dette 
kan være et forhold som skaper noe større usikkerhet i tallene på enhetsnivå som følge av 
funksjonsfordelinger og fordeling av felleskostnader mellom sykehusenheter i 
helseforetakene. Det antas likevel at tallene gir gode indikasjoner på aktivitet, kostnadsnivå 
og produktivitet. Kvalitetsaspektet i helsetjenestene som leveres er ikke ivaretatt av 
SAMDATA og må vurderes ut ifra andre kilder (jfr. HELTEF-undersøkelsen - styresak 45-
2003/5 og nasjonale kvalitetsindikatorer).      
  
Nasjonale trender 
Aktivitet og kostnader ved sykehusene økte relativt sterkt høsten 2001, delvis som resultat av 
at staten overtok sykehusene og delvis som følge av politiske ønsker om aktivitetsvekst. 
Tallene for 2002 viser fremdeles vekst både i aktivitet og ressursbruk, men ressursbruken øker 
noe mindre enn aktiviteten. Dette indikerer mer effektiv ressursutnyttelse på landsbasis.     
 
Antall dagopphold økte med 10,7 prosent og antall heldøgnsopphold med 2,3 prosent. Den 
polikliniske aktiviteten økte fra 2001, men noe mindre (1,7 %).  Sett i et lengre tidsperspektiv 
har antall dagbehandlinger økt med 30 prosent fra 1999 til 2002 og antall heldøgnsopphold 
med 5,8 prosent i samme periode. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 
henholdsvis 9,1 og 1,9 prosent.   
 
Også når det korrigeres for endringer i befolkningssammensetning øker sykehusforbruket. 
Forbruksratene viser at økningen er sterkest i Helse Sør, mens andre regioner har mer 
beskjeden vekst både når det gjelder heldøgnsopphold og dagbehandling. Bruken av 
sykehustjenester innad i regionene varierer også relativt sterkt.  
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Utgifter til somatiske sykehus økte fra 38,2 mrd kr i 2001 til 38,4 mrd kr i 2002 målt i faste 
2002 kr. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 prosent, noe som anses for å være en svak 
utgiftsvekst sammenlignet med tidligere år. Dette må ses i sammenheng med den sterke 
utgiftsveksten i 2001. En større del enn normalt ble belastet regnskapene i forbindelse med 
avslutningen av fylkeskommunenes eieransvar (såkalt 13 måneders effekt). Andre momenter 
er høye utbetalinger til KLP i 2001 samt muligheten for at en større andel av felleskostnader 
på foretaksnivå er henført til psykisk helsevern i 2002. Det finnes imidlertid ingen 
undersøkelser som underbygger den siste antagelsen.  
 
På landsbasis er det generelle bildet en relativt liten endring i ressursutnyttelse fra 2001 til 
2002. Det er imidlertid fremdeles forskjeller mellom regioner og til dels store variasjoner i 
nivå og utvikling mellom sykehus innenfor en region. Netto driftsutgifter per korrigerte 
opphold1 var i 2002 kr 26 324 for landet som helhet. Dette er nedgang på 0,6 prosent målt i 
løpende priser2. Helse Øst hadde høyest driftsutgifter per korrigerte opphold (kr 27 776), 
mens Helse Vest hadde lavest (kr 25 098). Helse Nord hadde 27 440 kr i driftsutgift per 
korrigerte opphold.  
 
Arbeidsproduktiviteten (målt som antall korrigerte opphold per årsverk) har økt med 5,1 
prosent til 19,4 sammenlignet med 2001 mens antall beregnede årsverk økte med 3,2 prosent 
fra 2001. Økningen i antall årsverk gjelder alle regioner og de regionale forskjeller i 
personellfaktor3 er stabil og lavest i Helse Sør og størst i Helse Nord som tidligere år. Et 
interessant poeng er at den prosentvise veksten av antall årsverk på landsbasis er større innen 
administrativt personell (+ 5,4 %), enn leger (+ 0,7 %) og sykepleiere (+ 4,2 %). I Helse Nord 
er veksten av sykepleiere (+ 5 %) og annet behandlingspersonell (+ 6,1 %) størst, mens det er 
nedgang (- 2,6 %) innen administrativt personell.  
  
Sammenlignet med år 2001 er det marginal endring i sengekapasiteten ved sykehusene. Fra 
1994 til 2002 er det imidlertid en nedgang på om lag 6 prosent. Sengefaktoren (antall 
effektive senger per innbygger) varierer fra 2,6 i Helse Øst til 3,3 i Helse Nord. Tendensen 
med kortere liggetid fortsatte også i 2002, med en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid for 
heldøgnsopphold på 0,1 liggedager (- 2,4 %) på landsbasis. Helse Nord hadde den største 
nedgangen på 0,2 liggedager (- 4,9 %).    
 
Nivå i Helse Nord 
Status for Helse Nord oppsummeres i det følgende, sammenlignet med landsgjennomsnittet: 
 
 Av helseregionene bruker Helse Nord nest mest ressurser per innbygger (14,7 prosent 

over landsgjennomsnittet i kroner per innbygger). Regionen har 13,8 prosent flere 
effektive senger og 13,4 prosent flere årsverk enn landsgjennomsnittet. 

 Befolkningen i Nord-Norge har høyest rater for sykehusforbruk: 11,7 prosent flere 
heldøgnsopphold, 9,4 prosent flere dagbehandlinger (kirurgisk), 10,6 prosent flere 
dagbehandlinger (ikke kirurgisk) og 21,1 prosent flere polikliniske konsultasjoner.   

1 Korrigerte opphold er en teoretisk størrelse som benyttes for å korrigere forskjeller i pasientsammensetning. 
Begrepet bygger på DRG-systemet og antall korrigerte opphold er produktet av antall opphold og indeks for 
pasientsammensetning. 
 
2 Dersom det tas hensyn til prisstigning vil nedgangen være større. På den andre siden må man ta i betraktning 
det relativt høye utgiftsnivået i 2001 knyttet til reformen.  
 
3 Personellfaktor er antall beregnede årsverk per 1000 innbygger. 
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 De mest sammenlignbare regionene med tanke på pasientstrøm ut av region, Helse Midt-

Norge og Helse Vest, behandlet marginalt flere pasienter i egen region (95,2 %/95,3 %) 
enn Helse Nord (94,3 %). Pasientstrømmen ut av regionen er likevel sterkt tiltakende.4  

 Sykehusene i Helse Nord har en arbeidsproduktivitet som er 3,1 prosent lavere enn 
landsgjennomsnittet. Enhetskostnad per korrigert opphold er 4,2 prosent over 
landsgjennomsnittet. 

 Beleggsprosenten (heldøgnsopphold) i Helse Nord er 9 prosentpoeng lavere enn i landet 
for øvrig.  

 
Utvikling i Helse Nord  
Med tanke på utvikling fra år 2001 til 2002, er tendensene følgende for Helse Nord: 
 
 Sykehusforbruket økte marginalt lavere enn landsgjennomsnittet for heldøgnsopphold, 

mens økningen er større enn gjennomsnittet for dagbehandling og polikliniske 
konsultasjoner.  

 Arbeidsproduktiviteten ble forbedret (4,5 %), men ikke i samme grad som for landet totalt 
(5,1 %).  

 Totale driftsutgifter til spesialisthelsetjeneste økte klart mest i Helse Nord med 6,2 prosent 
mot 0,4 prosent i landet totalt. 

 Enhetskostnaden i løpende priser økte med 4,4 prosent mot reduksjon på 0,6 prosent i 
landsgjennomsnitt. 

 Helse Nord hadde den laveste vekst i indeks for pasientsammensetning5 som økte med ett 
prosentpoeng mot tre på landsbasis.  

 Helse Nord har relativt stor prosentvis økning i beleggsprosent (+ 2,3 % mot + 0,6 % for 
landet som helhet). Nedgangen i antall effektive senger er 5,7 % mot 0 i landet totalt.  

 Andelen av opphold utenfor Helse Nord øker fra 4,1 prosent til 5,7 prosent.  
 
Enhetskostnadene for sykehusene i Helse Nord har økt med 4,4 prosent mot en reduksjon på 
0,6 prosent på landsbasis målt i løpende priser. Tallene indikerer at Helse Nord utnytter 
ressursene dårligere i 2002 enn i 2001. Dette bildet forsterkes med at landet for øvrig utnytter 
ressursene bedre. Den negative utviklingen indikerer at transaksjonskostnadene ved 
foretaksetableringen har vært høyere i Helse Nord enn landet for øvrig, og at helseregionen så 
langt ikke har vært i stand til å realisere kostnadsreduserende synergieffekter.   
 
Hålogalandssykehuset divisjon Narvik viser en betydelig kostnadsvekst (+ 20,6 %) og 
fremstår nå som et svært kostbart sykehus. Veksten er så stor at den trolig delvis skyldes 
regnskapsmessige forhold (jf innledningsvis). Mo i Rana viser også relativt stor vekst (+ 9,4 
%), men sykehusenheten fremstår fremdeles med lavest netto driftsutgift per korrigert 
opphold i Helse Nord.   
 
Store variasjoner mellom sykehusene i Helse Nord. 
I forhold til flere av de data som fremstilles i SAMDATA, er den innbyrdes variasjon mellom 
sykehusene i Nord større enn i andre regioner. Det gjelder særlig i forhold til 
arbeidsproduktivitet og enhetskostnader, der forskjellene er til dels svært store mellom 
enhetene.  Sykehusene i Helgelandssykehuset befester sine posisjoner blant landets mest 
kostnadseffektive sykehus. Enhetene i Helse Finnmark er fremdeles de minst 
kostnadseffektive sykehusene i landet.  

4 Per 1. tertial 2003 viser pasientstrøm ut av regionen en vekst på 20 % sammenlignet med 1. tertial 2002.  
5 Indeks for pasientsammensetning er utrykk for pasienttyngde og definert som forholdet mellom antall 
korrigerte opphold og samlet antall opphold. Indeksen er utrykk for hvor ressurskrevende 
gjennomsnittspasienten ved sykehuset er. 

35 

                                                 



 
 
Noen av disse forskjellene mellom enheter vil ha en naturlig sammenheng med at sykehusene 
har forskjellige funksjoner. I SAMDATA har derfor sykehusene tradisjonelt vært inndelt i 
flere grupper; for Nord-Norge var følgende kategorier relevante: regionsykehus (UNN), 
sentralsykehus (NSS), lokalsykehus med sentralsykehusfunksjoner (Harstad, Hammerfest og 
Kirkenes) og lokalsykehus (Rana, Sandnessjøen, Vefsn, Lofoten, Narvik og Stokmarknes). I 
SAMDATA 2002 er denne tidligere inndelingen fraveket og sykehusenhetene gruppert i 
henhold til helseregionene. Med tiden vil det være en naturlig utvikling for SAMDATA å 
gjøre analysene på foretaksnivå.  
 
Ved bruk av tradisjonell sykehusinndeling bør imidlertid sammenligninger på landsbasis i 
utgangspunktet primært skje innen hver gruppe. Det er gjort en kort vurdering som tilsier at 
Nordlandssykehuset avd. Bodø har et høyt kostnadsnivå sammenlignet med tilsvarende 
sykehus. Tilsvarende kan konkluderes for Harstad, Hammerfest og Kirkenes.    
Universitetssykehuset i Nord-Norge fremsto i 2001 som det mest kostnadseffektive av landets 
regionsykehus, når basistilskuddet ikke var tatt med i beregningen. Haukeland sykehus (0,95) 
og St. Olavs Hospital (0,93) fremstår nå med et lavere relativt kostnadsnivå6 enn UNN (0,98).  
 
Sammenlignet med andre lokalsykehus er Helgelandssykehuset avd. Vefsn og Mo i Rana 
blant de mest kostnadseffektive, mens Hålogalandssykehuset divisjon Narvik kommer dårligst 
ut. Samtlige sykehusenheter i Helse Nord, med unntak av Harstad (- 4,4 %) og Kirkenes (-2,4 
%) har økte nettokostnader per korrigert opphold fra foregående år.  
 
Nøkkeltall for de 11 somatiske sykehusene i Nord-Norge i 2002 sammenstilt i tabell 1 og 2. 
Tabellen viser til dels store forskjeller, med relativt kostnadsnivå som varierer mellom 0,88 
(Rana og Mosjøen) og 1,31 (Kirkenes); det innebærer at enhetskostnaden er 43 prosent høyere 
ved sistnevnte enhet. Tilsvarende var gapet mellom det mest og minst kostnadseffektive 
sykehusenhet i Helse Nord i 2001 beregnet til 67 prosent.  
 
Tabell 2 viser at antall opphold per årsverk varierer fra 24,4 (Mosjøen) til 15,4 (Hammerfest). 
Ettersom at i overkant av 70 % av totale driftsutgifter er lønnskostnader indikerer dette at en 
svært stor del av forskjellen i netto driftsutgift per korrigert opphold skyldes forskjellig 
bemanningsnivå i enhetene og foretakene.  
 
Hålogalandssykehuset divisjon Harstad og Helse Finnmark avd. Kirkenes er blant 
sykehusenhetene med lavest arbeidsproduktivitet i landet. Helgelandssykehuset avd. Vefsn og 
Mo i rana, Nordlandssykehuset avd. Lofoten og Hålogalandssykehuset divisjon Stokmarknes 
har god arbeidsproduktivitet sammenlignet med landet for øvrig.  
 
Pasienttyngden (indeks pasientsammensetning) varierer fra 0,86 (Hammerfest) til 1,07 
(UNN). Det er verdt å merke seg at indeksen økte med ett prosentpoeng i Helse Nord mot tre 
prosentpoeng i landet for øvrig. Indeksendringer vil bestå av en miks av ”bedret” koding og 
reell økning i pasienttyngden. Utviklingen i Helse Nord mot landet totalt tyder på at arbeidet 
med forventet kodeforbedring som statsbudsjettet legger til grunn vil bli utfordrende.     
 

6 Relativt kostnadsnivå beregnes som driftsutgifter per korrigerte opphold i forhold til landsgjennomsnittet (veid 
gjennomsnitt). 
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Tabell 1: Nøkkeltall på sykehusnivå – SAMDATA-rapporten. 
 
 
 
 
SINTEF Samdata 2002 
Somatikk 

Sykehusenhet Drifts- 
utgifter 
per 
opphold 

Pst. 
endring 
2001-02 

Relativt 
kostnads 
nivå 

Indeks 
pasient- 
sammen- 
setning 

Indeks  
2001 

Driftsutgifter per 
liggedag 

Pst. endring 
2001-02 

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 23 067 9,4 0,88 1,01 1,02 5 854 6,8 
Helgelandssykehuset HF Mosjøen 23 150  4,6 0,88 0,91 0,88 6 119 8,3 
Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen 24 819 6,3 0,94 0,89 0,91 5 665 5,4 
Nordlandssykehuset HF Lofoten 24 145 3,0 0,92 0,90 0,92 5 327 9,2 
Nordlandssykehuset HF Bodø 28 961 4,9 1,10 0,99 0,94 7 052 9,7 
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes 25 664 3,1 0,97 0,96 0,93 5 073 9,5 
Hålogalandssykehuset HF Narvik 31 566 20,6 1,20 0,95 0,98 7 436 23,4 
Hålogalandssykehuset HF Harstad 29 182 - 4,1 1,11 0,97 0,90 6 697 7,2 
Universitetssykehuset HF Tromsø 25 931 5,2 0,98 1,07 1,07 7 427 13,2 
Helse Finnmark HF Hammerfest 32 446 1,7 1,23 0,94 0,99 8 647 9,5 
Helse Finnmark HF Kirkenes 34 508 -2,4 1,31 0,86 0,90 8 094 6,5 
Helse Nord   27 440 4,4 1,04 0,99 0,98 6 952 10,7 
Gjennomsnitt landet  26 324 - 0,6  1,00 1,01 0,98 6 502 5,8 
Opphold er korrigert for pasienttyngde. 
Driftsutgifter er nettobeløp 
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Tabell 2: Nøkkeltall på sykehusnivå – SAMDATA-rapporten (forts). 
 
 
 
SINTEF Samdata 2002 
Somatikk 

Sykehusenhet Antall 
Korrigerte opphold 

 Pst endring 
2001-02 

Gj.snitt 
liggetid 
alle 
opphold 

Endring 
2001-02 

Beleggs- 
prosent 
heldøgns- 
opphold 

Pst. endring 
2001-02  

Opphold 
per 
årsverk 

Pst. endring 
2001-02  

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 6 990 1,7 4,0 0,0 84,6 - 6,8 24,1 0,2 
Helgelandssykehuset HF Mosjøen 3 995 7,7 3,5 0,0 99,1 3,2 24,4 6,4 
Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen 5 472 5,1 3,9 0,0 74,8 7,9 22,2 2,0 
Nordlandssykehuset HF Lofoten 4 108 - 1,1 4,1 - 0,3 86,5 - 7,3 22,3 - 5,4 
Nordlandssykehuset HF Bodø 22 865 6,1 4,1 0,1 81,5 - 2,0 17,9 3,3 

Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes 5 972 1,1 4,9 - 0,1 95,3 2,4 22,7 0,6 
Hålogalandssykehuset HF Narvik 5 454 - 0,1 4,1 - 0,2 79,0 - 4,6 19,4 0,1 
Hålogalandssykehuset HF Harstad 9 747 7,2 4,2 - 0,1 80,8 - 6,3 16,5 8,3 
Universitetssykehuset HF Tromsø 44 006 7,1 3,7 - 0,3 81,1 10,0 18,2 7,0 

Helse Finnmark HF Hammerfest 8 316 8,7 3,5 - 0,5 60,5 - 6,5 18,7 5,6 
Helse Finnmark HF Kirkenes 5 196 6,5 3,6 - 0,5 74,2 0,4 16,1 3,0 

Helse Nord   122 120 5,7 3,9 - 0,2 83,2 1,8 18,8 4,5 
Gjennomsnitt landet   7,7 4,2 - 0,2 92,7 0,6 19,4 5,1 
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Beleggsprosenten7 viser nedgang på flere av enhetene som i 2001 lå høyt i sammenligningen. 
Dette gjelder Mo i Rana, Harstad, Lofoten og Hammerfest. Tilsvarende er økningen stor for 
flere av enhetene som i 2001 lå lavt i sammenligningen. Dette gjelder særlig Sandnessjøen (+ 
7,9 %) og UNN (+ 10,0 %).  UNN har redusert sengetallet betydelig gjennom 
omstillingsaktivitet i 2002. Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen fremstår med den høyeste 
beleggsprosenten (99,1 %).  
 
Noen simuleringer  
Simuleringer i det følgende er tekniske beregninger og ikke nødvendigvis reelle 
effektiviseringspotensial eller normer for korrekt kostnads- og bemanningsnivå.   
  
 Legger en gjennomsnittskostnad for landet til grunn ville Helse Nord kunne ha levert 

2002-produksjonen av helsetjenester for ca 137 mill kr mindre enn hva som faktisk ble 
gjort. Legges gjennomsnitt av de fire andre regionene til grunn stiger beløpet til i overkant 
av 150 mill kr.  

 For å oppnå arbeidsproduktivitet tilsvarende landet totalt (inkl Helse Nord) ville Helse 
Nord måtte levert helsetjenestene i 2002 med ca 200 færre årsverk. Ansatte i 
administrative felles funksjoner er da holdt utenom8.  

 
I tabell 3 er to parametere for effektivitet beregnet for helseforetakene i Helse Nord; antall 
korrigerte opphold per årsverk og netto driftsutgifter per korrigert opphold. 
 
Tabell 3: Arbeidsproduktivitet og enhetskostnad for helseforetakene i Helse Nord. 
 
SINTEF Samdata 2002 Korrigerte 

opphold 
Netto driftsutgift 

Somatikk per årsverk8. per korrigerte opphold 
Helgelandssykehuset HF 23,3 23 670  
Nordlandssykehuset HF 17,8 28 228 
Hålogalandssykehuset HF 18,6 28 804 
Universitetssykehuset HF  17,9 25 931 
Helse Finnmark HF 17,4 33 239 
Helse Nord 18,5 27 440 
 
 
Tabellen viser at kostnadsnivået er 40 prosent høyere i Helse Finnmark HF enn ved 
Helgelandssykehuset HF. Arbeidsproduktiviteten (opphold per årsverk) er 34 prosent høyere 
ved Helgeland enn i Finnmark.  
 
Tilsvarende har Hålogalandssykehuset en arbeidsproduktivitet som er ca 20 prosent lavere og 
et kostnadsnivå som er 22 prosent høyere Helgelandssykehuset. Ved å legge kostnads- og 
bemanningsnivået for Helgelandssykehuset til grunn for Hålogalandssykehusets produksjon, 
får man følgende simulerte resultat: ca 230 færre årsverk og i overkant av 100 millioner kr i 
lavere kostnader. Gjøres samme simulering for Helse Finnmark er resultatet ca 200 reduserte  

7 Beleggsprosent beregnes ut fra formelen:  
  (Sum liggedager heldøgnsvirksomhet totalt)*100 
    Effektive senger*365 
 
8 Årsverk i administrative fellesfunksjoner for helseforetakene er ikke fordelt mellom enhetene i SAMDATA. 
Dette påvirker arbeidsproduktiviteten per foretak moderat sammenlignet med årsverk per sykehus. 
Arbeidsproduktiviteten eks årsverk i adm. fellesfunksjoner er 18,8, inklusiv (per foretak) er den 18,5. Antall 
ansatte i fellesfunksjoner i Helse Nord er ca 105 
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årsverk og et teoretisk innsparingspotensial på ca 130 millioner kr. Tilsvarende simuleringer 
ble gjort med bakgrunn i SAMDATA 2001 med tilnærmet samme resultat.   
 
Som tidligere stadfester tallene at Helse Nord RHF eier et av landets mest kostnadseffektive 
helseforetak og landets minst kostnadseffektive helseforetak.  
 
Pasientstrømmer 
Å studere omfanget av og endringer i pasientstrømmer er interessant av flere grunner. For det 
første er det viktig å se effekten av funksjonsfordeling mellom sykehusenheter/helseforetak. 
For det andre er det interessant å studere endringer i pasientstrømmer i lys av innføringen av 
fritt sykehusvalg i 2001. Dette har relativt store økonomiske konsekvenser for Helse Nord.  
Økt omfang av avtaler med private sykehus er et tredje moment som gjør pasientstrømmer 
interessante.  
 
Andelen opphold (alle heldøgns- og dagopphold) som er behandlet av andre foretak i egen 
region viser en nedgang fra 19,3 prosent til 18,6 prosent, mens andelen opphold internt i egne 
helseforetak er stabil. Andelen av opphold utenfor Helse Nord økte fra 4,1 prosent til 5,7 
prosent.  Dette bekrefter at arbeidet med funksjonsfordelinger mellom helseforetak er et 
område med potensial. Pasientstrømmer ut av regionen vokser, mens det er nedgang i 
pasientstrømmer internt i regionen. Helgelandsområdet har tradisjonelt store pasientstrømmer 
ut av regionen (øker fra 10,8 prosent til 12 prosent), men også Lofoten/Salten viser relativt 
sterk vekst (fra 4,4 prosent til 6,1 prosent).   
 
Sykehusforbruk i Helse Nord 
Usikkerheten omkring befolkningens grad av sykelighet vanskeliggjør vurderingen av 
sykehusforbruket i Nord-Norge. Et høyt sykehusforbruk kan imidlertid innebære at noen får et 
tilbud de enten ikke har behov for eller som kunne vært tilfredstillet bedre gjennom et 
alternativt tilbud. I mange tilfeller innen helsesektoren vil dessuten ofte tilbudet bidra til økt 
etterspørsel.  Videre må nøyaktige analyser av sykehusforbruk i geografiske områder ta 
hensyn til sykehusstruktur. Som følge av at Helgelandsområdet ikke har sykehus med 
sentralsykehusfunksjoner er det naturlig at antall opphold per 1000 innbygger er noe høyere 
enn for eksempel Salten hvor flere diagnoser kan behandles i forbindelse med en innleggelse.  
Utviklingen av unike pasientnumre vil muliggjøre mer nyanserte analyser enn hva dagens 
datamateriale tillater.          
 
Ut fra ovenstående er antall sykehusopphold per 1000 innbyggere i foretaksområdene, av 
betydelig interesse. Forbruksratene i SAMDATA 2002 viser at økningen er sterkest i Helse 
Sør, mens andre regioner har mer beskjeden vekst både når det gjelder heldøgnsopphold og 
dagbehandling. For landet total er det et gjennomsnitt på 162 heldøgnsopphold per 1000 
innbygger. Dette tallet er en standardisert rate hvor det er tatt hensyn til befolkningens kjønns- 
og alderssammensetning. Lavest sykehusforbruk (heldøgnsopphold) i Helse Nord har Troms-
området med et forbruk på 151 opphold per 1000 innbygger. Dette er ca 6,8 prosent lavere 
enn landsgjennomsnittet. Høyest sykehusforbruk har Helgeland og Finnmark med 203 
opphold per 1000 innbygger. Dette er 25 prosent over landsgjennomsnittet. Sistnevnte 
områder viser en forbruksvekst på 3 prosent fra 2001 mot 1,25 prosent i landet for øvrig.  
 
Innen dagbehandling (ikke-kirurgisk DRG) har Troms området det høyeste forbruket i Nord-
Norge med 79 behandlinger per 1000 innbygger (68 prosent over landsgjennomsnitt). Antallet 
polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger er høyest i Finnmark med 954 per 1000 
innbygger. Dette er 42 prosent over landsgjennomsnittet.  
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Befolkningen i Helse Nords nedslagsfelt har i flere tiår hatt et til dels betydelig høyere 
sykehusforbruk enn i andre deler av landet. Vi har foreløpig for dårlig kunnskap om hvor mye 
av dette merforbruket som skyldes forskjeller i sykelighet. Helse Nord RHF ser derfor behov 
for en gjennomgang av sykehusforbruket i landsdelen. Før vi kjenner svaret på denne 
gjennomgangen, bør vi være varsomme med å trekke konklusjoner mht hva som er ”rett” 
sykehusforbruk. Ressursmessige hensyn tilsier likevel at Helse Nord må legge til rette for 
utvikling som styrer aktiviteten slik at den ikke overskrider de økonomiske rammer.  
 
 
Befolkningen bosatt i Troms, Lofoten/Salten og Finnmark har blant landets høyeste 
personellfaktor (årsverk per 1000 innbygger) med rater fra 15,5 til 16,9. Når det gjelder antall 
effektive senger per 1000 innbygger ligger Helgeland (3,5), Lofoten/Salten (3,3), Hålogaland 
(3,5) og Finnmark (3,8) alle over landsgjennomsnittet (2,9). Troms (2,8) er det eneste området 
i Helse Nord som har lavere sengekapasitet enn landsgjennomsnittet.  
 
Oppsummering  
SAMDATA gir Helse Nord RHF og foretaksledelser gode indikasjoner om hvor forbedringer 
og effektiviserings- og rasjonaliseringsgevinster kan tas ut. Hvordan gevinstene kan tas ut 
krever mer inngående analyser (jfr. benchmarking rapportene – styresak 61-2003). Resultater 
som fremkommer i SAMDATA vil også i fremtiden bli brukt som referanseramme og som 
grunnlag for de krav som stilles til de enkelte helseforetak fra Helse Nord.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
 
Bodø, den 4.november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 118-2003  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I 
HELSE NORD. 

 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Formål / sammendrag 
Saken fremmes som en oppfølging av styresak 40-2003, Avtaler med private aktører. 
Formålet med denne saken er å klargjøre Helse Nords forhold til private aktører i 
spesialisthelsetjenesten. Det fremmes forslag til hvordan Helse Nord RHF skal forholde seg til 
private aktører i en situasjon med føringer gjennom styringsdokument, lovpålagt ansvar,  
endringer i pasientrettighetsloven, vårt totale sørge for-ansvar samt den økonomiske 
situasjonen. Det vil redegjøres for bruken av private aktører i dag og hvilke muligheter vi har 
for å bruke privat sektor på en best mulig måte framover. 
 
Private aktører innenfor spesialisthelsetjenesten er ingen ensartet gruppe, men er sammensatt 
av avtalespesialister (private spesialister med driftsavtale), gamle og nyetablerte private 
sykehus, private ideelle institusjoner/sykehus, private institusjoner innenfor rehabilitering, 
psykiatri, rusomsorg m.m. Oversikt over aktører og avtaletyper er gitt i vedlegg til saken. 
Denne styresaken omhandler vårt forhold til alle private aktører, men vil særlig gå i dybden 
på kjøp av tjenester/avtaler med private sykehus og avtalespesialister. 
 
 
Bakgrunn / fakta – nasjonale føringer 
1. Styringsdokumentet for Helse Nord RHF for 2003 gir overordnede føringer for private 
aktørers plass i spesialisthelsetjenesten ved å vise til vårt sørge for-ansvar. Det heter at: 
 
• Regionale helseforetaks ivaretakelse av ”sørge for”-ansvaret omfatter kjøp av 

spesialisthelsetjenester fra ulike private tilbydere.  
• De regionale helseforetakene skal inngå avtaler med private aktører når de aktuelle 

helsetjenestene inngår i det samlede opplegget for oppfyllelsen av ”sørge for”-ansvaret.  
• Regionalt helseforetak skal plassere oppgaver der dette gir best realisering i forhold til 

helsepolitiske mål inkludert forskning, utdanning og beredskapsoppgaver 
• Regionalt helseforetak skal tilstrebe en likeverdig behandling av egne helseforetak og 

private virksomheter 
• Man må vektlegge betydningen av å gi de private tjenesteleverandørene rimelige 

forutsetninger for langsiktig planlegging og at de gis rammebetingelser som gir mulighet 
for rasjonell medvirkning i den samlede helsetjenesten. 

• Det må legges vekt på hva som best tjener realiseringen av de helsepolitiske målene, at 
forutsetningene for god drift i helseforetakene ikke svekkes, og at det heller ikke etableres 
rollemessige uklarheter som er egnet til å svekke helsetjenestens legitimitet.  
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Disse styringskravene innebærer at RHF må gi pasientene et annet tilbud når vi ikke er i stand 
til å gi pasientene det tilbudet de har krav på i egne helseforetak. Dette kan være henvisning 
til et annet offentlig helseforetak, avtalespesialister, institusjoner i avtale med 
helseforetakene/Helse Nord RHF eller et privat sykehus. Kjøp av tjenester hos private aktører 
skal være avtalefestet slik at det av hensyn til både pasienten, regionalt helseforetak og det 
private sykehuset skal være forutsigbarhet i behandlingstilbud og økonomi. Dette er bestiller-
rollen til RHF, der vi har ansvar for å bestille de tjenestene pasientene har krav på.  
 
Helse Nord RHF overtar alle gjeldende avtaler som helseforetakene har med private aktører 
(unntatt for prehospitale tjenester) 1.januar 2004. Disse utgjør et ikke ubetydelig supplement 
til den offentlige spesialisthelsetjenesten i regionen (oversikt private tilbud vedlagt saken). 
Det nye i 2003 er kjøp av tjenester i private somatiske sykehus. Dette har skjedd på bakgrunn 
av registrerte ventelistedata og faktisk tilbud i helseforetakene. 
 
2. Forslaget til endringer i pasientrettighetsloven ble lagt fram av Helsedepartementet 
11.april i år (Ot.prp. nr. 63 (2002-2003)). Her foreslås det at private sykehus skal få en større 
rolle i spesialisthelsetjenesten gjennom at de private sykehus RHFene inngår avtale med, blir 
en del av fritt sykehusvalg. 
 
I kapittel 1 (sammendraget) i proposisjonen heter det: 

I høringsnotatet er det foreslått at pasientenes rett til fritt å velge private sykehus skal 
knyttes til de sykehusene de regionale helseforetakene inngår avtale med om fritt 
sykehusvalg. Dette er i samsvar med formålet med fritt sykehusvalg, som særlig er å 
utnytte den samlede kapasiteten i sykehussektoren på en bedre måte til pasientenes 
beste. Forslaget følges opp i lovforslaget ved at pasientrettighetsloven § 2-4 endres 
slik at ordningen med fritt sykehusvalg omfatter alle private sykehus som inngår avtale 
med de regionale helseforetakene om fritt sykehusvalg. 

Dersom lovfesting av retten til å velge private sykehus skal medføre at pasientene får 
samme rett til å velge å bli behandlet på et privat sykehus uansett hvor i landet de bor, 
forutsetter det at det etableres et avtalesystem som ivaretar likebehandling av 
pasientene. Departementet mener at hensynet til pasientene tilsier at de regionale 
helseforetakene, så langt kapasitetsbehovet tilsier, bør vurdere en modell for 
samarbeid om inngåelse av avtaler med de samme sykehusene. 

Bruken av private sykehus vil også betinges av et annet forslag i Ot.prp. nr. 63:  
For å sikre oppfyllelse av pasientens rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten på en bedre måte, har departementet derfor foreslått å endre 
pasientrettighetsloven § 2-1 slik at spesialisthelsetjenesten pålegges å fastsette en 
konkret, individuelt vurdert frist for når retten til nødvendig helsehjelp senest skal 
være oppfylt. Fristen skal fastsettes på grunnlag av en skjønnsmessig medisinskfaglig 
vurdering av pasientens tilstand med utgangspunkt i de vurderingskriterier som følger 
av prioriteringsforskriften. 

Dersom pasientens rettighet ikke oppfylles innen utløpet av fristen, foreslår 
departementet at fristoverskridelsen skal ha som konsekvens at pasienten får en 
subsidiær rett til spesialisthelsetjeneste privat eller i utlandet. Gjennom endring av 
pasientrettighetsloven § 2-2 foreslås det at pasienten skal få informasjon om den 
fastsatte fristen. Det foreslås at Rikstrygdeverket skal få som oppgave å fremskaffe det 
subsidiære tilbudet om spesialisthelsetjeneste. 

Lovforslaget forventes behandlet i Stortinget i november d.å. Ikrafttredelse av lovutvidelsen 
var opprinnelig beregnet til 1.januar 2004, men det er usikkert hvorvidt denne datoen er 
realistisk ettersom Stortingsbehandlingen opprinnelig var fastsatt til april.  
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Helsedepartementet og RHFene forbereder seg på at loven blir vedtatt som foreslått. Dette har 
ført til økt fokus på arbeidet med ventetider og behandlingsfrister i egne helseforetak. Helse 
Nord RHF er positiv til forslaget om å fastsette en konkret, individuelt vurdert frist for når 
retten til nødvendig helsehjelp senest skal være oppfylt. Dette oppfordrer til forbedringsarbeid 
i helseforetakene med hensyn til bedre logistikk/pasientflyt, og en redusering av uakseptabelt 
lange ventetider. Dette arbeidet må gjøres i helseforetakene med sikte på å eliminere 
uakseptabelt lange ventetider for prioriterte pasienter. 
 
Det er nettopp satt i gang samarbeid mellom RHFene og departementet i forhold til hvordan 
man i praksis kan løse lovens krav om et nasjonalt avtalesystem med private sykehus som 
sikrer likebehandling av pasientene uavhengig av bostedsregion. Dette er ikke endelig løst da 
noen elementer må vente til loven er vedtatt. Hvilke avtaler som blir gjeldende som ”fritt 
sykehusvalg-avtaler” er et av de sentrale punktene ved iverksettingen av loven.  
 
Det er uavklart hvilke økonomiske konsekvenser lovutvidelsen vil få for helseforetakene. 
Helse Nord RHF ser en økning i syketransportutgiftene som en sannsynlig konsekvens av den 
nye loven, i tillegg til kostnadene som påløper foretaksgruppen ved at vi får regningen når 
pasientene velger behandling på privat sykehus. Det vil ikke være helt fritt sykehusvalg til alle 
private sykehus, men til de sykehusene som har avtale med RHF, og for de 
diagnoser/spesialiteter som er avtalefestet. Dette vil likevel være et stort nok volum til at det 
kan få uoversiktlige økonomiske konsekvenser. Vi er bekymret for at dette innebærer en 
rekvisisjonsøkonomi vi selv ikke har mulighet for å ha kontroll med.  
 
3. Forslaget til statsbudsjett for 2004 følger opp budskapet fra styringsdokumentet for 2003 i 
sin omtale av regionale helseforetak og private tjenestetilbydere, og viderefører de samme 
styringssignalene for 2004 som for 2003. Det betyr at vi i utgangspunktet viderefører det 
arbeidet Helse Nord RHF har påbegynt med å kjøpe noe mer helsetjenester privat, og vil 
heretter jobbe mer aktivt og målrettet med hvordan de private kan brukes på en best mulig 
måte. 
 
Et annet forslag i statsbudsjettet, som vil ha betydning for vårt kjøp av helsetjenester hos 
private somatiske sykehus, er at fra 2004 vil private sykehus tas inn i ISF-ordningen fra den 
dato de får faglig godkjenning i departementet, mot dagens ordning med at de tas inn i ISF-
ordningen fra påfølgende budsjettår. Innlemmelse i ISF-ordningen innebærer ikke automatisk 
rett til ISF- refusjon på all behandling ved private sykehus. ISF-refusjon utløses kun hvis de 
har avtale med RHF, og kun for de diagnoser/behandlinger som er omfattet av avtalen. 
Omleggingen til at de private sykehusene tas inn i ISF-ordningen fra godkjenningsdato tilsier 
økte muligheter for nye private godkjente sykehus til å konkurrere om avtaler med regionale 
helseforetak.  
 
Et vesentlig element i statsbudsjettforslaget er den foreslåtte ISF-andelen på 40 %. RHF vil få 
40 % refusjon fra staten ved inngåelse av avtaler med private sykehus, mot 60% i dag. Enten 
må de private sykehusene gi anbud på 40%, eller så må RHFene sette av mer penger på sine 
budsjett til kjøp hos private for å kompensere gapet mellom gammel og ny ISF-sats. I dagens 
økonomiske situasjon vil ikke dette kunne forsvares så lenge vi ikke har uverdig lange 
ventetider i egne helseforetak. Den sannsynlige konsekvensen blir at kjøpet av helsetjenester 
hos private sykehus blir av et mindre volum enn først antatt ettersom en større del av 
kostnaden må antas dekket av RHFs eget budsjett. 
 
Forslaget til statsbudsjett tar også inn forslaget fra Ot.prp. nr. 63 (pasientrettighetsloven) om 
at Rikstrygdeverket skal administrere ordningen med å sørge for at rettighetspasienter får et 
konkret tilbud om helsehjelp hos privat tjenesteyter i Norge eller i utlandet dersom det 
regionale helseforetaket (dvs. helseforetakene) ikke overholder behandlingsfristen. 
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4. St. meld. nr. 5 (2003-2004), om Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten redegjør for 
hvordan man ser på bestiller- og utførerrollen til de regionale helseforetak og forholdet til 
private aktører. RHF er med styringsdokumentet for 2003 tillagt en uttrykt bestillerrolle i 
forhold til helsetjenester. Selve rolleutøvelsen er viktig for å oppfylle kravene i 
styringsdokument, pasientrettighetslov osv. Det slås fast følgende om våre to roller:  
 

Helseforetaksmodellen baserer seg til en viss grad på et skille mellom bestiller- og 
utførerfunksjonene ved at det er en rolledeling mellom RHF på den ene siden og 
helseforetak og andre leverandører av spesialisthelsetjenester på den andre. Sørge 
for-ansvaret innebærer at RHF har en bestillerfunksjon. Det betyr at RHF må trekke 
opp retningslinjer for hvilke behov som skal dekkes, og påse at dette blir fulgt opp 
gjennom styring og bestilling. RHF eier regionens helseforetak og er dermed også 
ansvarlig for den statlige utførerfunksjonen. 
 
Bestillerrollen og elementer av utførerrollen er dermed samlet hos RHF. Et 
konsekvent skille mellom de to funksjonene hadde forutsatt utstrakt bruk av anbuds- og 
konkurranseteknikker. Vurderingen har vært at det i store deler av landet ikke 
foreligger mulighet for å etablere reell konkurranse for hele omfanget av tjenester. 
Det er også lagt vekt på at opplegget vil kreve drift av et omfattende kontraktssystem, 
og det er ikke godtgjort at dette vil gi en bedre helsetjeneste. 
 
I Helsedepartementets styringsdokumenter for 2002 og 2003 er det fokusert på at RHF 
må legge vekt på å etablere systemer som kan hindre negative utslag av den integrerte 
modellen. Særlig er det fokusert på betydningen av at private aktører blir håndtert på 
en korrekt måte. 
 
Ot.prp. nr. 63 (2002-2003) berører problemstillingen ved at pasienters lovfestede 
rettigheter styrkes gjennom rett til individuell behandlingsfrist, og at rett til fritt 
sykehusvalg også skal omfatte private sykehus som har avtale med RHF. Lovforslaget 
innebærer at deler av tjenesteetterspørselen forvaltes av et statlig organ under 
Rikstrygdeverket, utenfor helseforetakene. Organet vil ha ansvar for bestilling av 
helsetjenester hos private tilbydere eller i utlandet når behandlingsfrist er overskredet 
for pasienter med rett til behandling. Forslaget er ikke til hinder for at pasientens 
RHF eller Rikstrygdeverket finner et tilbud i den offentlige helsetjenesten i Norge som 
er like tilfredsstillende for pasienten. 
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Bakgrunn/fakta  
 
1. Styrets egne føringer i 2003 
Styret vedtok på bakgrunn av styringsdokumentet for 2003 en sak om avtaler med private 
aktører, styresak 40-2003. Styret vedtok at RHF skal overta alle avtaler helseforetakene i dag 
har med private aktører om levering av helsetjenester, unntatt prehospitale tjenester. Dette 
arbeidet pågår og alle juridisk gjeldende avtaler overtas av RHF 1.januar.  
 
Styret vedtok videre at administrasjonen i RHF fikk fullmakt til å inngå tidsbegrensede avtaler 
med godkjente private sykehus for pasienter med uakseptabelt lang ventetid inntil 
forutsetningene for konkurranseutsetting og avtalegrunnlag er nærmere utredet. Dette er blitt 
gjort ut fra vurderinger av registrerte ventelistedata, og det foreligger 3 kortvarige avtaler med 
godkjente private sykehus. Avtalene er på diagnoser innenfor områdene øre-nese-hals, 
ortopedi og nevrologi, altså de områdene der ventetidene gjennomgående har vært lengst. Det 
ble kjørt en tilbudsrunde der alle godkjente private sykehus i Norge med rett til ISF-refusjon 
fikk anledning til å legge inn tilbud.  
 
For det videre arbeidet med langsiktige avtaler med private sykehus ba styret i samme sak om 
at det må redegjøres hvordan RHFs sørge for-ansvar ivaretas gjennom slike avtaler, herunder 
ansvaret for pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, undervisning og opplæring av 
pasienter og pårørende. 
 
2. Eksisterende avtaler  
De avtalene vi overtar fra helseforetakene er inngått på ulike tidspunkt, og med separate 
vurderinger. Noen har vært i avtale med fylkeskommunene i 10-15 år. Disse avtalene har ikke 
vært gjenstand for policyvurderinger med hensyn til hvordan de bør benyttes best mulig som 
en del av en samlet strategi for å oppfylle vårt sørge for-ansvar i regionen. 
 
Det vil i det følgende vurderes policy for bruk av alle aktuelle private aktører i Helse Nord 
RHF, både de spesialister/institusjoner vi allerede har driftsavtaler med, og nye avtaler med 
private sykehus. 
 
Vurdering - Helse Nord RHFs syn på private aktører og vår bestiller-rolle 
Vi baserer vårt policyforslag på to elementer:  
 
• Det prinsipielle ved bruken av private aktører 
• Hvordan dette løses i praksis i en situasjon i vår region med blant annet kortere ventetider 

i det offentlige kombinert med en stram økonomisk situasjon 
 
A. Det prinsipielle  
Helse Nord RHF har ansvaret for å realisere de helsepolitiske mål i vår region og oppfylle 
rettighetene til de pasientene som er hjemmehørende i regionen. Dette innebærer blant annet 
at nasjonale prioriteringer skal søkes oppfylt, at retten til nødvendig helsehjelp ivaretas, og at 
pasientene får den behandlingen de medisinsk sett er vurdert å ha krav på innen rimelig tid. 
For å realisere dette er det forutsatt at private virksomheter fortsatt skal bidra til å levere 
tjenester i det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Nord-Norge. De 
private er gjennom sine avtaler en viktig del av den spesialisthelsetjenesten Helse Nord RHF 
tilbyr befolkningen i nord. 
 
Vi har i denne situasjonen også ansvar for en best mulig bruk av tilgjengelige ressurser, jfr. 
styringsdokumentet. Det er et mål for oss å ha en så effektiv bruk av ressursene i landsdelen 
som mulig, både i egne helseforetak og gjennom de avtaler vi har med private.  
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Helse Nord RHF anser det ikke som realistisk å åpne opp for sterk konkurranse fra private 
aktører på felter der helseforetakene har kvalitativt gode tilbud, og korte ventetider. Dette vil 
ikke være forsvarlig ut fra en samlet vurdering av de medisinske og helsefaglige ressursene i 
landsdelen, de økonomiske ressursene som stilles til rådighet, pasientgrunnlaget i Nord-Norge 
og en god ivaretakelse av forsknings-, utdannings- og beredskapsoppgaver. Når vi inngår 
avtaler med private, tas det med i avtalene at de forplikter seg til å delta i 
utdanningsvirksomhet m.m. Der dette ikke er med i gjeldende avtaler i dag (i noen grad for 
avtalespesialistene), vil man stille krav om dette ved reforhandling av avtalene. 
 
Private aktører vurderes som et verdifullt supplement, og i en viss grad korrektiv, til den 
offentlige spesialisthelsetjenesten som drives i egne helseforetak. De defineres som 
supplement ut fra at de utfyller den offentlige spesialisthelsetjenesten på områder 
helseforetakene enten ikke har tilbud på selv, eller ikke har god nok kapasitet på selv.   
 
De private aktørene kan vurderes som et korrektiv for den offentlige spesialisthelsetjenesten 
med hensyn til kostnadseffektivitet og effektiv organisering av arbeidet. Det er ikke enkelt å 
umiddelbart sammenligne effektivitet i private tilbud med offentlige pga ulike 
finansieringssystemer, at oppgavene er ulikt sammensatt og at volumet er ulikt. Det kan 
likevel være læringseffekter fra den ene sektoren til den andre. 
 
B. Bestiller-rollen i praksis 
Vi definerer vår bestiller-rolle ut fra beskrivelsen ovenfor. Det må videre defineres hva det 
praktiske handlingsrommet for Helse Nord RHF er for kjøp av tjenester hos private aktører. 
 
I en situasjon der de økonomiske betingelsene for 2004 ikke er klare før statsbudsjettet er 
vedtatt, og før endringene i pasientrettighetsloven er vedtatt, er det ikke gitt hvilket 
handlingsrom vi vil ha overfor private aktører. Helse Nord RHF vil videreføre de forpliktelser 
vi har i allerede inngåtte avtaler med private aktører, og sette av midler til noe kjøp av nye 
tjenester hos private aktører. Det understrekes at vår bestiller-rolle innebærer at kjøp hos 
private skal skje innenfor gjeldende konkurransereglement. Det innebærer for eksempel at ved 
kjøp av sykehustjenester skal det lyses ut anbud, og ved ledige/nye avtalehjemler for 
praktiserende spesialister skal disse lyses ut. 
 
Hvis forslaget til statsbudsjett vedtas, vil den økonomiske situasjonen for Helse Nord RHF 
være stram, noe som har betydning for hvor stor andel av budsjettet som kan settes av til nye 
kjøp av helsetjenester hos private. Hvis ISF-andelen blir på 40% som foreslått betyr det at 
RHF vil motta 40% refusjon for kjøp hos private, og vi vet at de fleste avtaler med private 
sykehus (for alle RHF) ligger over dette. Det innebærer at med en ISF-refusjon på 40% vil 
avtaler med private sykehus i større grad bli en kostnad over RHFs eget budsjett. Forslaget til 
statsbudsjett gir totalt sett mindre rom til kjøp av helsetjenester hos private aktører, enten det 
er private somatiske sykehus eller eventuelt å opprette nye driftsavtaler med private 
spesialister hvis det defineres som behov.  
 
Spesielt om inngåelse av avtaler med private sykehus 
Vi er avhengig av en sterk offentlig helsetjeneste i Nord-Norge, mer enn andre regioner pga. 
befolkningsgrunnlaget, store avstander og til dels små fagmiljøer. Å åpne opp for økt bruk av 
privat spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge vil raskere få konsekvenser for egne helseforetak 
enn i andre regioner. Dette pga at hvis man mister pasienter og personell vil det raskere få 
effekt for foretakenes mulighet til å ivareta beredskap, utdanning osv. Øyeblikkelig 
hjelpfunksjonen kan ikke settes ut til private sykehus. Den elektive virksomheten kan settes ut 
til private, men en relativt stor andel av elektiv virksomhet må være plassert i egne 
helseforetak hvis det skal være pasienter nok til forsvarlig drift både faglig og økonomisk. Vi 
har en desentralisert sykehusstruktur og mange bundne ressurser. 
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Styret for Helse Nord RHF vedtok i styresak 40-2003 at det skulle inngås avtaler med private 
sykehus for områder der det er uakseptabelt lang ventetid.  
 
Denne linjen foreslås videreført for vurderingen av nye avtaler med både private sykehus og 
avtalespesialister. Dette er ut fra gjeldende pasientrettighetslov. Vi ønsker å treffe målrettet 
der vi har lange ventelister slik at avtalene vil fungere som et supplement til tjenestene i det 
offentlige helsevesen og ikke som konkurrerende tjenester på områder vi tilbyr kvalitativt 
gode tjenester selv i rimelig tid. Dette vurderes som mest hensiktsmessig, både i forhold til 
grunnlaget for forsvarlig økonomisk drift og grunnlaget for pasientbehandling i 
helseforetaksgruppen. Dette er i tråd med styringsdokumentet der vi pålegges å ta hensyn til 
best realisering i forhold til helsepolitiske mål, inkludert hvordan forsknings-, utdannings- og 
beredskapsoppgaver blir ivaretatt. Hvis det legges opp til direkte konkurranse om 
pasientgrupper mener vi det vil ha alvorlige konsekvenser for betingelsene for at forskning, 
utdanning og beredskap skal kunne ivaretas på en god og forsvarlig måte i helseforetakene. 
 
Bestillerrollen innebærer videre å gi de private tilbyderne forutsigbarhet i form langsiktige 
avtaler. Dette ivaretas i forhold til avtalespesialistene og de institusjonene som har 
driftstilskudd fra oss. Når det gjelder nye avtaler med private sykehus må dette veies opp mot 
økonomi og ventelistesituasjon.  I en situasjon med økonomiske usikkerhetsfaktorer på grunn 
av forslaget til statsbudsjett og ny pasientrettighetslov, kan det ikke inngås avtaler med private 
sykehus for mer enn ett år av gangen. Dette understøttes av at ventetidene for diagnoser det 
inngås avtale om kan kortes ned i løpet av avtaletiden, og RHF kan derfor ikke binde seg til å 
kjøpe bestemte typer behandlinger for flere år av gangen.  
 
Det vises til kapitlet foran i saken der forslaget til utvidelse av pasientrettighetsloven 
redegjøres for. Lovvedtaket og departementets/RHFenes iverksetting av det vil med stor 
sannsynlighet innebære at inngåelse av fellesavtaler med private sykehus for å gi pasientene 
like rettigheter i hele landet vil inngå som en del av vår bestiller-rolle i praksis. Vi viser igjen 
til at de økonomiske og administrative konsekvensene av dette er usikre. Spørsmålene er om 
det blir inngått noen nasjonale ”fritt sykehusvalg-avtaler” ved siden av Helse Nord RHFs 
avtaler, om vi må tre inn i de andre RHF-avtalene, og om våre avtaler for de som har ventet 
lengst etter lovens ikrafttredelse vil gi rett til fritt sykehusvalg. Dette vil ventelig være avklart 
ved årsskiftet, og inntil da vil Helse Nord RHF lyse ut anbud på sykehustjenester med 
forbehold om lovendringen. 
 
Spesielt om avtaler med private spesialister 
Det er over 90 avtaler med praktiserende spesialister i regionen, hvorav om lag 70 er 
legespesialister og om lag 22 er psykologspesialister. Over halvparten av avtalene er avtaler 
om 10-30% driftstilskudd, og i årsverk utgjør legespesialistene om lag 42 årsverk og 
psykologene omtrent 13 årsverk. Noen driver en større praksis enn størrelsen på 
driftstilskuddet dekker, og det utføres derfor flere årsverk enn vår statistikk viser.  Disse 
spesialistene utgjør en stor andel av våre private aktører. Helse Nord RHF ønsker å bruke 
disse godt, og helst der vi har behov for utfyllende kapasitet.  
 
I rammeavtalen mellom Lægeforeningen og de fem regionale helseforetak heter det at ”ved 
ivaretakelsen av ”sørge-for” –ansvaret inngår de private avtalespesialistene som en integrert 
del”. Helse Nord RHF ønsker i tråd med dette at avtalespesialistene skal inngå i en samlet 
strategi for hvordan vi ivaretar vårt sørge for-ansvar, og vil komme tilbake til styret i første 
halvår 2004 med en gjennomgang av avtaleporteføljen. Dette skal være en gjennomgang av 
avtalene med tanke på overdekning eller underdekning av spesialitetene opp mot geografi og 
det samlede tilbudet inkludert dekningen i helseforetakene. Inntil denne gjennomgangen er 
foretatt vil ikke Helse Nord RHF lyse ut noen driftsavtaler og heller ikke utvide noen av 
avtalene der dette søkes om. Det samme gjelder for underliggende ISF-avtaler for  
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avtalespesialistene. Dette fordi det ønskes at eventuelle utvidelser av tilbudet med 
praktiserende spesialister skal være grunnet i en regional vurdering av pasientbehov. 
 
Noen konkrete elementer i vår policy for bruk av avtalespesialistene vil være 
 
• deltakelse i faglig utvikling og samspill/samarbeid med det offentlige 

spesialisthelsetjenestetilbudet 
• tilrettelegging for opplæring og veiledning av helsepersonell og at dette kan foregå i egen 

praksis. Eventuelle forpliktelser til slik opplæring og veiledning må fremgå av den 
individuelle avtalen. 

• innføring av bedre rapportering - systemer for pasientdata/pasientadministrasjon som gjør 
det mulig for RHF å vurdere, kontrollere og planlegge m.v. den samlede 
spesialisthelsetjenesten 

• økt fokus på behandling av pasienter på helsepolitisk prioriterte områder på samme måte 
som for egne helseforetak  
 

Om avtaler med opptreningsinstitusjonene og helsesportsenter 
Alle regionale helseforetak skal inngå avtaler med de private opptreningsinstitusjonene i sin  
region, som følge av Stortingsvedtak og styringsdokumentet for 2003. Departementet legger 
opp til å overføre finansierings- og bestilleransvaret for private opptreningsinstitusjoner i 
løpet av en 4-års periode. Helse Nord RHF jobber med å inngå avtaler med de aktuelle 
institusjonene, og vi skal inngå avtaler som gjelder fra 1.januar 2004. Dette blir i første 
omgang samarbeidsavtaler der dagens bruk av institusjonene avtalefestes. Det vil i løpet av 
2004 bli jobbet mer med å presisere vår bestilling overfor opptreningsinstitusjonene, og 
hvordan de ønskes brukt i spesialisthelstetjenesten. For 2003 fikk opptreningsinstitusjonene 
20% av sin basisbevilgning fra departementet gjennom Helse Nord RHF, og for 2004 økes 
dette øremerkede beløpet til 40%. Utover at en prosentandel av basisbevilgningen tildeles 
gjennom RHF, legges det ikke opp til økonomiske forpliktelser for RHF i 2004 i forhold til 
disse institusjonene. 
 
Konklusjon 
I en situasjon med styringssignaler fra eier om å bruke privat sektor som supplement og  
RHF-styrets tidligere vedtak om å bruke private sykehus der vi har uverdig lange ventelister, 
foreslås det å videreføre denne linjen i Helse Nord RHF. Samtidig avventes omfanget av dette 
pga en usikker økonomisk situasjon og utvidede pasientrettigheter. Den nye 
pasientrettighetsloven vil ventelig medføre økt rett for pasientene til bruk av private sykehus, 
men dette vil bli regulert til de private sykehus som allerede har eller får avtale med de 
regionale helseforetakene. Hvordan dette iverksettes, er ikke avgjort pr. dato, men under 
utarbeidelse av Helsedepartementene og RHFene i fellesskap. 
 
De øvrige private aktørene som søker avtale med oss, vurderes også ut fra behov, 
ventelistesituasjon, økonomi og hvis RHF beslutter å inngå avtaler tildeles disse etter 
gjeldende konkurranseregler. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Vårt sørge-for-ansvar innebærer at vi skal sørge for helsetjenester til pasienter 

hjemmehørende i vår region. Dette innebærer kjøp av helsetjenester hos private der vi 
ikke klarer å gi tilbud innen akseptabel tid/garantitid for rettighetspasienter i egne 
helseforetak eller hos avtalespesialister/institusjoner med driftsavtale med Helse Nord 
RHF. 

 
2. Private aktører vurderes som et verdifullt supplement og i en viss grad korrektiv til den 

offentlige spesialisthelsetjenesten som drives i egne helseforetak. 
 
3. Helse Nord RHF er innforstått med de ulike sidene ved bestillerrollen. Dette innebærer 

blant annet at inngåelse av avtaler med private sykehus og eventuelt nye avtaler med 
private spesialister skal skje etter gjeldende konkurranseregler. 

 
4. Helse Nord RHF ønsker å inngå avtaler med private aktører /sykehus primært innen 

prioriterte områder, og der vi har lange ventetider på behandling innen disse områdene i 
egne helseforetak. Det forutsettes at avtalene vil fungere som et supplement til det 
offentlige helsevesen, og at avtalene er hensiktsmessige i forhold til effektiv 
ressursutnyttelse. Videre forusettes det at hensynet til god pasientbehandling, utdanning, 
forskning og opplæring i egne helseforetak ivaretas. 

 
5. Administrasjonen kommer tilbake til styret med en sak i første halvdel av 2004 med 

gjennomgang av avtaleporteføljen for praktiserende spesialister som beskrevet i saken.  
 
 
Bodø, den 4.november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oversikt avtaler private aktører og Helse Nord RHF 
 Oversikt avtalespesialister i regionen 
 
Utrykte vedlegg: Styringsdokumentet for Helse Nord RHF for 2003 
 Ot.prp. nr. 63 (2002-2003)   
 St.prp. nr. 1 (2003-2004) 
 St. meld. nr. 5 (2003-2004) 
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UTREDNING 
 
Bruken av private aktører i regionen i  2003 
 
Type avtale Hvem Hva Hvor Utgifter 

Helse 
Nord RHF 

Driftsavtaler 
private spesialister 

Lege- og 
psykologspesialister 
(se vedlagte oversikt) 

Spesialisthelse-
tjeneste innenfor de 
ulike spesialitetene 

Over 90 avtaler 
i regionen 

25,7 mill 

ISF-avtaler om 
dagkirurgi 

Noen av 
legespesialistene 
(betinges av 
driftsavtale) 

ØNH, øye 2 Tromsø, 1 
Finnmark, 1 
Helgeland 

(60% ISF-
refusjon) 

Driftsavtale/ 
samarbeidsavtale 

Ribo – rehabiliterings-
institusjon 

rehabiliterings-
plasser 

Saltdal, 
Nordland 

4,7 mill 

Driftsavtale/ 
samarbeidsavtale 

Kløveråsen utrednings- 
og kompetansesenter 

alderspsykiatri Bodø 13,7 mill 

Driftsavtale  Nordland Medisinske 
Senter Røntgeninstitutt 

røntgen Bodø 2,4 mill 

Øremerket tilskudd 
(20% av totalt 
basistilskudd) 

Finnmark 
opptreningssenter 

rehabilitering, 
opptrening 

Alta 2,835 mill 

Øremerket tilskudd 
(20% av totalt 
basistilskudd) 

Skibotn 
Rehabiliteringssenter 

rehabilitering, 
opptrening 

Skibotn, Troms 1,325 mill 

Øremerket tilskudd 
(20% av totalt 
basistilskudd) 

Rehabiliteringssenteret 
Nord-Norges Kurbad 

rehabilitering, 
opptrening 

Tromsø 6,3 mill 

Øremerket tilskudd 
(20% av totalt 
basistilskudd) 

Opptreningssenteret i 
Salangen 

rehabilitering, 
opptrening 

Sjøvegan, 
Troms 

1,98 mill 

Øremerket tilskudd 
(20% av totalt 
basistilskudd) 

Valnesfjord 
Helsesportsenter 

rehabilitering, 
opptrening 

Valnesfjord, 
Fauske 

9,045 mill 

Øremerket tilskudd 
(20% av totalt 
basistilskudd) 

Nordtun 
Opptreningssenter 

rehabilitering, 
opptrening 

Engavågen, 
Meløy 

3,605 mill 

Avtale om kjøp av 
somatiske 
sykehustjenester 

Klinikk Stokkan, 
Trondheim 

ØNH, ortopedi, 
utredninger nevrologi 

Trondheim Inntil 1 mill 

Avtale om kjøp av 
somatiske 
sykehustjenester 

Axess Sykehus og 
Spesialistklinikk 

ØNH, ortopedi Oslo Inntil 1 mill 

Avtale om kjøp av 
somatiske 
sykehustjenester 

Omniasykehuset Hofte- og 
kneoperasjoner 
(proteser) 

Oslo Inntil 3 mill 

Sum bruk av 
private aktører 
2003 

   76,6 mill 
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Avtaler som kommer i 2004:  

• Avtaler med de 6 rehabiliterings-/opptreningsinstitusjonene i regionen (økonomi: 40 
% av basistilskudd fra Helsedepartementet gjennom RHF – øremerket tilskudd) 

• Avtaler med 3 private rusinstitusjoner i landsdelen som følge av rusreformen (RHF 
trer inn i fylkeskommunenes avtaler, ikke lagt inn økonomiske konsekvenser i 
budsjettet for 2004 ettersom kostnadene ved avtalene legges inn i overføringen fra 
fylkeskommunene) 

• Nye avtaler med private sykehus og privat røntgeninstitutt (forespørsel av 
behovsvurdering i brev til egne helseforetak 29.september – områdene for anbud pr. 
dato til intern vurdering) 

• Mulige avtaler med andre aktører der vi ikke oppfyller vårt sørge-for-ansvar eller der 
pris- og volumregulering er fornuftig (for eksempel Feiring) 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003 200300660-4 321 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 119-2003  VESTFJORDKLINIKKEN AS - SØKNAD OM 
GODKJENNING SOM PRIVAT SYKEHUS. 

 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Formål / sammendrag 
Vestfjordklinikken AS i Bodø har søkt Helsedepartementet om godkjenning som privat 
sykehus. Departementet er godkjenningsinstans i slike saker, og innhenter uttalelser fra det 
regionale helseforetaket og Helsetilsynet/fylkeslegen i den regionen/fylket søkeren ønsker 
etablering i. 
 
Saken legges fram for styret i Helse Nord RHF for uttalelse til bruk i departementets 
vurdering.  Helse Nord RHF har ingen prinsipielle innvendinger mot søknaden om å etablere 
et privat sykehustilbud. Omfanget av tilbudet som er skissert i søknaden er imidlertid ikke 
forenlig med pasientbehov eller pasientgrunnlag. 
 
Bakgrunn / fakta 
Søknaden fra Vestfjordklinikken AS datert 31.8.2003 er vedlagt saken. Det søkes om 
sykehusstatus med 5 senger. Miljøet bak søknaden er deler av det miljøet som i dag utgjør 
Nordland Medisinske Senter, og noen andre spesialister, blant annet fra Nordlandssykehuset 
HF. Det legges opp til et bredt tilbud på den måten at man satser på å tilby behandling 
innenfor mange spesialiteter: gynekologi, kirurgi, kjevekirurgi og munnhulesykdommer, 
ortopedi, patologi, øre-nese-hals og øye. Mange av disse tilbudene eksisterer som private 
tilbud i Bodø i dag, i form av at de drives fra praksisen til private spesialister (med 
driftstilskudd fra NLSH/Helse Nord RHF), eller som andre private tilbud. Alle disse tenkes 
utvidet i regi av Vestfjordklinikken hvis den får godkjenning som privat sykehus. Klinikken 
ønsker en utvidelse av tilbudet både kvantitativt – ved å leie inn flere spesialister – og 
kvalitativt ved å gjøre mer avansert behandling/behandle diagnoser og tilstander de ikke 
behandler i dag. Likeså tenkes etablert de tilbudene som ikke finnes privat i Bodø i dag og 
som er presentert i søknaden, for eksempel innenfor ortopedi.  
 
Det er i dag to godkjente private sykehus i landsdelen. Dette er Klinikk Stokkan Tromsø og 
Ishavsklinikken i Tromsø. De er begge godkjent inneværende år, henholdsvis i 31.3.2003 og 
14.10.2003. Styret behandlet en sak om vurdering av Klinikk Stokkan 7. mai d.å., og ga en 
positiv uttalelse (styresak 43-2003). Ingen av disse to sykehusene er tatt inn i ISF-ordningen 
for 2003 av departementet, da praksisen har vært at de private ble tatt inn i ISF-ordningen 
påfølgende budsjettår. De to klinikkene har av den grunn ikke vært aktuell for å få avtale med 
Helse Nord RHF i 2003 om kjøp av sykehustjenester. De vil imidlertid få rett til ISF-refusjon 
fra 1.1.2004. Dette vil også gjelde Vestfjordklinikken hvis den godkjennes som privat 
sykehus. Den vil få ISF-godkjenning med en gang en eventuell godkjenning foreligger, da 
departementet fra 2004 vil gi private sykehus rett til ISF-refusjon fra den dato de får sin 
godkjenning. ISF-refusjon vil utløses ved avtale med det regionale helseforetaket om 
behandling, og da for den behandlingen som er omfattet av avtalen.   
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Departementets forespørsel 
Helse Nord RHF er bedt om å vurdere  
 
1. behovet for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen 
2. om tilgangen til helsepersonell anses å bli vesentlig påvirket ved en eventuell etablering 

av det aktuelle private sykehuset. 
 
Det er innhentet uttalelse fra Nordlandssykehuset HF som er det helseforetaket som vil bli 
mest berørt av en eventuell etablering av Vestfjordklinikken slik de presenterer den i sin 
søknad (se vedlagte uttalelse.) Administrasjonen i Helse Nord RHF har gått gjennom NLSHs 
uttalelse, samt foretatt egne vurderinger av søknaden opp mot ventetider og øvrig 
tjenestetilbud både offentlig og privat i regionen, og særlig i det aktuelle 
lokalsykehusområdet.  
 
I vurderingen av behovet for det aktuelle tjenestetilbudet er to elementer vurdert. Det første er 
om det vurderes slik at det er behov for etablering av privat tilbud innenfor de områdene som 
skisseres i søknaden der dette ikke eksisterer i dag. Det andre er om omfanget på tilbudet er 
realistisk ut fra eksisterende offentlig og privat tilbud i dag. Det henvises til vedlagte 
utredning for den detaljerte utredningen. 
 
I vurderingen av om tilgangen til helsepersonell anses å bli påvirket av en eventuell etablering 
har vi vurdert dette ut fra hvem Vestfjorklinikken skriver de vil bruke av spesialister samt 
uttalelsen fra Nordlandssykehuset HF. I tillegg kommer Helse Nord RHFs personalpolitiske 
retningslinjer knyttet til ansettelse i helseforetak. 
 
Vurdering 
1. Behovet for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen 
Det vurderes som positivt at Vestfjordklinikken vil tilby tjenester som vil avlaste det 
offentlige helsevesen, og noen av tilbudene vil kunne gjøre dette.  Det er imidlertid vår 
vurdering at det ikke kan gis noen anbefaling til det tilbudet som skisseres som helhet i 
søknaden. For det første er det ikke bruk for privat etablering av enkelte av spesialitetene. For 
det andre er den planlagte aktiviteten på noen av områdene så omfattende at det vil føre til 
overkapasitet. For det tredje vil noen av etableringene ha betydelige konsekvenser for 
Nordlandssykehuset med hensyn til tilgangen til spesialister og pasientgrunnlag.  
 
Det synes ikke å være behov for flere av de spesialitetene Vestfjordklinikken skisserer, jfr. 
Nordlandssykehusets uttalelse og ut fra den situasjonen dagens ventelister gir. Helse Nord 
RHF mener det ikke kan støttes oppretting av privat sykehustilbud innenfor generell kirurgi 
og gynekologi. Innenfor disse spesialitetene er det ikke lange ventelister. Det vurderes slik at 
det heller ikke trengs noen laboratorieavtale innen patologi.  
 
Mange av de spesialitetene Vestfjordklinikken vil tilby eksisterer i dag som private tilbud 
gjennom den private spesialistpraksisen flere av spesialistene driver. Dette eksisterende 
tilbudet vurderes som et godt supplement til virksomheten i våre helseforetak. 
 
En godkjenning som sykehus gjør at avtalespesialistene vil kunne utvide sitt tilbud mht 
innholdet i praksisen, for eksempel til mer dagkirurgi i tillegg til noe inneliggende behandling, 
noe som kan være positivt, og ønskelig for eksempel for øre-nese-hals. En etablering av 
tilbudene som sykehustilbud kan støttes på generelt grunnlag, uten at det skisserte omfanget 
støttes. 
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Helse Nord RHF og helseforetakene er pliktig å gi pasientene et tilbud innen rimelig tid, og 
for de feltene vi ikke klarer det på, er vi positive til at det private helsevesen kan avlaste og 
supplere det offentlige. Dette gjelder de områdene som vi gjennom vår bestiller-rolle vil 
definere som at det er behov for i vår region. Hva Helse Nord RHF faktisk skal kjøpe av 
tjenester hos private sykehus framover er noe som er til vurdering, og vil komme som en 
anbudsforespørsel til godkjente private sykehus. Det henvises her til styresak 40-2003 samt 
styresak 118-2003 som angir policy for bruk av private aktører framover. 
 
2. Tilgangen til helsepersonell 
Flere av spesialistene som er med i søknaden fra Vestfjordklinikken jobber i dag ved 
Nordlandssykehuset. Hvor mange av dem som tenkes å faktisk jobbe i Vestfjordklinikken 
synes noe uklart, da dette beskrives varierende fra spesialitet til spesialitet. Noen definerer sin 
deltakelse som prosentvis stillingsandel, andre tilbud skal bygge på kompetansen til de 
enkelte spesialistene.  
 
Det vises til Nordlandssykehusets uttalelse der det uttrykkes bekymring for at en realisering 
av søknaden vil innebære færre spesialister ved NLSH. Dette vil ha konsekvenser for blant 
annet vaktbelastning og sykehusets ansvar for utdanningsoppgavene de har. Helse Nord RHF 
er pliktig til å ivareta hensynet til utdanning, beredskap m.m. En etablering av tilbud med de 
spesialistene Vestfjordklinikken har med i sin søknad kan få konsekvenser blant annet for 
Nordlandssykehusets utdanningskapasitet, og NLSHs bekymringer for tilgangen til 
helsepersonell deles av Helse Nord RHF. 
 
Det vises til styresak 44-2003 der styret har vedtatt policy for helseforetaksansattes 
supplerende arbeidsforhold /engasjementer/bistillinger. Styret sluttet seg til retningslinjene. 
En av disse er formulert slik:  
 

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

 
I Helse Nord har flere ansatte delstillinger som praktiserende spesialist, for eksempel 20 % 
driftstilskudd ved siden av ansettelse i helseforetak. Det anses imidlertid som at bestemmelsen 
ovenfor kommer til anvendelse overfor de ansatte som vil jobbe i privat sykehus, fordi det er 
et større element av konkurranse med i bildet for disse i forhold til å oppnå avtaler med RHF. 
Konsekvensen blir at ansatte må velge om de vil jobbe i offentlig helseforetak eller i privat 
sykehus.   
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF har ingen prinsipielle innvendinger mot Vestfjordklinikkens søknad om 
godkjenning som privat sykehus. På områder der offentlig spesialisthelsetjeneste har uverdig 
lange ventelister, vil private tilbud kunne supplere og avlaste helseforetakene.  
 
Etablering av Vestfjordklinikken i et slikt omfang som skissert vil ikke være tjenlig for noen 
av partene mht behovet for tjenestene/pasientgrunnlaget, samt tilgangen på helsepersonell. En 
etablering av virksomhet ved Vestfjordklinikken kan støttes på generelt grunnlag, uten at det 
skisserte tilbudet eller omfanget av det kan støttes. 
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Det vises også til at departementet har godkjent to private sykehus i Tromsø, og at Helse Nord 
RHF ved kjøp av helsetjenester hos private sykehus ser det som positivt at det vil være 
tilbydere i de to største byene i landsdelen, slik at kjøp av helsetjenester vil kunne skje mest 
mulig lokalt innenfor de spesialitetene det er gode tilbud. 
 
Det må presiseres at en positiv uttalelse fra Helse Nord RHF om godkjenning av 
Vestfjordklinikken ikke innebærer noen forpliktelser for Helse Nord RHF til å kjøpe 
helsetjenester fra klinikken eller inngå avtale med dem. Det vises igjen til styresak 40-2003 og 
styresak xx-2003. Avtale med Helse Nord RHF og private sykehus om kjøp av helsetjenester 
vil skje på grunnlag av anbud på de områdene vi har lengst ventelister. Områdene vil 
defineres i anbudet og være målrettet ut fra det definerte pasientbehov og ventelistesituasjon.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Vestfjordklinikken om godkjenning som privat sykehus med 5 

senger. Helse Nord RHF har ingen prinsipielle innvendinger overfor Helsedepartementet 
til at Vestfjordklinikken godkjennes som privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet Vestfjordklinikken skisserer i sin søknad synes 

stort og ikke forenlig med pasientbehovet eller pasientgrunnlaget i henvisningsområdet.  
 
3. Det stilles også spørsmålstegn ved om etableringen slik den er planlagt vil kunne få 

negative konsekvenser for tilgangen til helsepersonell og Nordlandssykehusets 
utdanningsvirksomhet. 

 
4. Volum og tilbud i Vestfjordklinikken til pasienter som er henvist til 

spesialisthelsetjenesten vil avhenge av Helse Nord RHFs behov for kjøp av tjenester og de 
anbud klinikken vil kunne komme med sammen med andre tilbydere. 
 

 
Bodø, den 4.november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Søknad fra Vestfjordklinikken AS, 31.8.2003 
 Brev fra Helsedepartementet, 8.9.2003 
 Uttalelse fra Nordlandssykehuset HF, 18.10.2003  
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UTREDNING 
 
Vurdering av de spesialitetene Vestfjordklinikken skisserer i søknaden 
 

1. Gynekologi  
Ventelistesituasjonen ved helseforetakene tilsier ikke at det er bruk for etablering av 
ytterligere sykehustilbud på feltet. 
 
2. Kirurgi 
Ventelistesituasjonen ved helseforetakene tilsier ikke at det er behov for ytterligere 
etablering av sykehustilbud innenfor generell kirurgi. 
Enkelte kirurgiske inngrep kan bli etterspurt i anbud som Helse Nord RHF går ut med for 
2004. 
 
3. Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 
På dette feltet kan det være behov for kjøp av enkelte tjenester, men det er ikke tatt med i 
vurderingen av kjøp for 2004. 
 
4. Ortopedi 
Ventelistesituasjonen tilsier ikke at det er bruk for etablering av privat sykehustilbud med 
tilbud om operasjoner innen tyngre ortopedi. Helseforetakene har jobbet mye med å få ned 
ventetidene innenfor ortopedi siste år, og det vises til at Helse Nord RHF gjennom avtaler 
med private sykehus i 2003 vil ta unna noe av den køen som er på særlig tyngre ortopedi. 
Behovet innenfor ortopedi vil ligge på utredninger, noe som verken gir ISF-refusjon eller 
poliklinikktakster for private sykehus. Det kan også være aktuelt å kjøpe mindre 
kirurgiske ortopediske inngrep hos private aktører. 
 
5. Patologi 
Patologi slik det er presentert i søknaden kommer ikke inn under kjøp hos private sykehus, 
men som en eventuell laboratorieavtale om kjøp av prøver. Nordlandssykehuset har 
definert at de har kapasitet til dette selv fra 2004, og at det ikke er behov for noen ny 
avtale med APL. Helse Nord RHF støtter uttalelsen fra NLSH idet vi ser viktigheten av å 
beholde det volumet på prøver for å forsvare å kunne gi full spesialistutdanning. 
I tillegg er fagrådet innen laboratoriefag i Helse Nord samstemt på at det ikke trengs 
privatisering av laboratorietjenester ved sykehusene i Nord-Norge. Også dette støttes av 
Helse Nords egne faglige vurderinger. 
 
6. Øre-nese-hals 
Det vurderes som et behov for kjøp av tjenester på dette feltet. Det er behov for kjøp av 
spesielt dagkirurgi på flere diagnoser innenfor ØNH, og vurderes for anbud for 2004. 
 
7. Øye  
Det anses pr. dato ikke for å være behov for å kjøpe ytterligere sykehustjenester på øye for 
2004. Ventetidene er noe variable, men er lave for eksempel for cataract. Øyetilbudet ved 
NLSH skal omlegges for å gi økt kapasitet, jfr. deres uttalelse. 
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STYRESAK 120-2003  FELLES PRINSIPPER FOR OMSTILLING OG 
NEDBEMANNING I HELSE NORD. 

 

Møtedato: 11. november 2003 

 
FORMÅL OG SAMMENDRAG 
De økonomiske tilpasningsproblemer, generelt endrede rammebetingelser og forsterkede krav 
til den samlede virksomhet for Helse Nord RHF nødvendiggjør på gjennomføring av 
omstilling og nedbemanningsprosesser. Å tilse at omstillingsbehovene ivaretas er et av 
styrenes oppgaver, jf. helseforetaksloven § 6 styrets oppgaver: Forvaltning av foretaket hører 
under styrets ansvar som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets 
samlede virksomhet.  
 
Omstilling kan skje gjennom et bredt spekter av tiltak og med ulik bakgrunn. Eksempler er 
anvendelse og utnyttelse av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, løpende forbedring i 
rutiner og arbeidsproduktivitet, funksjonsfordeling, spesialisering, ny måter å organisere 
oppgaver og ansvar på - både innad og mellom foretak. Omstilling er en naturlig del av 
løpende endringsarbeid i en virksomhet, men det kan også skje ved større endringsprosesser. 
 
Her fremlegges forslag til overordnede prinsipper og policy innenfor foretaksgruppen. Dette 
er  et verktøy både for arbeidsgivere og for medarbeidere i omstillingsprosesser. For begge 
parter er dette dels nye utfordringer i en sektor som tradisjonelt har hatt kraftig vekst i 
aktivitet og antall utførte årsverk. Utfordringene for arbeidsgivere og ledere vil derfor være 
knyttet til det å opparbeide seg kompetanse og erfaring; både i faglig forstand og på det 
personlige plan for å håndtere situasjoner med nedbemanning som mulig utfall. Omstilling 
skaper usikkerhet i organisasjonen og det er derfor viktig med godt forarbeid som klargjør 
målsettingene for omstillingene. 
  
Innenfor foretaksgruppen er det behov gjennom prosess å etablere et felles sett av 
hovedprinsipper for håndteringen av omstillingsprosesser. Eier har sammen med 
helseforetakene utarbeidet forslag til slike prinsipper. Ansvaret for omstillingsprosessene vil 
uavhengig av dette ligge på det enkelte foretak. Saken har vært drøftet med tillitsvalgte.  
 
BAKGRUNN/FAKTA 
En gjennomgang med helseforetakene viser at 3 av disse har hatt omstilling og nedbemanning 
som saker til sine styrer. Disse sakene har fokusert på gjennomføring av prosess og håndtering 
av medarbeidere. Ingen av foretakene har etablert konkrete rettigheter knyttet til økonomi og 
tiltak med økonomiske konsekvenser for den enkelte medarbeider.  
 
Det anbefales at det etableres et felles sett av hovedprinsipper innenfor foretaksgruppen. Dette 
fordi Helse Nord RHF ut fra et personaletisk synspunkt bør ha en omforent og koordinert 
policy på håndteringen av personalspørsmål i omstillingsarbeid innenfor foretaksgruppen. I 
arbeidet med å foreslå felles regionale hovedprinsipper har foretakene vært involvert.  
De økonomiske tilpasningsproblemene i Helse Nord RHF er belyst bl.a. i styresak 50/2003 
pkt 3:  
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Økningen i utgiftsnivå – spesielt utviklingen i antall årsverk – bryter med de styringssignalene 
som tidligere er gitt av styret i Helse Nord RHF. Styret forventer at helseforetakene tilpasser 
seg vedtatte budsjettrammer gjennom å fokusere langt tydeligere på utgifts- og 
bemanningssiden. Det forutsettes at helseforetakene i 2003 rapporterer løpende til Helse 
Nord RHF om hvordan utgifter og bemanning utvikler seg. 
 
Med dette vedtaket signaliserer styret en klar forutsetning om at det må mye sterkere fokus på 
tiltak som gir virkning for utgiftssiden og dermed omstillingsarbeid i foretaksgruppen. I 
rapportering om bemanningssituasjonen til Helse Nord RHF, bør det inkluderes at 
rapporteringen synliggjør omfang og håndtering av ledige stillinger i det enkelte foretak. Jfr. 
nedenfor der dette med ”føre var prinsipp” for å unngå å komme i situasjoner med oppsigelser 
nevnes. 
 
SAMARBEID MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE 
Hovedinnholdet i styresaken ble gjennomgått med hovedsammenslutningene i møte den 
12.6.2003. Videre ble styresaken oversendt hovedsammenslutningene og 
arbeidstakerorganisasjonene i helseforetakene i uke 28 der vi ba om konkret høringsuttalelse 
med frist 14.8.2003. Ved høringsfristens utløp var det kommet inn 6 høringsuttalelser fra 
ulike nivå i arbeidstakerorganisasjonene. Oversikt over hvem som har avgitt høringsuttalelse 
og selve uttalelsene følger som trykt vedlegg til denne sak. 
 
Hovedlinjene fra høringsuttalelsene kan deles inn i fire områder: 
 
1. Selve formen for medbestemmelse – krav om drøftinger 
2. Tidspunkt og tid for arbeidstakerorganisasjonene til å behandle saken 
3. Redaksjonelle kommentarer og konkrete innspill til de enkelte prinsipper 
4. Regional koordinering og felles policy kontra Helse Nord sin styringsmodell 
 
Medbestemmelsen i saken med gjennomføring av høring ble i vurdert som forsvarlig håndtert 
ut fra at omstilling og nedbemanning skal håndteres videre på HF-nivå for videre oppfølging 
og konkretisering. Hovedprinsippene er ment å være en overordnet regional policy 
vedrørende omstilling og nedbemanning som ikke omhandler konkrete prosesser/konkret 
ansatte. Helse Nord RHF vurderte det imidlertid slik at det var viktig å ha en formell god 
dialog med arbeidstakerorganisasjonene før saken ble fremmet for styret. 
 
Hovedavtalen åpner for drøftinger innen konsern jf § 42 – og det ble sendt innkalling til alle 
tillitsvalgte til drøftinger første gang 17. september. Av ulike årsaker lot møtet seg ikke 
konstituere slik at det ble gjennomført som orienteringsmøte. Orienteringsmøtet ga imidertid 
innspill til prinsippene understøttet av høringsuttalelsene. En del av disse innspillene ble 
innarbeidet i prinsippene før det på nytt ble innkalt til drøftingsmøte den 20. oktober. 
 
Den 20. oktober ble det gjennomført formelle drøftinger i saken jf vedlagte 
drøftingsprotokoll. Protokollen er formelt å betrakte som en uenighetsprotokoll der samtlige 
organisasjoner sa seg uenig i arbeidsgivers forslag til hovedprinsipper og ga videre tilslutning 
til alternativt forslag fremmet av Norsk sykepleierforbund (NSF). 
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Det alternative forslag som ble fremmet må sees i en større sammenheng. Helse Sør RHF har 
tidlig etter spesialisthelsetjenestereformen inngått en regional medbestemmelsesavtale med 
arbeidstakerorganisasjonene og dernest en regional avtale for omstilling bindende for alle 
helseforetakene i regionen. Denne avtalen ligger til grunn for NSF sitt alternative forslag som 
benevnes ”Rammeavtale om virkemidler ved omstilling i Helse Nord RHF”. Rammeavtalen 
er ment å være bindende for foretakene i regionen og innholder konkrete virkemidler som; 
lønnsmessige forhold, økonomiske rammer ved flytting, vederlag for nøkkelpersonell og 
økonomisk godgjøring som alternativ til oppsigelse(sluttvederlag m.v.). (Se vedlegg) 
 
VURDERING 
I bunn for alle omstillingstiltak for helseforetakene ligger de lovmessige bestemmelser, jfr.  
AML samt avtalfestede bestemmelser i hovedavtale. Overordnede prinsipper i 
foretaksgruppen og videre foretaksspesifikk policy for omstilling og nedbemanning må bygge 
på disse grunnleggende reguleringene. 
 
Arbeidstakerorganisasjonenes forslag til avtale avviker fra nåværende styringsmodell og 
partsforhold i Helse Nord. Forslaget har preg av sentral regulering med gjennomgående 
avtaleverk bindende for alle parter jamfør tidligere styringsregime.  
 
Felles prinsipper for omstilling og nedbemanning må ivareta klare ansvarsforhold basert på 
nåværende styringsmodell med selvstendige helseforetak som juridisk enhet og arbeidsgiver 
med partsforhold til arbeidstakerorganisasjonene. Et omforent forslag til eiersyn utarbeidet av 
RHF/HF om ytre rammer for omstilling og nedbemanningsprosesser har som formål å sikre 
koordinering og kompetanseoppbygging/-utveksling i og mellom helseforetakene i krevende 
prosesser. Prinsippene har også et element av kvalitetssikring av grunnlaget for slike prosesser 
i regionen. Det forutsettes at helseforetakene selv ut fra sitt ansvar videreforedler prinsippene 
og utarbeider konkrete tiltak tilpasset forholdene/behovene i foretaket i samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Dersom regionalt nivå inngår regional avtale med arbeidstakerorganisasjonene som også 
regulerer avtalemessige forhold ned på individnivå er dette en for sterk inngripen i 
foretakenes selvstedighet i forhold til den hensikt som søkes på oppnås og anbefales ikke. 
 
I forhold til økonomisk tilpasningsproblem for 2003 og forventet tilpasningsproblem for 2004 
vil en måtte forvente reduksjon i antall produserte årsverk i foretaksgruppen.  
 
Uavhengig av tilpasningsutfordringer vil det være behov for en håndtering og tilrettelegging 
av omstillingsprosessene som virker mest mulig støttende både for medarbeidere og 
arbeidsgivere. 
 
I omstillingsarbeid må det sikres at en klargjør foretakenes mål og er tydelig på hvilke tiltak 
som skal gjennomføres. Tiltakene som iverksettes må reflektere målsettingene for foretakene. 
Dette gjennomgås ikke nærmere her, men anbefales fokusert sterkt i konkret arbeid med 
omstilling.  
 
For arbeidsgiversiden må det tas et bevisst grep som begrenser behovet for omstillingstiltak. 
Dette kan kalles et ”føre var prinsipp” som konkret innebærer at det foretas vurderinger 
knyttet til ansettelsesstopp, alternativt minimum at ekstern rekruttering kun skjer etter særskilt 
vurdering av foretakets ledelse. Det er også nødvendig med kritisk gjennomgang av 
midlertidige tilsettinger og ekstern leveranse av tjenester og leveranser. Vurdering av 
omplassering ved naturlig avgang og evt. omskolering er også aktuelle tiltak innad. 
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En sektor der det er til dels stor turnover på enkelte personellgrupper tilsier at oppsigelse kun 
skal være utveien når øvrige begrensende tiltak er prøvd for å unngå oppsigelser. Uavhengig 
av de muligheter som finnes for alternative veier vil det være vanskelig å se for seg 
situasjoner der oppsigelser ikke vil bli tatt i bruk i foretaksgruppen.  
 
De konkrete personellmessige tiltak i omstillingsarbeidet for å sikre nedbemanning kan 
overskriftsmessig inndeles i følgende: 
 
• ansettelsesstopp 
• intern rekruttering 
• omplassering 
• omskolering  
• videreutdanning 
• midlertidige tilsettinger 
• permisjoner 
• naturlig avgang 
• førtidspensjonering 
• oppsigelser 
• sluttpakke 
 
Det mer konkrete innhold vil en måtte komme tilbake til og vil derfor være gjenstand for 
videre arbeid i foretaksgruppen. Målsettingen med det videre arbeid er å sikre et koordinert 
regionalt perspektiv på gjennomføringen av tiltakene. 
 
For foretaksgruppen kan det skilles mellom 2 ulike omstillingssituasjoner 
 
1. Omstillingstiltak innad i det enkelte foretak, f.eks. funksjonsfordeling innad i foretaket, 

sentralisering, konkurranseutsetting mv. 
 

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

 
I en del sammenhenger vil foretaksvise og regionale prosesser gripe inn i hverandre. På kort 
sikt vil omstillingstiltakene imidlertid være størst innad i det enkelte foretak. De vil også 
variere avhengig av hvordan enkeltforetak drives i dag og hvor tilpasningsproblemene er 
størst. Tempoet i omstillingsprosessene i foretakene vil også påvirke hvor aktivt det 
iverksettes regionale prosesser. På andre områder er det naturlig at Helse Nord RHF tar et 
sterkt regionalt grep.  
 
HOVEDPRINSIPPER FOR OMSTILLING OG NEDMANNING 
I eget vedlegg fremgår hovedprinsipper for omstilling og nedbemanning for foretaksgruppen.  
Saken har vært sendt ut på høring som ga 6 høringssvar. Saken er videre håndtert i i 
orienteringsmøte med tillitsvalgte fra foretakene 17.9.2003 og drøftet innen konsern jf. HA § 
42 den 20.10.2003. Se vedlegg med høringssvar, referat og protokoller.  
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ØKONOMISKE RAMMER 
 
1. Det enkelte foretak er selv ansvarlig for økonomiske konsekvenser av gjennomføringen av 

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

 
2. Ved omstillingstiltak som vedrører oppgavefordeling mellom foretakene og endret 

organisering funksjoner for hele foretaksgruppen skal Helse Nord RHF håndtere de 
økonomiske omstillingstiltak.  

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar fremlagte overordnede prinsipper for gjennomføring av omstilling og 

nedbemanning til etterretning og ber helseforetakene implementere disse i sin 
foretaksspesifikke policy på dette området.   

 
2. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av omstillingstiltak i egen 

virksomhet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.  
 
3. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføringen av foretaksovergripende 

omstillingstiltak, herunder de økonomiske konsekvenser av slike tiltak. Helse Nord RHF 
har et særlig ansvar for å sikre formell medbestemmelse med arbeidstakerorganisasjonene 
i slike prosesser. 

 
4. Uavhengig av fremlagte hovedprinsipper for omstilling og nedbemanning skal Helse Nord 

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

 
Bodø, den 4. november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Hovedprinsipper for omstilling og nedbemanning 

Høringsuttalelser – bildefiler 
Drøftingsprotokoll 
Alternativt forslag NSF 
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Vedlegg 1: 
 
HOVEDPRINSIPPER FOR OMSTILLING OG NEDBEMANNING 
 

a) Omstillingsarbeidet skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk. Informasjon og 
medvirkning skal sikres i henhold til Hovedavtalen. God samhandling med tillitsvalgte 
forutsettes. Foretakene skal tilstrebe profesjonell og juridisk korrekt håndtering.   

 
b) De regionale hovedprinsippene for omstilling og nedbemanning har som et formål at 

ansatte i helseforetakene i Helse Nord skal behandles innenfor likeverdige rammer.  
 

c) En skal så langt som mulig løse omstillinger uten oppsigelse, men oppsigelser kan 
ikke utelukkes. Arbeidsgiver skal bidra til at ansatte som blir rammet av 
omstillingstiltak finner nytt arbeid i eller utenfor foretak i Helse Nord. 

 
d) Mål for omstillingstiltak skal være klare og entydige og disse skal være forankret i 

overordnede strategier og mål. Før aktive nedbemanningstiltak iverksettes skal den 
totale kostnads- og driftssituasjonen i foretaket være vurdert i forhold til mulige 
omstillingstiltak samlet sett. Det skal være forutsigbarhet og ryddighet i prosesser. 
Dette vil også være et krav for å sikre nødvendig tempo med utgangspunkt i de 
omstillingskrav som foreligger.  

 
e) Det enkelte foretak er ansvarlig for gjennomføring i eget foretak innenfor rammen av 

de regionale hovedprinsipper. Omstillingsarbeidet skal være forankret foretakets 
ledelse, ansvaret for gjennomføring skal ligge til linjeledelsen og skal skje i samarbeid 
med tillitsvalgte.  

 
f) Kriteriene for utvelgelse ved oppsigelse/omplassering skal følge arbeidsmiljøloven og 

hovedavtalen og avklares i det enkelte foretak. Foretakets fremtidige 
kompetansebehov er et utvelgelseskriterium for arbeidsgiver.  Kriteriene skal drøftes 
med tillitsvalgte i helseforetak. 

 
g) Ekstraordinære individuelle tiltak og ordninger i forbindelse med nedbemannings 

prosesser skal tilpasses den samlede økonomiske situasjon i foretaket og skal være på 
et moderat nivå.  

 
i Medarbeidere som mottar oppsigelse skal gis fortrinnsrett til stillinger i eget 

foretak jfr. AMLs bestemmelser.  
ii Det vil vurderes en ytterligere rett til stilling i helseforetak i Helse Nord. 

Praktisering av dette må avklares nærmere.  
iii Foretakene kan vurdere å etablere avtale om sluttvederlag. Det må være en 

forutsetning i en slik avtale at ansatte frivillig sier opp sin stilling. Fritak for 
arbeidsplikt i oppsigelsestiden bør vurderes som et virkemiddel i avtale om 
sluttvederlag.  

 
h) For arbeidsgiversiden vil utvikling av kompetanse knyttet til omstillingsprosesser og 

utveksling av erfaringsgrunnlag for gjennomføring av omstillingsprosesser ivaretas 
gjennom koordinering og samhandling mellom foretakene i Helse Nord. 
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STYRESAK 121-2003  POLICY HELSE NORD.  FORVALTNING, DRIFT, 
VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING.  
DRØFTINGSMØTE. 

 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Innledning 
Styret RHF behandlet saken i møte 18. juni som sak 63-2003 og gjorde dette vedtak: 
 

Saken utsettes til etter at drøftinger med arbeidstakerorganisasjoner er gjennomført i 
henhold til hovedavtalen. 

 
I denne saken gjentas saksframlegget fra sak 63-2003 med tilføyelser etter gjennomgang av 
innkomne høringsuttalelser og drøftingsprotokoll fra møte med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Formål  
Formålet med denne saken er å få en regional policy for forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU) i foretaksgruppen Helse Nord.  Denne policy legger grunnlaget for det 
videre arbeid med en strategi og tiltaksplan innenfor dette virksomhetsområdet. 
 
Saksutredning 
Styret RHF ble orientert i sak 12-2003 om det videre arbeid med policy for bygg, anlegg og 
eiendom.  Utkastet til policy dokument er utarbeidet i samarbeid med teknisk ledelse ved 
HFene. 
 
Saksområdet er i denne saken avgrenset til FDVU området og omhandler ikke 
stabsfunksjoner, øvrige service/støttefunksjoner, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
kapitalkostnader og herunder medisinsk teknisk utstyr.  I håndteringen av saksområdet følges 
modellen for livssykluskostnader for byggverk (NS 3454) med standardposter og 
tilleggsposter. 

 

Bygg og eiendomsforvaltning 

Kapitalkostnader 

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

Service- og støttekostnader 
- Administrativ kontorledelse, sentralbord og 

resepsjon, kantine/cateringtjeneste, møbler og 
inventar, tele- og it tjenester, post og 
budtjeneste, rekvisita og kontortjeneste. 
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Styret har bedt om en gjennomgang av stab og støttefunksjoner i foretaksgruppen med 
henblikk på effektivisering. Administrasjonen har igangsatt en forstudie med kartlegging av 
effektivitet i stab og støttefunksjoner i forhold til kjernevirksomhetens behov.  Hensikten er å 
gjennomføre enkle forbedringstiltak på kort sikt og spesifisere mer omfattende tiltak for 
effektivisering.  Første fase i arbeidet er å få oversikter som viser aktuelle problemstillinger 
og plan for det videre arbeid med dette virksomhetsområdet. 
 
Vedlagte utkast til policy omhandler roller og krav til ledere og ansatte innen teknisk sektor 
samt holdninger til kvalitet, miljø og sikkerhet. 
 
Vurdering 
Fremlagte policy for FDVU har en profilering i samsvar med styrets vedtatte strategier og 
styringsdokument i Helse Nord samt Helsedepartementets føringer for samarbeid med private 
og innføring av miljøledelse i statlige virksomheter.   
 
En FDVU policy skal bidra til at visjoner, strategier og styringssignaler i Helse Nord blir 
ivaretatt og gjennomført.  Tilføring av kompetanse innen virksomhetsområdet skal bidra til å 
styrke pasientbehandlingen og helseforetakenes konkurranseevne.   Dette skal og kan gjøres 
ved nyskaping, modernisering, prestasjonsforbedring, kvalitative resultater og 
kostnadseffektivisering samt ved at medarbeidere og samarbeidspartnere gies muligheter og 
utfordringer som fremmer utviklingspotensialet i organisasjonene. 
 
Det vises også til arbeidet med stab og støttefunksjoner i Helse Nord.  Dette arbeidet er 
koordinert med oppfølgingen av denne policy.  Konkurranseutsetting har fått spesiell 
oppmerksomhet de siste årene.  Policydokumentet tar dette opp under punktet om rettighet og 
krav.  Her sies blant annet: 
 

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

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

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

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

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

kompetanse. 
 
Dette er et relativt omfattende arbeid som krever noe prosesstid.  Det anbefales at styret setter 
en tidsramme for gjennomføring av et arbeid mot full konkurranseutsetting innen FDVU-
området. Erfaringen fra andre offentlige områder tilsier at dette arbeidet bør tilføres ressurser 
og at det utarbeides en prosjektplan over ca. tre år. 
 
Alle helseforetak i Helse Nord har konkurranseutsatt hele eller deler av oppgaver 
(outtasking); også innen FDVU-området.  Samtlige foretak vurderer også nye områder 
konkurranseutsatt.  Dette arbeidet videreføres fortløpende og løper parallelt med den 
helhetlige vurderingen som skjer i det regionale prosjektet. 
 
En foreløpig prosjektplan kan deles inn i noen faser/områder og milepæler: 
 
Fase 1 – Systemutvikling 
Implementere system for FDVU og system for byggeregnskap/prosjektstyring av 
byggeprosjekter.  Systemene vil være et nødvendig redskap for registrering av alle bygg, 
anlegg og eiendommer.  Videre må alle kontrakter og forretningsavtaler finnes i tilgjengelige 
databaser.  Tegninger og beskrivelser vil kartlegges digitalt.  Dette gir et nødvendig grunnlag 
for drift og vedlikehold av bygg, anlegg og eiendom og produksjonen innen FDVU-området.  
Arbeidet med begge systemene er igangsatt og påregnes gjennomført innen utgangen 2004. 
 
Fase 2 - Sammenligningsanalyser 
Systematisk kartlegge og få innsikt i kostnadsstruktur og kostnadsnivå for FDVU-området 
ved egne HF og institusjoner.  Sammenligne (benchmarking) FDVU kostnader med andre HF, 
andre RHF og eksterne leverandører av tilsvarende tjenester.  Systematisering av 
datagrunnlag og forberedende arbeid skjer allerede under fase 1.  Benchmarkinganalyser 
planlegges gjennomført innen medio 2005.   
 
Fase 3 - Organisasjonsutvikling 
Løpende må det arbeides med utvikling av egen organisasjon og kompetanse.  Etablerte 
funksjonsenheter og ansatte vil møte nye konkurransesituasjoner som skal håndteres på en 
forsvarlig og profesjonell måte.  Kjernevirksomheten i HFene skal sikres fornuftige løsninger.  
Arbeidet krever prosesser i HFene og et samarbeid med ledelsen og tillitsvalgte.  Dette kan 
være et tidkrevende arbeid hvor Helse Nord påregner at omforente løsninger kan være avklart 
innen utgangen av 2005. 
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Fase 4 – Beslutninger 
Foruten de beslutninger som HFene fatter, om kjøp av oppgaver fra eksterne leverandører, 
kan prosessene ende opp i beslutninger om nye strukturer og selskapsformer for FDVU 
området.  Helse Nord RHF påregner at første konkrete sak vil være en vurdering av 
driftsformen for boliger og barnehager.  Innen årets utgang vil eiendomsspørsmålet til boliger 
være avklart.  Våren 2004 vil sak om driftsformer for boliger utredes med sikte på beslutning 
innen sommeren 2004.  Senest sommeren 2004 vil endelig åpningsbalanse være bestemt.  I 
forlengelsen av at rammebetingelser kommer på plass må beslutninger om størrelse på 
portefølje av bygg, anlegg og eiendom og formen på driftsselskap bestemmes.  
Utredningsarbeid og analyser kan være gjennomført innen utgangen av 2005 med sikte på 
strategiske beslutninger våren 2006. 
 
Fase 5 – Gjennomføring 
2006 vil være året for gjennomføring av strategiske beslutninger om konkurranseutsetting, 
strukturer og evt. nye selskapsformer innen FDVU området. 
 
Konklusjon 
Det vises til vedlagte utkast til policy FDVU og anbefales at denne godkjennes og at et 
formålsrettet arbeid iverksettes over ca. tre år.  Styrets oppdrag om å gjennomføre en 
effektivisering av stabs- og støttefunksjoner krever et utstrakt samarbeid innen 
foretaksgruppen og med eksterne leverandører av tjenester.  For FDVU området er vist en 
foreløpig fremdrift i faser/områder og milepæler som anbefales lagt til grunn for det videre 
arbeid. 
 
Samarbeid er et avgjørende kriterium for suksess i en slik krevende prosess.  Staben ved 
FDVU-enheter ved våre HF har betydelig kunnskap om produksjonsbetingelser og 
arbeidsprosesser for kjernevirksomheten.  Helse Nord har samlet således en god teknisk 
kompetanse til å levere nødvendige tjenester og oppgaver til kjernevirksomheten.  Det er 
etablert nære relasjoner og godt samarbeid mellom kjernevirksomhet og FDVU-området. For 
videre kompetanseutvikling innen egen organisasjon, består utfordringen framover i å 
implementere hensiktsmessige verktøy for styring og kontroll av virksomhetsområdet samt 
finne den rette balansen mellom interne og eksterne leveranser av tjenester og oppgaver. 
 
Et vellykket resultat vil kreve aksept og vilje til å satse nødvendige ressurser, også ved det 
enkelte HF, for gjennomføring av arbeidet.  Arbeidet videre og prosessoppfølgingen vil 
fortløpende forelegges direktørforumet i Helse Nord. 
 
Høring og drøfting med arbeidstakerorganisasjonene 
Høringsbrev av 19. juni 2003 ble sendt arbeidstakerorganisasjonene i Helse Nord.  
Høringsfristen ble satt til 18. august 2003. 
 
Det er innkommet tre høringssvar fra  
 
• Landsorganisasjonen i Norge (LO), datert 14.8.2003, 
• KFO v/regionhovedtillitsvalgt, datert 15.8.2003 og  
• NSF v/fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark, datert 14.8.2003.   
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I svaret viser LO til sak om prinsipper for omstilling og nedbemanning i Helse Nord og ber 
om at synspunktene i nevnte sak også gjøres gjeldende for saken om forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling for bygg, anlegg og eiendom, policy Helse Nord. 
KFO mener at det allerede er etablert et partsforhold i henhold til hovedavtalens struktur og at 
styret RHF har vedtatt at det skal gjennomføres et drøftingsmøte med 
arbeidstakerorganisasjonene etter hovedavtalen.  KFO peker på at administrasjonen ikke kan 
overprøve styrets vedtak ved å sende saken på høring. 
NSF peker også på drøftingsplikten og ønsker forutsigbarhet, ryddighet og åpenhet i 
omstillingsprosesser.  Selve policydokumentet omtales lite i høringssvaret. 
 
Det gjennomgående tema i høringsuttalelsene er hovedavtalens bestemmelser om 
drøftingsplikt; jfr. del 2, kap. 7.   
 
Det ble innkalt til drøftingsmøte jfr. HA § 42, som ble holdt i Bodø 20. oktober 2003 og 
protokoll fra møtet viser: 
 

”Arbeidstakerrepresentantene tar policyen til etterretning og forventer et godt 
samarbeid mellom partene i den videre prosess.” 

 
Vurdering av svarene fra arbeidstakerorganisasjonene 
Høringssvarene og drøftingsmøtet fremmer ingen endringsforslag til det fremlagte utkast til 
policy FDVU i Helse Nord.   
 
Under drøftingene fremkom prinsipielle standpunkt mot privatisering og 
konkurranseutsetting.  Fra arbeidsgiver er det fremholdt at dette ikke er noen målsetting i seg 
selv, men et virkemiddel for å sikre at egne helseforetak kan oppnå en kostnadseffektivitet 
minst på linje med de øvrige helseforetak i landet.  Policydokumentet fremmer spesielt 
arbeidet med sammenligningsanalyser og realisering av egen kompetanse ved tekniske 
avdelinger. 
 
Denne saken omhandler overordnet policy innen virksomhetsområdet FDVU.  Samarbeid og 
medbestemmelse i denne tidlige fase vurderes ivaretatt gjennom den høring og drøfting som 
er gjennomført.  Oppfølgingen av FDVU saken vil være en åpen prosess i foretakene.  I det 
videre planarbeidet og under utarbeiding av konkrete handlingsplaner vil drøftingsplikten 
vurderes fortløpende. 
 
Det fremkommer ingen argumenter for å endre utkastet til FDVU policy.  I vedtaket 
innarbeides et tillegg om samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i Helse Nord. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til policy FDVU i Helse Nord, av 6.6.2003, og legger denne til grunn som del 

av foretaksgruppens policy.   
 

2. Iverksetting av regionale fellesløsninger, sammenligningsanalyser og 
konkurranseutsetting innen FDVU området skal utvikles og være gjennomført innen 2007.  
Styret forutsetter at arbeidet skjer i samarbeid mellom foretakene og med 
arbeidstakerorganisasjonene i Helse Nord. 

 
 
 
Bodø, den 4.november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:                  Utkast policy av 6.6.2003  
 
Utrykte vedlegg: Høringssvar fra tre arbeidstakerorganisasjoner. 
 Saksframlegg i sak 63-2003 
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Policy FDVU i Helse Nord 
 
Med policy innen Bygge- og eiendomsforvaltning (BAE) menes at ressurser, oppgaver og 
kompetanse blir ivaretatt på en klok og viselig måte, slik at visjoner, strategier og 
styringssignaler i Helse Nord (HN) blir ivaretatt og gjennomført.  BAE er en 
service/støttefunksjon til kjernevirksomheten i Helseforetakene.   
 
Avgrensing 
Bygg- og eiendomsforvaltning omfatter kapitalkostnader, forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- 
og utviklingskostnader samt service-/støttekostnader og potensiale i eiendom.  Denne policy 
omfatter kun Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU). 
  
Formål 
Hovedformålet med Helse Nords policy innen FDVU området er å tilføre kompetanse innen 
virksomhetsområdet; slik at dette kommer til nytte i pasientbehandlingen og helseforetakenes 
konkurranseevne på en slik måte at innbyggere/pasienter foretrekker undersøkelse og 
behandling i Helse Nord. 
 
FDVU skal bidra til nyskaping, modernisering, prestasjonsforbedring, kvalitative resultater og 
økonomieffektivisering. 
 
Medarbeidere og samarbeidspartnere skal gies muligheter og utfordringer som fremmer 
utviklingspotensialet i foretaksgruppen. 
 
Organisasjon 
Helse Nord skal som foretaksgruppe samarbeide om faglig utvikling, systemutvikling, 
prosedyrebeskrivelser, sikkerhet og skadeforebyggende arbeid, ivaretakelse av miljø og 
service til pasientbehandlingen. 
 
Helse Nord skal gjennomføre nødvendige organisasjonsendringer slik at FDVU området 
fremstår som moderne og fremtidsrettet og gir tiltrekkelig støtte for kjernevirksomheten.  
Helse Nords organisasjon innen FDVU skal fortløpende tilpasses virksomhetens behov.  Små 
og sårbare fagmiljøer innen FDVU området skal styrkes ved samarbeid/samordning innen 
Helse Nord og ved samarbeid med eksterne leverandører av tjenester/oppgaver 
(outsourcing/outtasking). 
 
RHF sikrer kapitalen i Helse Nord i en regional sammenheng og er ansvarlig for 
finansieringen.  RHF er det strategiske nivå i Helse Nord og tar prinsipiell stilling til drift i 
egen regi eller kjøp av tjenester (outsourcing).    RHF har fokus på kjernevirksomheten og 
fleksibilitet ved valg av løsninger.  RHF skal vurdere alternative selskapsformer som kan 
optimalisere tjenestetilbudet og ressursbruken innen FDVU. 
 
HFene har ansvaret for hele virksomhetsområdet. HF er det taktiske nivå og tar stilling til 
hvilke oppgaver som skal driftes i egen regi eller kjøpes (outtasking).  HF har fokus på 
totaløkonomi, kompetanse i egen virksomhet, fleksibilitet i oppgaveløsning og 
personalansvar.  HF har full styringsrett på det operative nivå med produksjon og 
brukerkontakter. 
 
 
 
 
Suksessfaktorer 
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Suksess vil måles i forhold til en ønsket fremtidig tilstand.  Innen FDVU området regnes 
følgende som suksessfaktorer: 
 
• Kunnskap om kjernevirksomheten og herunder produksjonsbetingelser og 

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

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

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

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

(IKT) 
 
Lederansvar 
Leder for FDVU området skal ta ansvar for å skape resultater og sørge for at arbeidet 
organiseres effektivt.  Forvaltningen skal bidra til verdiskapingen i HFene og bidra til en 
bærekraftig utvikling.   
Leder skal bidra til problemløsning og gjennomføre nødvendige endringer i et langsiktig 
perspektiv. 
Leder for FDVU området har ansvaret for å gjennomføre denne policy. 
RHF/HF ledelsen skal sørge for at organisering, roller og ansvar er avklart og tydelige på alle 
nivå innen Helse Nord. 
 
Rettigheter og krav 
Til gjennomføring av arbeidet stilles nødvendige ressurser og kompetanse til disposisjon.  
Helse Nord tilstreber en kreativ og nyskapende organisasjon som utøver beste praksis innen 
fagområdet. 
 
Det skal kritisk vurderes hvilke oppgaver som skal ivaretas av/med egne ressurser og hva som 
kan/skal skaffes til veie ved ekstern kjøp av tjenester/kompetanse.  Egen organisasjon må 
være forberedt på å delta i konkurranser om tjenester og oppgaver.   
  
Alle innen FDVU området i Helse Nord har ansvar for å følge vedtatte mål og strategier og 
bidra til samarbeid og samordning innen virksomhetsområdet.  Kunnskap og kompetanse skal 
deles innenfor og på tvers av organisasjonsstrukturen. 
 
System og rutiner 
HFene skal ha effektiv kontroll av bygninger blant annet ved bruk av IT-system og åpne 
standardiserte løsninger.  
 
Sentrale driftskontroll anlegg (SD-anlegg) skal videreutvikles og ulike funksjoner skal 
integreres.  Integrerte løsninger skal utvikles mot web løsninger.  Fokus skal rettes mot 
resultater fremfor teknologiske løsninger.  Felles løsninger innen HF og regionalt skal 
tilstrebes. 
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Helse Nord har som overordnet målsetting å bli ledende i landet på bruk av IT som verktøy 
for å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet.  IKT skal også utvikles og 
brukes innen FDVU for en god intern organisering og samhandling.  Moderne verktøy skal 
anskaffes innen FDVU-system og prosjektstyring.   
 
Miljø og sikkerhet 
RHF har et koordinerende ansvar for å samordne miljøvernarbeidet og sikkerhetsarbeidet i 
Helse Nord.  
  
HFene har et selvstendig ansvar for gjennomføring av miljøkrav som er pålagt av offentlige 
myndigheter. Herunder skal HFene overvåke hvordan aktiviteten påvirker miljøet og 
menneskers helse i virksomheten.   
  
Helse Nord skal tilordne aktivitet og miljø i helsefremmende retning.  De nærmeste årene skal 
fokus rettes mot gode rutiner for håndtering av kjemikalier og avfall, energiøkonomisering og 
smittevern.  
 
Helse Nord skal følge opp ”Grønn-stat” prosjektet og HFene skal rapportere på  
 
• Spesifikk energibruk i bygg (KWh/m2) 
• Arealeffektivitet byggene (m2/ansatt eller årsverk) 
• Arealproduktivitet i byggene (m2/DRG) 
• Arealstandard i byggene (m2/verdi bygg) 
• Årlig total avfallsmengde (kg/årsverk) 
• Andel restavfall (%) 
• Mengde smitteavfall (kg autoklavert/årsverk) 
 
HFene har et helhetlig ansvar innen HMS/IK arbeidet. 
 
Kvalitet 
FDVU området skal ha et kunde- og servicefokus. Kunder er i denne sammenheng pasienter 
og avdelinger/ansatte i pasientbehandlingen.  Kvaliteten måles etter kundeforventning på 
servicenivå. 
 
Kvalitetssikring av policy 
Gjennomføring av denne policy er et linjeansvar som skal forankres i foretaksgruppen.  De 
personalfaglige ressurser skal være tilgjengelig gjennom rekruttering, utvikling og eventuelt 
kjøp av kompetanse. 
 
 
06.06.2003 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003 200300113-150 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 122-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 11. november 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. Etablering av regionalt senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord. 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Eiendomsoverdragelse. Nemndsbehandling. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. november 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003 200300113-150 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 122-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003 200300113-150 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 122-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Beathe R. Nilsen, tlf. 75 51 29 15 
 

 

STYRESAK 122-2003/3  ETABLERING AV REGIONALT SENTER FOR  
 BEHANDLING AV ALVORLIGE  
 SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD.  
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 11. november 2003 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003 200300047-51 03 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 122-2003/4  EIENDOMSOVERDRAGELSE.  NEMNDSBEHANDLING.  
  
 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Se vedlagt notat.
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        Vår dato:              Vår referanse: Arkivnr: 
 03.11.2003 200300047-51 03 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

  

 
 

NOTAT 
 
 
Til: Administrerende direktør 
Fra: Asbjørn Elde  
Kopi:  
 
 
ORIENTERINGSSAK.  EIENDOMSOVERDRAGELSE.  NEMNDSBEHANDLING.   
 
Styret RHF ble sist orientert om saksgangen ved notat til møte 01. juli 2003.11.03 
 
Nemndas behandling av uenighetssakene med Nordland fylkeskommune er nå fastsatt til 11. – 
13. november 2003.  Uenighetssakene med Finnmark fylkeskommune vil komme opp senere i 
år eller rundt årsskiftet.  I dette notatet gis en kortfattet redegjøring om organiseringen før 
behandlingen i nemnda. 
 
Staten har ført disse personer fra HF’ene (utpekt av HF-ledelse) på vitnelista for nemnda: 
 
Hålogalandssykehuset HF: 

• Eivor Larsen,  Narvik 
• Arild Larsen,  

Stokmarknes 
 

Nordlandssykehuset HF: 
• Hall Alvestad,  Rønvik 
• John Pedersen, Bodø 
• Bente Kleppe, Lofoten 

 

Hålogalandssykehuset HF: 
• Håkon Hårvik, Vefsn 
• Lars Inge Ingebrigtsen,  

Sandnessjøen 
• Vidar Smalås, Rana 

 
Fra Helse Nord RHF er Asbjørn Elde innkalt som vitne. 
 
Staten, som er part i saken, har lagt vekt på en vitneliste med personer som har innsikt i både 
bygningenes bruk og beboerforhold.  Det er ønsket at vitnene har både erfaring og kunnskap 
om forholdene ved det enkelte sykehus. 
 
Det er oversendt til statens prosessfullmektig et underlagsmateriale som får frem boligenes 
sentrale betydning for sykehusenes virksomhet og drift.  Videre foreligger et underlag som 
viser fortsatte utfordringer med å rekruttere personell og spesielt høyskole- og 
universitetsutdannet personell.  Disse oversikter viser at sykehusene har behov for å beholde 
boligene.  Fortsatt er det relativt stort innleie av vikarer gjennom byrå.  De mest brukte byråer 
er TransMedica og NarcoPolo.  Foruten mangel på leger er det særlig spesialutdannet 
personell ved avdelinger som intensiv, mottakelse, operasjon, anestesi og psykiatri hvor det er 
vanskelig å rekruttere. 
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Til neste styremøte RHF (09.12.2003 eller 28.01.2004) vil saken følges opp med en 
tilnærming til en rekke spørsmål knyttet til eierforhold og drift av boligmassen i Helse Nord.  
Herunder må drøftes konsekvenser av ny åpningsbalanse, eierforhold til denne delen av 
kapitalen, etterslep av vedlikehold, finansiering av nødvendige investeringer i boliger, nye 
driftsformer, etc.. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Asbjørn Elde 
rådgiver 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.11.2003 200300113-152 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 123-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 11. november 2003 
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