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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 9. DESEMBER 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 9. desember 2003 – kl. 08.30 til ca. kl. 14.30 
på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
 
Etter behandling av styresak 125-2003 og 126-2003 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker som er unntatt offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen kl. 
10.00. 
 
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 125-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 9. desember 2003: 
 
Sak 125-2003 Godkjenning av saksliste.  Side 2
Sak 126-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. 

november 2003. 
 Side 3

Sak 127-2003 Styringsdokument 2004 – foreløpige vurderinger. U. off. jfr. 
Offl. § 5. 

Side 11

Sak 128-2003 Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale 
Luftambulanse ANS, til daglig benevnt 
Luftambulansen. 

 Side 22

Sak 129-2003 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003 
III. 

 Side 25

Sak 130-2003 Budsjett 2004 - Justering av rammer samt 
oppfølging av Stortingets behandling. 

 Side 29

Sak 131-2003 Effektivisering av stab- og støttefunksjoner.  Side 36
Sak 132-2003 Orienteringssaker  Side 47
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig.  
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. 

Muntlig. 
 

 3. Fagutredning og tjenesteutvikling.   
 4. Arbeid med faglige spørsmål – bruk av faglig 

kompetanse i landsdelen. 
 

 5. Åpningsbalanse – endelig fastsettelse.  
 6. Årsverksrapportering.  
Sak 133-2003 Referatsaker  Side 65
 1. Brev fra Norsk Redaktørforening til 

Helseminister Dagfinn Høybråten av 10. 
november 2003 ad. åpne styremøter. 

 

 2. Brev fra NHO Nordland av 27. november 
2003 ad. uttalelse fra styret i NHO Nordland. 

 

 3. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 11. 
november 2003 ad. uttalelse om den 
økonomiske situasjonen i Helse Finnmark. 

 

 4. Korrespondanse med Akvapatologisk 
Laboratorium ad. styresak 118-2003. 

 

 5. Pressemelding fra Brukerutvalget i Helse 
Nord av 24. november 2003 ad. ventelister og 
pasientrettigheter. 
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 6. Brev fra Narvik Kommune av 24. november 

2003 ad. utvikling av fødetilbudet ved 
sykehuset i Narvik. 

 

Sak 134-2003 Eventuelt  Side 72
 
 
Bodø, den 3. desember 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 126-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 11. NOVEMBER 2003 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Hammerfest sykehus, den 11. november 
2003 – fra kl. 10.30 til kl. 15.15. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug (forlot kl. 
14.15), Lisbeth Flågeng, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes (forlot kl. 14.25), Odd Oskarsen og 
Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen (forlot kl. 14.15), styresekretær / adm. leder Karin 
Paulke, informasjonssjef Kristian I. Fanghol, fung. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch samt direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug. 
 
Forfall: 
Styremedlem Ellen Inga O. Hætta. 
 
 
STYRESAK 114-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 114-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 115-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2003. 
Sak 116-2003 Budsjett for Helse Nord RHF samt budsjettpremisser for 

helseforetakene i 2004. 
Sak 117-2003 Samdata 2002 – aktivitets- og kostnadsvekst i Helse Nord. 
Sak 118-2003 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord. 
Sak 119-2003 Vestfjordklinikken AS – søknad om godkjenning som privat 

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

Nord. 
Sak 121-2003 Policy Helse Nord. Forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling for bygg, anlegg og eiendom. 
Sak 122-2003 Orienteringssaker 
 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 ble 
ettersendt. 

 4. Eiendomsoverdragelse. Nemndsbehandling. 
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Sak 123-2003 Eventuelt 
Sak 124-2003 Økt trekkrettighet Helse Finnmark HF. Denne saken ble 

fremmet i etterkant av utsendelsen av sakspapirene.  
 
Det ble fremmet følgende forslag:  
 
Styresakene 116-2003, 118-2003 og 119-2003 utsettes inntil drøftelser med tillitsvalgte er 
foretatt.  
 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med tilføyelse av sak 124-2003. 
 
 
STYRESAK 115-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 31. OKTOBER 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. oktober 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 116-2003  BUDSJETT FOR HELSE NORD RHF SAMT 

BUDSJETTPREMISSER FOR 
HELSEFORETAKENE I 2004. 

 
Det ble fremmet følgende forslag: 
 
Pkt. f i vedtakets punkt 3 strykes. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord står overfor store økonomiske 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. 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. 
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3. Driftsbalanse skal primært oppnås gjennom kostnadsreduksjoner: 
 

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

 
4. Styret vil presisere at økonomistyring på alle nivåer må tillegges meget sterk vekt. I dette 

må inngå kontroll og analyse av egen virksomhet så vel som benchmarking 
helseforetakene i mellom. 

 
Med bakgrunn i forslag til statsbudsjett til 2004 slik det foreligger pr. dags dato, vedtar styret 
videre: 
 
5. Styringsmålet om økonomisk driftsbalanse i 2004 for foretaksgruppen er videreført i 

forslaget til statsbudsjett. Hvert enkelt helseforetak inkludert RHF skal derfor planlegge 
drift i 2004 i balanse i den videre budsjettprosessen. 

 
6. Styret for Helse Nord RHF vedtar å fordele basistilskudd til helseforetakene slik: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
7. 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * 41,2 mill.kr. til modernisering Nordlandssykehuset forutsetter beslutning 

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

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



 
 

7 

 
 
8. Når endelig statsbudsjett for 2004 foreligger, vil styret fastsette de endelige rammer. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 116-2003: 
 
Styremedlemmer Kari B. Sandnes, Bente Christensen og Odd Oskarsen har følgende 
protokolltilførsel: 
 
Ansattevalgte i styret beklager at flertallet i styret ikke ser nødvendigheten av at 
drøftingsplikten ikke overholdes.  
 
En ser allikevel nødvendigheten av at arbeidet med budsjettet ikke blir forsinket. 
 
Derfor ber en om at drøftelsen med de tillitsvalgte jfr. avtaleverket mellom partene 
igangsettes snarest. 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 117-2003  SAMDATA 2002 - AKTIVITETS- OG 

KOSTNADSVEKST I HELSE NORD. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret vil understreke verdien av de analysene som her er presentert, og ber om at dette 
analysearbeidet følges opp – både gjennom det nye Senteret for klinisk evaluering og 
dokumentasjon og i regi av Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 118-2003  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I 

HELSE NORD. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret ber administrasjonen om å fremme på et senere styremøte et revidert policydokument 
som er i tråd med de innspill som styret ga i forbindelse med drøftingen av saken. 
 
 
STYRESAK 119-2003  VESTFJORDKLINIKKEN AS - SØKNAD OM 

GODKJENNING SOM PRIVAT SYKEHUS. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Vestfjordklinikken om godkjenning som privat sykehus med 5 

senger. Helse Nord RHF ser det som positivt at det etableres et privat sykehustilbud i 
Bodø og anbefaler overfor Helsedepartementet 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.  
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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. 

 
Forslaget vedtatt mot én stemme. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 119-2003 – stemmeforklaring: 
 
Styremedlem Odd Oskarsen har følgende protokolltilførsel: 
 
Mindretallet, Odd Oskarsen, stemmer ikke for forslaget til vedtak på prinsipielt grunnlag, da 
helsetjenestene er et offentlig ansvar. Private aktører vil med en slik konstruksjon innebære et 
sugerør inn i allerede knappe økonomiske ressurser. 
 
 
Odd Oskarsen /s/ 
 
 
STYRESAK 120-2003  FELLES PRINSIPPER FOR OMSTILLING OG 

NEDBEMANNING I HELSE NORD. 
 
 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret vedtar vedlagte rammeavtale om virkemidler ved omstilling i Helse Nord RHF 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 ansvaret for gjennomføringen av foretaksovergripende 

omstillingstiltak. Helse Nord RHF har et særlig ansvar for å sikre formell og reell 
medbestemmelse for arbeidstakerorganisasjonene i slike prosesser. 

 
4. Det avsettes midler til omstillingstiltak på Helse Nord RHF sitt budsjett. 
 
Forslaget falt mot én stemme. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar fremlagte overordnede prinsipper for gjennomføring av omstilling og 

nedbemanning til etterretning og anbefaler helseforetakene å implementere disse i sin 
foretaksspesifikke policy på dette området.   
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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. 
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme. 
 
 
STYRESAK 121-2003  POLICY HELSE NORD.  FORVALTNING, DRIFT, 

VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING.  
DRØFTINGSMØTE. 

 
Styrets 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. 

 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme. 
 
 
STYRESAK 122-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

• Møte med Stortingets helse- og sosialkomiteen i Kirkenes, den 14. oktober 2003. 
• Møte med Nord-Norgebenken. 
• Møte med den politiske og administrative ledelsen i Troms Fylkeskommune. 
• Videomøte med Finnmark Fylkeskommune. 
• Møte med Fylkesrådet og opposisjonsledere i Nordland Fylkeskommune (ref. Stig 

Fossum). 
• Videomøte med ordføreren i Narvik. 

2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
a. Økonomirapport nr. 9-2003. Saken ble fremlagt av økonomidirektør Jann-Georg 

Falch i Finn Henry Hansens fravær. 
3. Etablering av regionalt senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord. 

Sakspapirene ble ettersendt. 
4. Eiendomsoverdragelse. Nemndsbehandling. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 123-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet.  
 
 
STYRESAK 124-2003  ØKT TREKKRETTIGHET HELSE FINNMARK HF 

Denne saken ble fremmet i etterkant av utsendelsen av 
sakspapirene. Saken ble fremskyndet og behandlet etter 
styresak 121-2003. 

 
Styrets vedtak:  
 
Helse Finnmark HF innvilges rett til å overtrekke sin konsernkonto med inntil 100 millioner 
kroner.  
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STYRESAK 127-2003  STYRINGSDOKUMENT 2004 – FORELØPIGE 
 VURDERINGER.  
 U. off. jfr. Offl. § 5. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 
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STYRESAK 128-2003  OPPRETTELSE AV HELSEFORETAKENES 
NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS, TIL 
DAGLIG BENEVNT LUFTAMBULANSEN. 

 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Bakgrunn 
I forbindelse med helsereformen fikk de regionale helseforetakene ”sørge for” ansvaret for 
luftambulansetjenenesten innen sine respektive regioner. Ansvaret for en enhetlig og godt 
koordinert nasjonal tjeneste ble med dette fordelt på fem instanser. 
 
Sykehusreformen gir nye muligheter for samarbeid om luftambulansetjenesten. De regionale 
helseforetakene fremmer derfor likelydende sak for sine respektive styrer om å opprette et 
felles ansvarlig selskap (ANS) for å koordinere luftambulansetjenesten i Norge. 
 
Opprettelse av et eget, felles selskap for tjenesten vil gi helseforetakene mulighet til å 
organisere tjenesten slik at krav til nasjonal og likverdig tjeneste ivaretas, samtidig som 
ressursbruk kan effektiviseres. De fem regionale helseforetakene har gjennom to 
prosjektgrupper arbeidet med å etablere en felles tjeneste, Helseforetakenes Nasjonale 
Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansen). Prosjektgruppenes arbeid og anbefaling fra 
styringsgruppen (AD-møtet for de fem RHFene) ligger til grunn for saken som nå legges frem 
for styrene. 
 
Det nye selskapets aktivitet vil bli koordinert mot det arbeidet som har vært gjort i Sosial og 
Helsedirektoratet. Dette er således tatt hensyn til Statsbudsjettet for 2004. 
 
Formål, eierforhold og lokalisering 
Selskapet har som formål å gjennomføre et samarbeid om luftambulansetjenesten, med vekt 
på å utvikle en nasjonal tjeneste som skal gi befolkningen en forsvarlig og likverdig 
luftambulansetjeneste integrert i øvrige helsetjeneste med basis i ”sørge for” ansvaret.   
 
Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS foreslås som et ansvarlig selskap eid 
av de regionale helseforetakene i Norge med følgende eierfordeling: 
 
Helse Nord RHF   20 % 
Helse Midt-Norge RHF  20 % 
Helse Vest RHF   20 % 
Helse Sør RHF   20 % 
Helse Øst RHF   20 % 
 
Selskapet lokaliseres til Bodø. 
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Styrende dokumenter 
Den sist nedsatte prosjektgruppen har utarbeidet forslag til 
 
• Selskapsavtale 
• Partneravtale 
• Forretningsplan 
 
Disse dokumentene vil danne grunnlag for selskapet i den nevnte rekkefølgen. Selskapsavalen 
vil være et offentlig dokument, mens de to øvrige dokumentene er unntatt offentlighet. Disse 
tre dokumentene følger den saken som trykte vedlegg. 
 
I tillegg er det utarbeidet følgende dokumenter 
 
• Kost/nytteanalyse (et notat og et regneark) 
• Budsjett 
• Forklaring inntektsavregning  
• Navn og logo 
 
Disse dokumentene foreligger som utrykte vedlegg til saken. 
 
Konklusjoner og anbefalinger 
Kost-nytte-analysen viser at et felles ANS i forhold til at hvert av de regionale 
helseforetakene skulle bygge opp egen luftambulansetjeneste, vil gi en årlig samfunnsmessig 
besparelse på 10 mill kroner årlig de første driftsårene, stigende til 30 mill kroner fra femte 
driftsår og videre til 35 mill kroner fra syvende driftsår. Neddiskontert nåverdi av forskjellen 
mellom drift i fem separate foretak og et felles ANS vil være 150 mill kroner. De største 
fordelene ligger i koordinert drift og gjennom å samordne innkjøpene. Det er ikke beregnet 
inntektspotensial som ligger i strukturelle endringer dannelsen av Luftambulansen vil kunne 
gi. Det ligger som en forutsetning i forretningsplanen at styret for ANS-et skal arbeide for å ta 
ut gevinstpotensialet som ligger i kost-nytte-analysen på vegne av RHFene. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, til daglig benevnt 

Luftambulansen, blir stiftet under forutsetning om tilsvarende vedtak i de andre regionale 
helseforetakene. 

 
2. Selskapet skal legge følgende dokumentasjon (vedlagt) til grunn for sitt arbeid: 
 

a. Selskapsavtale 
b. Partneravtale 
c. Forretningsplan 
 

3. Avtalene er opplistet i prioritert rekkefølge som bestemmende for virksomheten. 
 
4. Selskapsavtalen er et offentlig dokument, mens forretningsplan og partneravtale unntas 

offentlighet. 
 
5. Luftambulansen stiftes med en egenkapital på 1 mill kroner, fordelt med 20 % på hvert 

RHF. 
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6. Styring og kontroll skjer gjennom selskapsmøtet og styret. 
 
7. Det oppnevnes et styre på seks personer. Administrasjonen i hvert RHF gis fullmakt til å 

utpeke et styremedlem med varamedlem. I tillegg utpekes en styreleder i samarbeid 
mellom RHFene. 

 
 
Bodø, den 3. desember 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
     
Trykte vedlegg: Selskapsavtale 
   Partneravtale 
   Forretningsplan 
 
Utrykte vedlegg: Kost/nytteanalyse (et notat og et regneark) 
   Budsjett 
   Forklaring inntektsavregning  
   Navn og logo 
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STYRESAK 129-2003  REVISJON AV DRIFTS- OG 
INVESTERINGSRAMMER 2003 III. 

 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Formål / sammendrag 
Saken redegjør for nye inntekter som følge av St.prp. nr. 21 og styret bes om å ta stilling til 
foreslåtte fordelinger. Videre informerer saken kort om momenter med resultateffekt i 2003.   
 
St.prp. nr 21 (2003-2004) - nye inntekter  
 
Behandlingshjelpemidler  
Helseregionene overtok ansvaret for behandlingshjelpemidler med tilhørende 
forbruksmateriell fra 1.1.2003. Basert på regnskapsførte utgifter per 1. halvår 2003 har 
helseforetakene beregnet at de totale utgiftene i 2003 vil være om lag 100 mill kr høyere enn 
det som ble lagt til grunn ved overføringen av ansvaret. På bakgrunn av dette har 
departementet økt tilskuddet for inneværende år med 50 mill kr for landet totalt.  Helse Nord 
er tildelt kr 6,312 mill kr i 2003 (St.prp. nr 21 (2003-2004).  
 
Helseforetakene i Helse Nord har et noe ulikt budsjettunderskudd for dette ansvarsområdet. 
Ulikheten i underskuddene skyldes trolig en kombinasjon av etablerte forskjeller i tilbud og 
etterspørsel, og ulik driftsorganisering og effektivitet.  
 
Regnskap per oktober  
 

 Regnskap per okt Tildelt budsjett 2003 Kostnad hittil  
per innbygger1

Helgeland 6 738 000 kr 7 801 000 kr 85,8 kr 
Nordland 7 772 000 kr 9 547 000 kr 80,1 kr 
Hålogaland  10 728 000 kr 10 197 000 kr 104,4 kr 
UNN 13 952 000 kr 10 841 000 kr 125,8 kr 
Finnmark  9 504 000 kr 7 291 000 kr 129,3 kr 
SUM 49 159 000 kr 45 680 000 kr 105,2 kr 

 
I budsjett 2003 ble tildelt beløp fordelt til helseforetakene basert på folketall. Det antas at 
denne fordelingen over tid vil bidra til at befolkningen i Helse Nord gis et likeverdig tilbud. 
Videre eksisterer det per i dag ikke et grunnlag som gir mer nyanserte fordelingsnøkler (for 
eksempel vekting av befolkningssammensetning). Et objektivt fordelingsgrunnlag vil dessuten 
sikre at budsjettunderskudd som følge av mindre effektiv drift ikke kompenseres. På bakgrunn 
av disse forhold foreslås det at fordelingsprinsippet videreføres, noe som gir følgende 
fordeling:  
 

                                                 
1 Folketall fra SSB per 1.1.2003 
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Forslag til fordeling  
 

 Pst. andel 
av befolkning

Tildeling 

Helgeland 16,98 % 1 072 000 kr 
Nordland 20,96 % 1 322 000 kr 
Hålogaland 22,20 % 1 402 000 kr 
UNN 23,97 % 1 513 000 kr 
Finnmark  15,89 % 1 003 000 kr 
RHF  100 % 6 312 000 kr 

 
ISF-avregning 2002  
I St.prp. nr. 65 (2002-2003) ble det redegjort for en indeksvekst tilsvarende om lag 200 mill kr 
over forutsatt ved fastsettelse av enhetsprisen. Tilsvarende beløp ble avkortet i den foreløpige 
avregningen (Helse Nords andel av dette var ca 14 mill kr). Forsinket regnskapsavslutning 
2002 medførte at det ble tatt hensyn til avkortningen i fjorårets regnskap. Helsedepartementet 
har nå foretatt endelig avregning for ISF-oppgjøret 2002. Dette har resultert i tilbakebetaling 
av det opprinnelige trekket. Helse Nord RHF vil fordele beløpet til helseforetakene etter 
samme mal som ble benyttet ved inndragningen. Inndragningen ble fordelt med 50 prosent 
vekt på helseforetakenes DRG-produksjon og 50 prosent vekt på endring i DRG-indeks.   
 
Departementet foreslår imidlertid også en avkortning på om lag 65 mill kr på landsbasis som 
følge av feilkodinger og Helse Nords andel av avkortningen er ca 3,9 mill kr. Avkortningen 
gjelder pasienter fra Nord-Norge og feilkodingen har skjedd både i Helse Nord og i andre 
regioner. Dette medfører at gjestepasientkostnadene burde vært korrigert tilsvarende, men 
manglende datagrunnlag vanskeliggjør dette. Sum avkorting sammenfaller i stor grad med 
våre helseforetaks feilkodinger og det foreslås at faktisk feilkoding legges til grunn for 
kostnadsfordeling. I praksis forutsetter dette regnestykket at pasienter kodet ved et 
helseforetak er innenfor det samme helseforetakets sørge-for ansvar. Det antas at fordelingen 
gir en tilnærmet korrekt avkortning på helseforetaksnivå.  
 
I sum har Helse Nord ca 10 mill kr til fordeling på helseforetakene. Avregningen vil bedre 
Helse Nords regnskapsresultat i 2003.  
 
Momenter med resultateffekt 2003  
 
ISF-sats 2003 
I St.prp. 60 (2002-2003) ble det varslet at enhetsprisen for 2003 vil måtte nedjusteres som 
følge av endret registreringspraksis av reelt sett samme aktivitet. Prognoser for 2003 basert på 
regnskapstall per 1. tertial indikerte at enhetsprisen kunne bli redusert med om lag 1000 kr, 
tilsvarende ca 450 mill kr på landsbasis. Basert på sist oppdaterte prognose er dette tallet 
korrigert og i St.prp. nr 21 (2003-2004) foreslås satsen nedjustert med kr 623 til kr 29.308 (-
2,08 %). Med årets refusjonssats på 60 prosent utgjør dette ca kr 374 i redusert inntekt per 
produserte DRG-poeng. Basert på helseforetakens justerte ISF-budsjett vil dette gi en 
resultateffekt på ca 40 mill kr for Helse Nord i 2003.   
 
Departementet understreker at det er usikkerhet knyttet til utviklingen i 3. tertial og at endelig 
enhetspris derfor vil fastsettes i forbindelse med avregningen for 2003. Endringer vil i så fall 
gi resultateffekt i regnskap for 2004.   
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Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse  
Med utgangspunkt i kostnadsførte lønnskostnader i 2002 er Helse Nord kompensert for antatt 
effekt av økt arbeidsgiveravgift. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til økt arbeidsgiveravgift av 
balanseført netto pensjonsforpliktelse. Regnskapsmessig håndtering av denne 
problemstillingen er foreløpig ikke avklart. Det antas imidlertid at det skal beregnes 14,1 
prosent arbeidsgiveravgift av årets endring i netto pensjonsforpliktelse. Dette medfører 
resultateffekt i 2003, men foreløpig mangler grunnlag for presist kostnadsestimat.   
   
Overtakelse av syketransport og rusinstitusjoner  
Fra 1.1.2003 overtar Helse Nord finansieringsansvar for syketransport og rusinstitusjoner. 
Kjørekontorene som koordinerer syketransport skal innføre felles datasystem. 
Rusinstitusjonene skal etablere kommunikasjonsløsninger mot helseforetakene. Disse 
momentene medfører kostnader som Helse Nord RHF håndterer gjennom mindre 
omprioriteringer innenfor dagens budsjettramme.  
 
Rammejusteringer 2003 
 
Arbeidsplansystem     
Innføring av nytt arbeidsplansystem ble besluttet i forbindelse med budsjett 2003. UNN og 
Nordlandssykehuset er piloter for innføringsprosjektet. Funksjonell godkjenning av systemet 
vil gjennomføres ved UNN og godkjenning av teknisk oppsett for drift ved 
Nordlandssykehuset. Godkjenning av systemet skal være gjennomført innen 20. desember 
2003. Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF har begynt forberedelsene til oppstart 
av implementering. Full igangsetting av disse prosjektene vil være fra januar 2004.  
  
Av prosjektplanen følger det økonomisk støtte til helseforetakene. Beløpene har vært 
budsjettert hos Helse Nord RHF og foreslås overført til helseforetakenes basisrammer.   
  
 

 UNN NLSH RHF 
Prosjektleder 300.000 300.000 -600.000 
Reiser (1/2-årseffekt) 85.000 85.000 -170.000 
Sum 385.000 385.000 - 770.000 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar følgende endringer i helseforetakenes basisrammer:  
 

 Helgeland Nordland Hålogaland UNN Finnmark RHF 
Arbeidsplan - 
prosjektleder 

 300.000 300.000  - 600.000

Arbeidsplan - 
reiser 

 85.000 85.000  - 170.000

Behandlings-
hjelpemidler -
(St.prp. nr 21) 

   6 312 
000

Behandlings-
hjelpemidler - 
fordeling 

1 072 000 1 322 000 1 402 000 1 513 000 1 003 000 - 
6.312.000

SUM 1 072 000 1 707 000 1 402 000 1 898 000 1 003 000 - 770.000
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2. Styret for Helse Nord RHF vedtar tilbakebetaling av ISF-inntekter etter samme 

fordelingsnøkkel som ved tidligere inndragning. Avkortning som følge av feilkodinger 
foretas etter faktisk feilkoding ved helseforetakene i Helse Nord.   

 
3. Styret for Helse Nord RHF tar momenter tilknyttet regnskapsmessig resultat 2003 til 

orientering.  
 
 
Bodø, den 3. desember 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 
     
Trykte vedlegg:  Justerte basisrammer   
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STYRESAK 130-2003  BUDSJETT 2004 - JUSTERING AV RAMMER 
SAMT OPPFØLGING AV STORTINGETS 
BEHANDLING. 

 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Formål / sammendrag 
I styresak 116-2003 vedtok styret budsjettpremisser for helseforetakene i 2004, herunder 
fordeling av basisramme. Etter styremøtet er det inngått budsjettforlik mellom 
Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Videre er midler til dekning av rusreformen og 
syketransportreformen fordelt på helseregionene.  
 
I denne saken fremmes forslag til hvordan Helse Nord skal forholde seg til budsjettforliket, 
samt fordeling av midler til syketransport per helseforetak. Videre fremmes forslag om en 
mindre endring i helseforetakenes basisramme som følge av feil/nye opplysninger. 
 
Budsjettforliket mellom Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet 
Budsjettavtalen innebærer en økning av bevilgningen til de regionale helseforetakene med 
500 mill.kr. i 2004. Fordeling mellom helseregionene er ikke foretatt, og det er heller ikke 
kjent om det vil knyttes spesielle krav eller forutsetninger til denne bevilgningen.  
Videre er kravet til balanse i helseforetakene forlenget med ett år fra 2004 til 2005. 
 
I forhold til helseregionenes samlede tilpasningsproblem på i overkant av 3 mrd.kr., vil økt 
bevilgning løse om lag 17 % forutsatt at dette blir lagt til basisrammen uten spesielle krav. 
Fordeles økningen som opprinnelig forslag til basisramme, vil Helse Nord få en økt 
bevilgning på 50 - 60 mill.kr. Dersom omfordelingsprinsippene i Stortingsmelding 5 skulle bli 
lagt til grunn, vil Helse Nord få en noe mindre andel, og dermed et mindre beløp. 
 
En eventuell økt basisramme til Helse Nord foreslås fordelt til helseforetakene etter DRG-
produksjon i 2002. Dersom det knytter seg spesielle krav til en eventuell økt bevilgning, må 
fordeling til helseforetakene vurderes på nytt. 
 
Styringsmål 2004 
Styret vedtok i sak 116-2003 at hvert enkelt helseforetak inkludert RHF skal planlegge drift i 
2004 i balanse i den videre budsjettprosessen. 
 
Forliket i Stortinget innebærer at det gis åpning for å bruke noe lengre tid på å bringe orden i 
foretakenes økonomi. Arbeidet med budsjett 2004 pågår nå for fullt i helseforetakene, og 
styrene skal behandle tiltak og strategier for å bringe balanse i økonomien i løpet av 
desember. 
 
I denne saken vil det ikke blir foreslått konkrete endringer i de økonomiske styringsmål for 
2004. Endelig budsjett for 2004 vil bli behandlet 28. januar som planlagt.  
 
En hver utsettelse av balansekravet medfører kostnader i form av økte finanskostnader og 
reduserte muligheter for å gjennomføre nødvendige og økonomisk lønnsomme investeringer. 
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Det er viktig å holde fast på kravet om at alle helseforetakene skal utarbeide og sette i verk 
reelle tiltak for å bringe orden på økonomien i løpet av 2004. Selv om tiltakene settes i verk i 
løpet av 2004 kan det være slik at full effekt ikke oppnås før i 2005. Det innebærer at det 
beløp som planlegges innspart i 2004, forutsetter tiltak med enda større helårseffekt i 2005. 
 
Syketransportreformen 
Departementet har lagt fram forslag til fordeling av tilskudd til syketransport m.m. 
Forslag til tilskudd til Helse Nord er: 
 

Beskrivelse Beløp 
Transport av helsepersonell 5 199 000 
Syketransport 221 057 000 
Oppholdsutgifter 11 469 000 
Kjørekontor/transportkonsulenter 6 068 000 
Kjøp av tjenester inkl. mva 24 042 000 
Administrasjon transport av helsepersonell 42 000 
Sum 267 877 000 

 
For transport av helsepersonell, syketransport og oppholdsutgifter dekker tilskuddet kostnader 
tilsvarende om lag 10,5 måneder. Dette har sammenheng med at RTV følger 
kontantprinsippet, mens helseforetakene følger regnskapsprinsippet. Tilskuddet til 
helseregionene er derfor redusert med om lag 1,5 måneder for å dekke etterslep av kostnader 
fra 2003. 
 
Når det gjelder syketransport som utgjør den vesentlige kostnaden, er det tatt utgangspunkt i 
regnskap 2002 justert for vekst på landsbasis 1. halvår 2003 samt forutsetning om ytterligere 
7,5 % vekst i 2004. Det er videre trukket ut 3 % krav til effektivisering i 2004, samt at 
tilskuddet er redusert som følge av økte egenandeler på pasienttransport. 
 
Helse Nord er underkompensert med om lag 10,5 mill.kr. som følge av at trekket for 
egenandeler er fordelt på regionene med syketransportkostnader som nøkkel. Siden vår region 
har vesentlig høyere kostnader per reise enn øvrige regioner, vil en slik nøkkel bety et økt 
effektiviseringskrav til Helse Nord, og en omfordeling til andre regioner. 
 
Utgiftsveksten 1. halvår 2003 var i Nord-Norge om lag 8 %, d.v.s. ett prosentpoeng over 
kompensert økning for 2003. Videre er det ikke tatt hensyn til konsekvens av bortfall 
differensiert arbeidsgiveravgift som slår spesielt hardt ut for vår landsdel.  
 
Tilskudd til drift av kjørekontor og transportkonsulenter har bl.a. ikke tatt hensyn til at 
trygdeetaten ikke har ivaretatt Helgeland til nå. 
 
Fordeling av øremerket tilskudd til syketransport per helseforetak 
I styresak 84-2003 ble helseforetakene gitt ansvar for gjennomføring og finansiering av all 
syketransport for innbyggerne i foretaksområdet fra 1.1.2004. Videre ble det vedtatt at de 
økonomiske tilskudd skal fordeles til helseforetakene i samsvar med beregnet faktisk kostnad 
i 2002, korrigert for pris- og aktivitetsvekst og evt. effektiviseringskrav m.v. i samsvar med 
Statsbudsjett 2004. 10 % av beløpet holdes tilbake og vil først fordeles mellom foretakene når 
en får erfaringstall på faktiske kostnader pr. foretak. 
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Med utgangspunkt i tidligere vedtak foreslås følgende fordeling for 2004 (1000 kr.): 
 
 RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Syketransport 25 264 69 058 31 571 52 286 39 354 35 104 252 637 
Oppholdsutg. 1 311 3 343 1 542 2 286 2 085 2 541 13 108 
Transport 
Helsepersonell 
 
Overført til 
administrasjon 

 
5 942 

 
 

- 1 200 

      
5 942 

 
 

- 1200 
Transportkons./ 
Kjørekontor 

 
1 268 

 
1 200 

 
1 200 

 
1 200 

 
1 200 

 
1 200 

 
7 268 

Adm transport 
Helsepersonell 

 
42 

      
42 

Kjøp av 
tjenester 

 
24 042 

      
24 042 

SUM 56 669 73 601 34 313 55 772 42 639 38 845 301 839 
 
Beløpene tilsvarer rammen for 12 måneder. Når det gjelder syketransport, oppholdsutgifter og 
transport helsepersonell vil vi kun få utbetalt for om lag 10,5 måneder; det resterende holdes 
tilbake i departementet til dekning av etterslep for 2003. Dette løses regnskapsteknisk ved at 
refusjon for de siste 1,5 måneder føres som et krav til Helsedepartementet per 31.12.2004.  
 
Beregnet riktig andel for økte egenandeler er fordelt etter innbyggertall i hvert 
helseforetaksområde. Generelt krav om 3 % effektivisering, samt beregnet for høyt trekk for 
økte egenandeler er fordelt på helseforetakene med syketransportutgifter i 2002 som 
fordelingsnøkkel. 
 
Når det gjelder tilskudd til dekning av utgifter for kjørekontor og transportkonsulenter har vi 
fått midler tilsvarende den drift trygdeetaten har i dag. Dette representerer for vår region en 
underdekning på 1,2 mill.kr. siden trygdeetaten ikke har samordnet transport på Helgeland.  
Det foreslås at et likt tilskudd på 1,2 mill.kr. per helseforetak, tilsvarende inntil 3 årsverk samt 
drifts- og etableringskostnader. Underdekning er foreslått finansiert ved at budsjettet til 
transport av helsepersonell reduseres tilsvarende. 
 
Rusreformen 
I tilegg nr. 6 til Statsbudsjettet er rammen til Helse Nord foreslått økt med 99,3 mill.kr, som 
følge av Stortingets vedtak om overføring av ansvar for rusreform I og II til de regionale 
helseforetakene fra 1.1.2004. Beløpet er inkludert beregnet effekt av bortfall differensiert 
arbeidsgiveravgift. Det er tatt utgangspunkt i regnskap for 2002 inklusive avskrivninger. Dette 
betyr bl.a. at Helse Nord ikke er gitt midler til dekning av økt drift ved Nordlandsklinikken 
som følge av foretatt utbygging. 
 
Vi har ennå ikke fått gode nok grunnlagsdata til å kunne foreta en fordeling av 
budsjettrammen per helseforetak. Vi vil derfor komme tilbake til styret i januar med forslag til 
fordeling. 
 
Låneramme 
Helse Nord er tildelt 100 mill.kr. i låneramme for 2004. Styret har allerede i sak 116-2003 
disponert 50 av disse til økt investeringsramme. Videre har styret åpnet for at helseforetakene 
kan få ytterligere økt investeringsramme mot at framtidige basistilskudd reduseres. Dette for å 
sikre at de mest lønnsomme prosjektene blir realisert. RHF administrasjonen vil komme 
tilbake med egen styresak med forslag til konkrete regler. 
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Andre endringer 
Tillegg nr. 6 til Statsbudsjettet 
Enhetsprisen per DRG-poeng er foreslått økt med 137 kr. til 29 454 kr. i 2004. Dette har 
sammenheng med at indeksveksten i 2003 ikke har vært så stor som tidligere beregnet. 
Endringen vil medføre ca 6 mill kroner i økte inntekter for Helse Nord samlet i forhold til 
forslaget til statsbudsjett. Dersom omfanget av kodeforbedring i ettertid avviker fra det som 
nå er lagt til grunn, vil det bli korrigert i avregningsoppgjøret. 
 
Helseregionene er i forslag til Statsbudsjett gitt midler til dekning av behandling i utlandet, og 
Helse Nord fikk økt rammen med 3,3 mill.kr. Lovendringen som berører dette vil kunne tre i 
kraft senere enn 1.1.2004, og ved forsinkelse vil RHFene bli pålagt å refundere RTV for 
behandlings- og reiseutgifter som belastes RTV inntil lovendringen trer i kraft. Dette 
innebærer at bevilgningen, som er gitt UNN i sak 116-2003, ikke kan disponeres før dette er 
avklart. 
 
Det går frem av Omgrupperingsproposisjonen at helseregionene er underkompensert med om 
lag 100 mill.kr. ved overtakelse av ansvar for behandlingshjelpemidler i 2003 som følge av 
for lavt uttrekk fra RTV. Det legges imidlertid ikke fram forslag om kompensasjon for denne 
underdekningen. 
 
Korreksjon av rammen til Helse Finnmark HF 
I styresak 116-2003 ble helseforetakenes rammer redusert som følge av flytting av 
forvaltningsoppgaver til RHF. Bl.a. gjelder dette kjøp av oppdragsundervisning (utdanning av 
spesialsykepleiere). Ved en feil ble rammen til Helse Finnmark redusert for mye, og det 
foreslås at rammen til Helse Finnmark HF økes med 1,61 mill.kr. kr., mot tilsvarende 
reduksjon i rammen til Helse Nord RHF. 
 
Senter for spiseforstyrrelser 
Det foreslås ikke fordeling av avsatt beløp på RHF-budsjettet til helseforetakene i denne 
styresaken, dette kommer vi tilbake til senere. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakene skal i budsjettbehandlingen for 2004 utarbeide og iverksette reelle tiltak 

for å bringe økonomien i balanse. Samtlige tiltak for å realisere balanse skal iverksettes i 
løpet av 2004 med full effekt senest i 2005. 

  
2. En eventuell økning av basisrammen til Helse Nord RHF fordeles på helseforetakene etter 

DRG-produksjon 2002.  
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3. Øremerket statstilskudd til syketransport fordeles slik per helseforetak: 

 
Helse Nord RHF     56 669 000 
Helse Finnmark HF    73 601 000 
UNN HF      34 313 000 
Hålogalandssykehuset HF   55 772 000 
Nordlandssykehuset HF    42 639 000 
Helgelandssykehuset HF    38 845 000 
Totalt    301 839 000 
 
Beløpene inkluderer midler til dekning syketransport, opphold, transport helsepersonell, 
administrasjon og kjøp av tjenester som vist i saksframlegget. 

 
4. Økt basisramme til dekning av rusreformen legges på RHF inntil videre. Fordeling per 

helseforetak fremmes som egen sak i januar. 
 
5. Rammen til Helse Finnmark HF økes med 1,61 mill.kr., og rammen til Helse Nord RHF 

reduseres tilsvarende vedrørende feil trekk for ansvarsoverføring av 
oppdragsundervisning. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2004 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Oppdaterte budsjettrammer per helseforetak 
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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 7 546 000 -1 100 000 -4 130 000 -2 316 000   0 
Omfordelt basis 2003 300 492 814 465 342 390 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 8 377 204 12 972 917 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 
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 
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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 
Rusreform 99 266 000      99 266 000 
Avrunding -2 793 541 845 383 769 255 0 
Sum basisbevilgning 2004 493 548 000 571 228 000 1 885 654 000 655 831 000 1 078 174 000 472 817 000 5 157 252 000 
          
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/Andre inntekter          
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 
Syketransport  56 669 000 73 601 000 34 313 000 55 772 000 42 639 000 38 845 000 301 839 000 
Sum øremerkede midler 193 869 000 73 601 000 34 313 000 55 772 000 42 639 000 38 845 000 439 039 000 
          
SUM BUDSJETTRAMME 2004 704 863 094 676 871 908 1 953 921 073 739 717 554 1 155 689 919 521 508 198 5 752 571 747 
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STYRESAK 131-2003  EFFEKTIVISERING AV STAB OG 
STØTTEFUNKSJONER.  

 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ba i november 2002 administrasjonen legge frem et opplegg for en 
gjennomgang av stab og støttefunksjoner i Helse Nord. På bakgrunn av dette vedtaket ble det 
fremmet en forstudie for å imøtekomme styrets vedtak. Forstudien er nå gjennomført og 
presenteres i det vedlagte saksfremlegget. I tillegg inviteres styret til å diskutere og beslutte 
opplegg for gjennomføring av mer omfattende effektiviseringstiltak. 
 
Det er samlet vel 9700 årsverk i Helse Nord uten Sykehusapotek Nord. Av dette utgjør 
kjernevirksomheten (basis) nær 7000 årsverk. Stab og støttefunksjoner teller samlet 2280 
årsverk. Medisinsk service utgjør 645 årsverk og forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og 
service 879 årsverk. Generell administrasjon med 354 årsverk er i hovedsak skrivetjeneste. 
Administrative stab og støttefunksjoner, omfattende personal, lønn, økonomi, innkjøp og IT 
utgjør 374 årsverk. I tillegg er det 463 årsverk som ikke er definert.  
 
I forstudien er det kun gjort kartlegging for administrative stab og støttefunksjoner. 
Administrative stab og støttefunksjoner i Helse Nord står ikke for mer enn 328 årsverk av, til 
sammen 9742. Det innebærer disse funksjonene står for 3,8 % av antall årsverk i 
foretaksgruppen. Det teoretiske potensial for innsparing når det gjelder direkte 
personalkostnader innenfor administrative stab og støttefunksjoner, utgjør om lag 50 mill 
kroner. Disse områdene genererer også andre kostnader knyttet til de respektive oppgaver den 
ulike funksjonen ivaretar. Det største effektiviseringspotensialet ligger derfor ikke direkte på 
personalkostnader, men på hvor effektive systemer disse funksjonene arbeider med og dermed 
hvor effektivt de leverer sine tjenester til kjernevirksomheten i Helse Nord. Jo mer effektive 
regnskapsrutiner, innkjøpsrutiner, behandling av reiseregninger, lønnsystemer og bruk av IT-
systemer og utstyr de ulike funksjonene leverer, desto mindre ressurser og tid vil brukerne 
bruke for å benytte tjenestene. Derfor må hovedfokus når det gjelder effektivisering av stab og 
støttefunksjoner rettes mot de tjenestene som ytes overfor kjernevirksomheten. Det er 
imidlertid flere andre ikke-medisinske tjenester som også må gjennomgås med sikte på 
effektivisering.  
 
Konklusjoner, oppfølging, organisering og fremdrift. 
I saksfremlegget er kort redegjort for enkelte ulikheter mellom foretakene med hensyn til 
ressursbruk i administrative stab og støttefunksjoner. Det anbefales at de enkelte 
helseforetakene bruker ulikhetene mellom hverandre til å se på mulige kortsiktige 
forbedringer innenfor egne foretak.  



 
 

27 

 
 
I tillegg foreslås det å gå videre med utviklingsprosjekter innenfor følgende hovedområder: 
 
• Evaluere og fremme forslag til framtidig organisering av IT funksjonen i Helse Nord. 
• Evaluere og foreslå felles organisering av innkjøp, logistikk og innkjøpsprosesser i Helse 

Nord. 
• Forprosjekt for samordning av regnskapsfunksjonen, inklusiv håndtering av reiseregninger 

i Helse Nord. 
• Forprosjekt for samordning av lønningsfunksjonen i Helse Nord. 
 
Det utarbeides prosjektforslag for disse fire områdene. Prosjektene skal inngå i et samordnet 
arbeid med effektivisering av administrative stab og støttefunksjoner. Fremdrift i prosjektene 
må avklares i forhold til andre prosjekter og prosesser i Helse Nord. Arbeidsplanprosjektet vil 
komme foran videre arbeid med samordning av lønnsfunksjonen.  
 
Arbeidet med organisering og effektivisering innenfor andre stab og støttefunksjoner, foreslås 
underlagt samme styring som utviklingsprosjektene innefor administrative stab og 
støttefunksjoner. Når det gjelder FDVU, vises til styrevedtak om FDVU-policy i november 
2003.  
 
Målet med disse utviklingsprosjektene er: 
 
1. Effektivisere drift av stab og støttefunksjoner i Helse Nord. 
2. Sikre leveranse av kvalitetsmessig tilfredsstillende stabs- og støttetjenester til 

kjernevirksomheten. 
3. Ivareta og utvikle kompetansen i organisasjonen. 
4. Redusere risiko og sårbarhet. 
 
Utover videre arbeid med stab og støtte systemer, foreslås det i samsvar med dette å 
gjennomføre en tilsvarende kvalitetssikring av årsverkstall og lage nøkkeltall for andre 
områder enn administrativ stab og støtte. Dette må koordineres med andre pågående prosesser 
både på tvers av foretaksgruppen og innenfor hvert HF.  
 
Det oppnevnes en styringsgruppe og separate prosjektgrupper for delprosjektene. 
 
Styringsgruppen foreslås sammensatt av tre HF-direktører eller den disse oppnevner og to 
direktører i RHF administrasjonen. I tillegg oppnevnes en representant fra ansattes 
organisasjoner.  
 
Det oppnevnes prosjektgrupper for de enkelte delprosjektene. Delprosjektene skal rapportere 
til den felles styringsgruppen.  
 
Eventuelle forslag til organisasjonsmessige endinger vil bli drøftet med berørte parter i 
henhold til drøftingsplikten slik den fremgår av hovedavtalene mellom NAVO og ansattes 
organisasjoner. 
 
Også på de andre ikke-medisinske områdene vil det være formålstjenlig å se på 
forbedringsmuligheter og forslag til organisering. En del av disse områdene vil ikke være av 
foretaksovergripende interesse å gå inn i, men vil være en naturlig del av 
effektiviseringsarbeidet innenfor de enkelte helseforetak. Styringsgruppen skal også foreslå 
gjennomgang av disse områdene. 
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Delprosjektene skal gi svar på effektiviseringsmuligheter innenfor de aktuelle områdene og 
fremme forslag til gjennomføring av effektiviseringen. Etter formell behandling gjennom 
styringsgruppe og i samråd med helseforetakene, skal effektiviseringen gjennomføres og 
rapporteres til styret. 
 
Det skal vurderes ulike organisasjonsmodeller i arbeidet, slik det fremgår av saksfremlegget. 
 
Arbeidet med å få god leveranse av støttetjenester til kjernevirksomheten krever prosess og 
forankring både hos brukere i kjernevirksomheten og hos de som skal levere tjenestene. Med 
de økonomiske forutsetningene for Helse Nord er det på den annen side ønskelig med raskest 
mulig uthenting av effektiviseringsgevinster. Det foreslås derfor en fremdrift som ivaretar 
begge disse hensyn. 
 
Endelig forslag til organisering innenfor IT og innkjøp skal foreligge i løpet av første halvår 
2004 og forelegges for styret senest i styremøte i juni 2004. For øvrige tre områder skal 
organisering foreligge innen utgangen av 2004 og forslag forelegges for styret senest i 
styremøte i desember 2004. Når det gjelder innkjøp, har fremdriften sammenheng med at det 
parallelt skal implementeres felles innkjøpssystem i Helse Nord. Til styremøtet i juni skal det 
foreligge en plan for effektivisering av de ikke-medisinske områdene utenom de fire som her 
er spesifisert. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar resultatene fra forstudien for kartlegging av omfanget av administrative stab og 

støttefunksjoner til etterretning. 
 
2. Styret ber administrasjonen om å  
 

a. Evaluere og fremme forslag til framtidig organisering av IT funksjonen i Helse Nord. 
b. Evaluere og foreslå felles organisering av innkjøp, logistikk og innkjøpsprosesser i 

Helse Nord. 
c. Fremme forprosjekt for samordning av regnskapsfunksjonen, inklusiv håndtering av 

reiseregninger i Helse Nord. 
d. Fremme forprosjekt for samordning av lønningsfunksjonen i Helse Nord. 
e. Gjennomføre en forstudie med kvalitetssikring av årsverkstall og utvikle dekkende 

nøkkeltall for øvrige stab og støttefunksjoner i ikke-medisinske områder. Dette må 
koordineres med andre pågående prosesser både på tvers av foretaksgruppen og 
innenfor hvert HF.  

 
3. Det oppnevnes en styringsgruppe og separate prosjektgrupper for delprosjektene. 

Styringsgruppen skal representere ledelsen i RHF, HFene og ansattes organisasjoner. 
Delprosjektene settes sammen av medarbeidere innenfor de ulike tjenesteområdene og 
brukere av disse tjenestene.  

 
4. Det skal vurderes ulike organisasjonsmodeller for stab og støttefunksjoner, herunder 

videreføring av nåværende organisering, felles stab og støtteenheter, partnerskapsmodeller 
og outsourcing av disse funksjonene 
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5. Endelig forslag til organisering innenfor IT og innkjøp skal foreligge i løpet av første 

halvår 2004 og forelegges for styret senest i styremøte i juni 2004. For øvrige områder 
skal organisering foreligge innen utgangen av 2004 og forslag forelegges for styret senest 
i styremøte i desember 2004. Til styremøtet i juni skal det foreligge en plan for 
effektivisering av ikke-medisinske stab og støtteområder utenom de fire som her er 
spesifisert. 

 
6. Selv om representant for de ansatte deltar i styringsgruppen, skal forslag til 

organisasjonsmodeller også drøftes med ansattes organisasjoner. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Effektivisering av administrative stab og støttefunksjoner. Kort analyse. 
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Effektivisering av administrative stab og støttefunksjoner. Kort analyse. 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF har bedt administrasjonen legge frem et opplegg for en 
gjennomgang av stab og støttefunksjoner i Helse Nord. Det vises til styresak 91-2002, pkt. 3: 
I arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået til skisserte rammer skal det legges hovedvekt på 
effektivisering av stabs- og støttefunksjoner, herunder etablering av regionale fellesløsninger 
og eventuell konkurranseutsetting av oppgaver. 
 
På bakgrunn av dette vedtaket ble det fremmet en forstudie for å imøtekomme styrets vedtak. 
Med følgende målsetting: 
 
Forstudiens målsetning vil være å få en samlet fremstilling og forståelse av kjernevirksomhet 
og stab og støttefunksjoner og hvilke forbedringsmuligheter som finnes, hvilke prosjekter og 
prosesser som er igangsatt gjennom forenklede forbedringstiltak og forbedringstiltak som 
først kan oppnås ved mer omfattende organisasjonsendringer 
 
Hele prosjektet ble foreslått inndelt i ulike faser. Forstudien vil gi nærmere svar på hvordan 
fasene vil bli endelig utformet. Ved oppstart av forstudien så en for seg følgende inndeling: 
 
••  Fase 1: Forstudie. Kartlegge stab og støttefunksjoner og deres effektiviseringspotensial, 

samt utarbeide en oversikt over igangsatte prosjekter og prosesser. 
••  Fase 2: Lage plan for og implementere enkle og kortsiktige forbedringer. Beskrives etter 

forstudien. 
••  Fase 3: Lage plan for mer omfattende og langsiktige effektiviseringstiltak. Beskrives etter 

forstudien. 
 
Resultatet av forstudien presenteres i dette saksfremlegget. I tillegg inviteres styret til å 
diskutere og beslutte opplegg for gjennomføring av mer omfattende effektiviseringstiltak. 
 
Organisering og aktiviteter 
Forstudien har vært sammensatt med en styringsgruppe bestående av ledere i Helse Nord. Til 
gjennomføringen av analysen er benyttet ekstern konsulent samt interne rådgivere. 
Helseforetakene har oppnevnt egne personer til å bistå i kvalitetssikringen av datagrunnlaget.  
 
Forstudien er løpende behandlet på ulike nivåer i foretaksgruppen for å sikre god forankring. 
Arbeidet har gått ut på å verifisere og korrigere antall medarbeidere innenfor administrative 
stab og støtteområdet, samt å hente inn en del nøkkeltall for de aktuelle områdene for å få et 
inntrykk av arbeidsomfanget. Disse nøkkeltallene er fordelt pr HF-område og er relatert til 
stabsfunksjoner.  
 
Det er videre kjørt ut oversikt over antall årsverk i Helse Nord med unntak for Sykehusapotek 
Nord. Disse er kun kvalitetssikret når det gjelder administrative stab og støttefunksjoner.  
 
Etter korreksjoner og kvalitetssikring i de enkelte helseforetakene ser tallene ut som i tabell 1. 
Administrative stab og støttefunksjoner som er kvalitetssikret er markert med kursiv skrift. 
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Tabell 1.  Antall årsverk i Helse Nord med korrigerte årsverk for stab og støttefunksjoner. 
Sum årsverk HF             
Org.rolle Finnm. UNN Hålog. Nordl. Helgel. RHF Sum HN
Basis 739 2840 949 1806 665   6999
Med. service 71 245 121 143 65   645
FDVU/Service 136 366 135 163 79   879
Generell adm 59 56 44 110 85   354
Ledelse 2 0 12 8 6   28
Pers./HMS 15,8 25,1 12 19 10 2,5 84,4
Lønn 6,7 14,7 7,8 10,3 3,5 0,3 43,3
Øko., reise 18,9 28,9 15,1 19,8 9,7 5,1 97,5
Innkjøp/lager 8 18,3 8,5 13,5 6,5 0,5 55,3
IT 7 39 13,5 24 7 3 93,5
Stab/støtte 56 126 56 87 37 11 374
Ikke definert 100 136 104 95 8 20 463
Sum årsverk 1163,4 3769 1421,9 2411,6 944,7 31,4 9742
 
Det er altså samlet vel 9700 årsverk i Helse Nord uten Sykehusapotek Nord. Av dette utgjør 
kjernevirksomheten (basis) nær 7000 årsverk. Medisinsk service utgjør 645 årsverk og 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 879 årsverk. Generell administrasjon med 354 
årsverk er i hovedsak skrivetjeneste. Administrative stab og støttefunksjoner, omfattende 
personal, lønn, økonomi, innkjøp og IT utgjør 374 årsverk. I tillegg er det 463 årsverk som 
ikke er definert.  
 
Dette viser at antall årsverk i administrative stab og støttefunksjoner utgjør 3,8 % av samlet 
antall årsverk i Helse Nord. Tallene for de øvrige områdene ikke er kvalitetssikret. 
 
I analysen er det ikke korrigert for at personell i Helse Nord RHF ikke bare utfører interne 
oppgaver, men også har ansvar for foretaksovergripende oppgaver innenfor de ulike 
funksjonene. 
 
Analyseresultater 
Her gjengis en kortfattet oppsummering og hovedresultater fra analysen. Tabell 2 viser en 
oversikt over samlede antall årsverk i hvert HF i forhold til antall årsverk innenfor hvert av 
områdene i hvert HF angitt i tabellen.  
 
Tabell 2.  Totalt antall årsverk pr årsverk innenfor administrativ stab og støtte etter HF. 
Totale årsverk pr         
årsverk for Økonomi Personal Innkjøp IT 

Enhet:         
Helse Finnmark 114 73 459 164 
UNN 290 150 598 97 
Hålogalandssykehuset 117 118 707 105 
Nordlandssykehuset 243 125 530 99 
Helgelandssykehuset 181 94 941 134 
RHF*) 10 12 62 10 
Snitt/sum 197 115 576 104 
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*)  RHF har foretaksovergripende oppgaver og kan egentlig ikke sammenlignes med de øvrige  
 HFene. I disse tallene er summen for administrativ stab og støtte lik samlet sum for RHF
   
Av tabellen fremgår det at økonomiårsverkene og personalårsverkene i Helse Finnmark 
betjener færrest antall totale årsverk i HFet, mens UNN behandler flest innenfor de samme 
områdene. Dette betyr, forenklet, at det er mer enn dobbelt så mange årsverk i Helse 
Finnmark som hos UNN innenfor økonomi og personal til å betjene den samlede interne 
kundemasse. Innenfor innkjøp er på samme måte Helgelandssykehuset den ”beste”, mens 
Nordlandssykehuset er ”dårligst”. På IT-området er Finnmark ”best” og UNN ”dårligst”. 
Resultatene må vurderes med forbehold om at enkelte HF på visse områder har spesielle 
oppgaver det ikke er tatt hensyn til i analysen. De mest åpenbare ulikheter er imidlertid luket 
vekk, slik at tallene allikevel er ganske godt sammenlignbare. 
 
Tabell 3 viser det vi kan kalle produktivitet pr område.  
 
Tabell 3.  Totalt antall årsverk pr utførte tjeneste innenfor utvalgte stab og støtteområder og  
 tjenesteområder etter HF. 
Totale årsverk pr           
utført tjeneste Regnskap Lønn Reise Lager IT 

Enhet:        
Helse Finnmark 3077 403 6300 4364 96 
UNN 4173 545 4500 4833 64 
Hålogalandssykehuset 5056 426 6750 4862 74 
Nordlandssykehuset 3797 371 3745 3586 67 
Helgelandssykehuset 4878 533 10500 3636 100 
RHF*) 1389 320 4000 0 12 
Snitt/sum 3912 449 5120 4303 70 
Forklaring på tallene Inng.fakturaLønn/trekk Reiseregn Inng.faktura Arb.stasjon 
  pr årsverk oppg pr årsv pr årsverk pr årsverk pr årsverk 
 
Basert på disse måltallene for produktivitet, ser vi at Hålogalandssykehuset er ”mest 
produktiv” innenfor regnskap og lager, UNN er ”Best” på lønn, mens Helgelandssykehuset er 
”best” innenfor håndtering av reiseregninger og IT. Helse Finnmark er ”minst produktiv” 
innenfor regnskap og UNN innenfor IT, mens Nordlandssykehuset er det innenfor lønn, reise 
og lager.  
 
Produktivitet kan måles på mange andre måter. Derfor er analysen foran, bare ett eksempel 
som kun gir en indikasjon og ikke kan sies å gjelde generelt. Tallgrunnlaget for enkelte 
områder er nokså lite. Slik at små endringer kan slå sterkt ut i resultatene. 
 
Økonomi 
Basert på en personalkostnad på gjennomsnittlig kroner 500.000 inklusiv sosiale kostnader 
med mer, gir en samlet personalkostnad for stab og støttefunksjonene i Helse Nord på 187 
mill kroner i året. Dette fremgår av tabell 4. 
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Tabell 4. Anslag på lønnskostnader for administrative stab og støttefunksjoner i Helse  
 Nord. 1000 kroner. 

Årskost(1000) Finnm. UNN Hålog. Nordl. Helgel. RHF Sum HN
Innkjøp 1 250 3 150 1 000 2 250 500 250 8 400

Lager 2 750 6 000 3 250 4 500 2 750 0 19 250
Sum Innkjøp 4 000 9 150 4 250 6 750 3 250 250 27 650

Lønn 3 350 7 350 3 900 5 150 1 750 150 21 650
Personal 7 900 11 550 5 500 8 000 4 500 1 250 38 700
HMS o l 0 1 000 500 1 500 500 0 3 500

Sum personal 11 250 19 900 9 900 14 650 6 750 1 400 63 850
Reise 500 1 000 400 750 200 150 3 000

Regnskap 3 900 6 950 3 150 4 250 2 050 900 21 200
Økonomi 5 050 6 500 4 000 4 900 2 600 1 500 24 550

Sum økonomi 9 450 14 450 7 550 9 900 4 850 2 550 48 750
IT 3 500 19 500 6 750 12 000 3 500 1 500 46 750

Totalt 28 200 63 000 28 450 43 300 18 350 5 700 187 000
 
Dersom alle enheter hadde vært ”like god” som den enheten som har den ”beste” 
produktiviteten, ville det innenfor administrative stab og støttefunksjoner være et 
innsparingspotensial på 26 %. Dette fremgår av tabell 5. 
 
Tabell 5.  Teoretisk innsparingspotensial for lønnskostnader til stab og støttefunksjoner i  
 Helse Nord. 1000 kroner og i prosent av samlet lønnskostnad. 

Produktivitetspotensiale Nordland Helgeland UNN HålogalandFinnmark Nord RHF Totalt % av total
Innkjøp 983             -         1 147       249        641          234          3 254       39 %
Lager 1 180          693        35            -         282          2 190       11 %

Innkjøp og lager 2 164          693        1 182       249        922          234          5 444       20 %
Lønn 1 642          39          -           845        874          52            3 452       16 %
Personal 1 320          1 682      -           1 191      4 084       1 147       9 424       24 %
HMS o.l. 248             187        -           108        -           -           543         16 %

Lønn og personal 3 210          1 909      -           2 144      4 957       1 199       13 418     21 %
Reise 483             -         571          143        200          93            1 490       50 %
Regnskap 942             -         1 005       (114)       1 440       644          3 916       18 %
Økonomi 789             977        -           1 563      3 072       1 447       7 847       32 %

Økonomi, regnskap og reise 2 213          977        1 576       1 592      4 712       2 183       13 253     27 %
IT 4 725          629        7 999       2 438      -           1 405       17 197     37 %

IT 4 725          629        7 999       2 438      -           1 405       17 197     37 %
Totalt 12 311         4 207      10 758      6 424      10 591      5 021       49 312     26 %  
 
Det teoretiske potensial for innsparing når det gjelder direkte personalkostnader, utgjør om 
lag 50 mill kroner. Det er flere forutsetninger som er tatt for at dette skal være gyldig. Derfor 
må ikke dette benyttes som et praktisk mulig effektiviseringspotensial, men heller som et 
teoretisk potensial. Det er ikke foretatt sammenligninger med helseforetak utenfor Helse Nord 
og ikke med tilsvarende enheter innenfor andre sektorer. 
 
Det er bare beregnet personalkostnader. Disse områdene genererer selvfølgelig andre 
kostnader knyttet til de respektive oppgaver den ulike funksjonen ivaretar. Det største 
effektiviseringspotensialet ligger derfor ikke direkte på personalkostnader, men på hvor 
effektive systemer disse funksjonene arbeider med. Jo mer effektive regnskapsrutiner, 
innkjøpsrutiner, behandling av reiseregninger, lønnsystemer og bruk av IT-systemer og utstyr 
de ulike funksjonene leverer, desto mindre ressurser og tid vil brukerne bruke for å benytte 
tjenestene. Derfor må hovedfokus når det gjelder effektivisering av stab og støttefunksjoner 
rettes mot de tjenestene som ytes overfor kjernevirksomheten. 
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Konklusjoner, oppfølging og organisering 
Det anbefales at de enkelte helseforetakene bruker ulikhetene mellom hverandre til å se på 
mulige kortsiktige forbedringer innenfor egne foretak. Tallsammenligningen må tolkes med 
fornuft. Det er ikke tatt hensyn til kvalitetsaspektet i vurdering av tallene, men kun differanser 
i ressursbruk knyttet til årsverk og antatt økonomi knyttet til dette. 
 
I tillegg foreslås det å gå videre med utviklingsprosjekter innenfor følgende hovedområder: 
 
• Evaluere og fremme forslag til framtidig organisering av IT funksjonen i Helse Nord, jfr. 

vedtatt IT- strategi.  
• Evaluere organisering av innkjøp, logistikk og innkjøpsprosesser med sikte på utvikling 

av felles systemer i Helse Nord i tilknytning til valg av nytt innkjøpssystem, jfr. vedtatt 
innkjøpspolicy. 

• Forprosjekt for samordning av regnskapsfunksjonen, inklusiv håndtering av reiseregninger 
i Helse Nord. 

• Forprosjekt for samordning av lønningsfunksjonen i Helse Nord. 
 
Det utarbeides prosjektforslag for disse fire områdene. Prosjektene skal inngå i et samordnet 
arbeid med effektivisering av administrative stab og støttefunksjoner. Fremdrift i prosjektene 
må avklares i forhold til andre prosjekter og prosesser i Helse Nord. Arbeidsplanprosjektet vil 
komme foran videre arbeid med samordning av lønnsfunksjonen. Arbeidet med organisering 
og effektivisering innenfor FDVU foreslås underlagt samme styring som 
utviklingsprosjektene innefor stab og støttefunksjoner, jamfør styrevedtak om FDVU-policy. 
Tilsvarende arbeid skal iverksettes for øvrige ikke-medisinske stab og støtteområder. 
 
Målet med disse utviklingsprosjektene er: 
 
1. Effektivisere drift av stab og støtte funksjoner i Helse Nord. 
2. Sikre leveranse av kvalitetsmessig tilfredsstillende stabs- og støttetjenester. 
3. Ivareta og utvikle kompetansen i organisasjonen. 
4. Redusere risiko og sårbarhet. 
 
Utover videre arbeid med stab og støtte systemer, foreslås det i samsvar med dette å 
gjennomføre en tilsvarende kvalitetssikring av årsverkstall og lage nøkkeltall for andre enn 
administrative stab og støtteområder. Dette vil gjelde: 
 
• Medisinsk service 
• FDVU 
• Generell administrasjon 
• Ledelse 
• Fordeling av ikke definerte årsverk 
 
Dette må koordineres med andre pågående prosesser både på tvers av foretaksgruppen og 
innenfor hvert HF.  
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Organisering og styring av prosjektene. 
Det oppnevnes en styringsgruppe og separate prosjektgrupper for delprosjektene. 
 
Styringsgruppen foreslås sammensatt av tre HF-direktører eller den disse oppnevner og to 
direktører i RHF administrasjonen. I tillegg oppnevnes en representant fra ansattes 
organisasjoner. Rapportering fra prosjektene skjer i tilknytning til det månedlige 
direktørmøtet. Styringsgruppen rapporter til styret for Helse Nord RHF gjennom prosjekteier 
som vil være administrerende direktør. Styringsgruppen oppnevnes rett etter styrets 
behandling. 
 
Det oppnevnes prosjektgrupper for de enkelte delprosjektene. En av RHF-direktørene i 
styringsgruppen går inn som medlem av de enkelte prosjektgruppene for delprosjektene. 
Mandat for organisering av IT-funksjonen er ferdig utarbeidet, mens det foreligger forslag til 
mandat for organisering av innkjøpsfunksjonen. Beskrivelse av forprosjekter for samordning 
av regnskap og for lønningsfunksjonen vil bli utarbeidet umiddelbart etter styrets behandling. 
Øvrige områder beskrives i samråd med styringsgruppen. Delprosjektene skal rapportere til 
den felles styringsgruppen. 
 
Stab- og støttetjenester omfatter altså andre områder som det vil være aktuelt å komme tilbake 
til senere. Eksempler på andre stab/støtteenheter utenom de administrative, er: 
 
• Personal 
• FDVU  
• Skrivetjenester  
• Andre administrative tjenester 
• Eiendomsforvaltning  
 
Også på disse områdene vil det væreformålstjenlig å se på forbedringsmuligheter og forslag til 
organisering. En del av disse områdene vil ikke være av foretaksovergripende interesse å gå 
inn i, men vil være en naturlig del av effektiviseringsarbeidet innenfor de enkelte helseforetak. 
  
Delprosjektene skal gi svar på effektiviseringsmuligheter innenfor de aktuelle områdene og 
fremme forslag til gjennomføring av effektiviseringen. Etter formell behandling gjennom 
styringsgruppe og i samråd med helseforetakene, skal effektiviseringen gjennomføres og 
rapporteres til styret. 
 
 I denne prosessen er det viktig å diskutere og bevisstgjøre kunde/leverandørforhold mellom 
stab/støtteenheter som leverandør og brukere i kjernevirksomhet og medisinske 
støttefunksjoner som kunder. Dette innebærer at delprosjektene skal vurdere organisering av 
disse tjenestene, herigjennom følgende alternativer 
 
• Fortsette/effektivisere dagens organisering 
• Organisering i egen enhet i RHF 
• Organisering i egen enhet i et av HFene 
• Samarbeidsmodell/virtuelt nettverk 
• Eget helseforetak 
• Partnerskapsmodell 
• Aksjeselskap 
• Outsourcing 
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Partnerskapsmodell innebærer organisering av en støttevirksomhet i eget AS der privat aktør 
får anledning til å kjøpe aksjepost. Normalt kjøper privat partner inntil 15 % eierandel, mens 
offentlig aktør beholder minst 85 %. Denne modellen innebærer ingen konsekvenser for 
merverdiavgift etter dagens regelverk. Dersom partnerne finner det formålstjenlig, kan den 
private eierandelen allikevel økes, for å få klarere frem den nye enhetens kjernevirksomhet. 
Større eierandel innebærer også at ansatte får ny arbeidsgiver, men arbeidstakerrettigheter fra 
opprinnelig enhet ivaretas under nytt eierskap. 
 
Endelig forslag til organisering innenfor IT og innkjøp skal foreligge i løpet av første halvår 
2004 og forelegges for styret senest i styremøte i juni 2004. For øvrige områder skal 
organisering foreligge innen utgangen av 2004 og forslag forelegges for styret senest i 
styremøte i desember 2004. Til styremøtet i juni skal det foreligge en plan for effektivisering 
av de ikke-medisinske områdene utenom de fire som her er spesifisert. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003 200300113-160 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 132-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 9. desember 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. Status fagutredninger / tjenesteutvikling. 
4. Faglige nettverk i regionen. 
5. Åpningsbalanse – endelig fastsettelse. 
6. Årsverksrapportering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003 200300113-160 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 132-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003 200300113-160 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 132-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Legges frem muntlig av kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Einar Hannisdal / Kristian Fanghol, tlf. 75 51 29 12 / 11 
 

 

STYRESAK 132-2003/3  FAGUTREDNING OG TJENESTEUTVIKLING.  
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Formål / sammendrag 
Hensikten med saken er å gi styret en oversikt over pågående fagutredninger og 
tjenesteutvikling i 2003.  Antallet fagutredninger må vurderes i lys av at det i starten av nytt 
eierskap, med ny organisering og nye geografiske ansvarsområder, er behov for en bred 
gjennomgang. Antallet er for stort i en løpende driftssituasjon, og må fordeles mer over tid for 
å sikre god kvalitet både på selve prosessene og resultater. Fagutredninger skisserer 
alternative løsninger. Prosessmessig er konsensus ikke et hovedmål i utredningsfasen. Dette 
mener vi vil styrke styrets muligheter til å prioritere gjennom sine vedtak. Utredningene gir 
fra tid til annen noe diskusjon i fagmiljøene. Dette anses å være nødvendige brytninger. 
Avgjørende er imidlertid at prosessene stimulerer fagmiljøene i berørte helseforetak til å delta 
aktivt. Dette er både en forutsetning for utvikling og forankring av løsninger og et bidrag til 
læring på tvers av avdelinger og helseforetak. Bruk av eksterne prosjektledere gir merverdi og 
vil også bli brukt i fortsettelsen når det er hensiktsmessig. Flere konkrete forslag vurderes 
fremmet gjennom styringsdokumentet for 2004, eksempelvis fordeling av oppgaver innen 
kreftkirurgi. Videre vil styret i Helse Nord RHF (HN) i 2004 få seg forelagt flere av 
fagutredningene 
 
I prosjekter som påvirker organisering og lokalisering av tilbud er det en stor utfordring å 
etablere kommunikasjonskanaler mot befolkning, folkelige interesseorganisasjoner, 
myndigheter og media. Den pedagogiske hovedutfordring i å vise hvordan befolkningens 
trygghet kan ivaretas til tross for endrede sykehustilbud er stor. Selv om det neppe hadde gitt 
uttelling i enighet om alle spørsmål må vi innta en mer offensiv holdning på dette felt.  
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UTREDNING 
 
1. Oversikt over prosjektene 
 
Nedenfor er listet opp de største eller viktigste prosesser innen fagutvikling for 2003 med 
antatt sluttdato.  
 
1. Organisering av akutt kirurgisk beredskap    31.12.03 
2. Organisering av fødselsomsorg      31.12.03 
3. Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord    31.12.03 
4. Kreftkirurgi        31.12.03 
5. Nærsykehuset (det indremedisinske sykehus)    31.12.03 
6. Behandling av akutt koronarsykdom i Nord    31.12.03 
7. Overtakelse Rusreform I/II       31.12.03 
8. Regional smittevernplan       31.12.03 
9. Handlingsplan geriatri       01.03.04 
10. Handlingsplan rehabilitering      01.03.04 
11. Handlingsplan psykisk helse      01.03.04 
12. Opptrappingsplan psykisk Helse Nord     løpende 
13. Implementering av reformen om behandlingshjelpemidler   01.04.03 
14. Regionale prioriteringer i barnehabiliteringstjenesten   01.05.03 
15. Prehospital trombolyse, innføringsdelen     01.06.04 
16. Regional beredskapsplan       01.03.04 
17. Organisering av lab. fag i Nord (utbygging NLSH)   01.06.04 
18. Utvikling av samisk helsetjeneste     31.12.04 
19. Radiologi i Nord        31.12.04 
20. Private aktører / avtalehjemler      løpende 
21. Samhandling med primærhelsetjenesten     løpende 
22. To motorer – UNN og Nordlandssykehuset     løpende 
 
2. Kommentar til de enkelte utredninger 
 
2.1 Organisering av akutt kirurgisk beredskap     
Hovedkonklusjonen i den opprinnelige fagutredningen var at akutt kirurgisk beredskap kan 
legges ned ved et av de 3 sykehusene i Helgeland og Hålogaland. Etter nærmere bearbeiding i 
Helse Nord og de enkelte helseforetak endte saken opp med beslutning i foretaksmøte hvor 
Helgelandssykehuset Vefsn skal ha døgnkontinuerlig vurderingsberedskap. I 
Hålogalandssykehuset opprettholdes generell kirurgisk beredskap i Narvik og Stokmarknes, 
med utvikling henholdsvis i retning ortopedi og gastro-kirurgi. Styret er kjent med foreslåtte 
tiltak som er oversendt Helsedepartementet i tråd med beslutninger i foretaksmøtet.  
 
2.2 Organisering av fødselsomsorg 
Hovedkonklusjonen i den opprinnelige fagutredningen var at fødeavdelingene ved ett av de 3 
sykehusene i Helgeland og Hålogaland bør omstilles til jordmorstyrte fødestuer i henhold til 
Stortingets vedtatte nivåinndeling av fødeinstitusjoner. Etter bearbeiding i Helse Nord og 
helseforetakene ble beslutningen i foretaksmøtet at fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset 
Vefsn omgjøres til jordmorstyrt fødestue og fødeavdelingen i Hålogalandssykehuset Narvik 
omgjøres til forsterket fødestue. 
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Styret er kjent med foreslåtte tiltak som er sendt Helsedepartementet. Det vises videre til 
oppfølgende prosess i Hålogalandssykehuset. I Narvik har noen kirurger nå sagt seg villige til 
å delta i beredskap for nødkeisersnitt. En avtale med 1-2 gynekologer og 2-3 kirurger om å 
dekke opp for eksempel en 4-delt beredskap ferdigforhandles i disse dager. I Mosjøen 
arbeider man målrettet mot jordmorstyrt fødestue uten nødkeisersnittberedskap. 
 
 
2.3 Organisering av planlagt ortopedi i Helse Nord 
  
Hovedkonklusjoner i arbeidet er: 
 
• Helse Nord bør følge opp rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) om 

valg og bruk av proteser. Det kan innebære en anbudsprosess hvor vi i prinsippet kan 
velge kun 1-2 proteser for henholdsvis hofte og knær. Dette siste tok arbeidsgruppen ikke 
stilling til. 

 
• Flertallet mener vi ikke trenger en totalt skjermet enhet for planlagt ortopedi i Helse Nord. 

Mindretallet (vår saksbehandler og ekstern prosjektleder) mener Helse Nord bør opprette 
en totalt skjermet enhet, og at den godt kan legges til Narvik. Det er simulert en 
refordeling av Helse Nords totale behandlingsaktivitet i forhold til en opptrapping i 
Narvik som innebærer at andre sykehus må redusere aktiviteten noe. 

 
Rapporten er nå sendt på høring til helseforetakene, bruker- og arbeidstakerorganisasjoner 
med frist 01. januar 2004.  
 
2.4 Kreftkirurgi 
Det ble gjennomført ett møte med 10 kirurger (2 fra hvert foretak) og 2 kreftspesialister. Til 
møtet ble det vist data for fordeling av kreftoperasjoner pr. sykehus i nord i 2002. 
Produksjonstallene viser en alt for stor desentralisering hvor noen sykehus opererer mindre 
enn 5 tilfeller årlig. Det var enighet i møtet om å sentralisere brystkreft-, og deler av 
mavesekkoperasjoner til Bodø og Tromsø, samt sentralisere endetarmskreft til Harstad, Bodø 
og Tromsø. Det var uenighet om hvorvidt kreft i spiserør- (ca.10/år), bukspyttkjertel 
(ca.20/år) og skjoldbruskkjertel (ca. 30/år) bør sentraliseres, evt. hvor. Helse Nord foreslår i 
etterkant av møtet å sentralisere spiserør- og bukspyttkjertelkreft til Tromsø, og dele 
skjoldbruskkjertelkreft mellom Bodø og Tromsø. 
 
Rapporten er nå sendt på høring til helseforetakene, bruker- og arbeidstakerorganisasjoner 
med frist 01. januar 2004.  
 
2.5 Nærsykehuset 
Mandatet til gruppen, som besto av indremedisinere,  
anestesilege og intensivsykepleier, var å utrede vilkår og vekstmuligheter for indremedisin 
dersom akutt kirurgisk beredskap ble avviklet på de minste sykehus. Gruppen har levert en 
enstemmig innstilling hvor det i detalj er beskrevet faglige forutsetninger, aktuelle 
tjenestetilbud med mer. Gruppen konkluderer med at et nærsykehus under disse forutsetninger 
i høyeste grad har livets rett, og vil gi både et godt akutt tilbud i indremedisin og flere 
tjenester til kronikere (geriatri, rehabilitering, pediatri). 
 
Rapporten er nå sendt helseforetak, bruker- og arbeidstakerorganisasjoner på høring med frist 
01.januar 2004. 



 
 

43 

 
 
2.6 Behandling av akutt koronarsykdom i Nord 
Denne utredningen utføres av Fagråd for kardiologi. Det blir både en bred faglig 
gjennomgang av fagutviklingen på området, herunder oppfølging av rapport fra SMM om PCI 
(hjerteblokking)behandling. I tillegg vil det lages en kortversjon med konkrete råd til 
henvisende leger/avdelinger om praktisk håndtering av pasientene. Videre vil fagrådet 
oversende en mindre delrapport om hvordan nytt angioutstyr i Bodø kan utnyttes i et regionalt 
perspektiv. Overtakelse av syketransport aktualiserer behovet for å tydeliggjøre den praktiske 
håndtering av pasientstrømmene da akutt PCI ofte krever kostbar transport (helikopter, 
ambulansefly). 
 
2.7 Overtakelse av ansvaret for rusomsorgen 
Dette er primært et prosjekt som skal forberede den tekniske overtakelse av rusinstitusjoner 
og forventede oppgaver. Dette vil bli etterfulgt av et faglig prosjekt hvor vi ser på det faglige 
innhold (beste praksis, handlingsprogrammer, praktisk arbeid med mer). 
2004 vil være et overgangsår / implementeringsår der en også vurderer behovet for endring i 
organisering. Fremtidig organisering av regionale kompetansesenterfunksjoner (ligger i 
Nordlandsklinikken) utredes i 2004 i regi av SHdir, og det inngås bare midlertidig avtale for 
2004. 
 
2.8 Regional smittevernplan 
Forslag til plan foreligger i desember. Planen bygger på malen fra Helse Vest RHF. Planen 
fokuserer på behovet for kompetanseøkning, kapasitet i det enkelte helseforetak, herunder  
isolater. 
 
2.9 Handlingsplaner geriatri, rehabilitering og psykisk helse. 
Dette er bredt anlagte utredninger som vil være ferdig 1.3.04. De redigeres over samme mal, 
og utredningene, som har mange krysningspunkt, foretar innbyrdes justeringer underveis. 
Disse vil gi en rekke konkrete innspill om tiltak som bør iverksettes for å gi et godt 
tjenestetilbud frem mot 2010. 
 
Planen for psykisk helse skal samordne de tre fylkeskommunale opptrappingsplanene, og 
fremme forslag til tiltak ut over det som allerede ligger inne i nasjonal Opptrappingsplan for 
psykisk helsevern 1999-2006.  
 
2.10 Opptrappingsplan for psykisk helsevern 
I 2003 er 11 byggeprosjekt utredet, og fem av disse er igangsatt, hvorav tre ved 
Helgelandssykehuset og ett ved UNN og ett i Helse Finnmark. Dette skjer i et nært samarbeid 
med helseforetakene. Midlene over opptrappingsplanen for 2003 ble benyttet til prosjekt 
”Ingen ventetid” i Barne- og ungdomspsykiatrien samt en rekke prosjekt for å etablere bedre 
samhandlingsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
 
2.11 Regional beredskapsplan 
Denne skrives etter en nasjonal mal, og forventes ferdig 1.3.2004. 
Oppgradering av planene i det enkelte helseforetak forventes ferdig innen 1.7.04. 
Helse Nord vil være ansvarlig for internasjonal katastrofeøvelse i 2005, der planlegging skjer 
i 2004. 
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2.12 Prehospital trombolyse (PHT) 
Dette er HNs mest kostbare regionale fagprosjekt og har som mål å tilby befolkningen i 
landsdelen trombolysebehandling prehospitalt. Det investeres 25 mill. i nytt utstyr (digital 
EKG som kan sendes kommunelege/sykehus for ekspertvurdering før trombolyse ved 
hjerteinfarkt iverksettes).  I tillegg er utstyret kombinert med hjertestarter og monitorering. 
Dette utplasseres i ambulanser, enkelte ambulansebåter, ambulanse-/redningshelikoptre og 
hos legevakter i distriktskommunene.  
Helseforetakene har etablert lokale prosjektgrupper. Her er også kommunehelsetjenesten som 
skal ivareta implementering og teambygging representert.   Prosjektet innebærer en storstilt 
opplæring i det nærmere 1000 helsepersonell (kommunehelsetjeneste, ambulansetjeneste og 
akuttmottak) får opplæring i det nye utstyret og praktisk gjennomføring av 
trombolysebehandlingen. Således gir prosjektet en stor, generell kvalitetshevning av hele den 
akuttmedisinske kjeden - som også kommer andre pasientgrupper til gode. 
Innføringsprosjektet skal være ferdig 1.6.04, og avløses av et mindre oppfølgingsprosjekt 
(evaluering av trombolysebehandlingen) ledet av kardiologer. 
 
2.12 Organisering av laboratoriefunksjonene i Helse Nord 
Dette omfatter laboratoriefagene medisinsk biokjemi, mikrobiologi, blodbanktjenester og 
patologi. Prosjektet starter med en 2 dagers samling 22-23.10 i Bodø hvor i alt 30 deltakere 
fra ulike HF og 2 fra Helse Midt og Helse Øst deltok. Dette ble et vellykket drøftingsmøte 
hvor man fikk sortert en rekke utfordringer. De to mest presserende er ønsker om å lage en 
administrativ enhet (for eksempel Blodbank Nord) med 11 avdelinger, evt. samme for 
mikrobiologi og patologi. Videre ønsker man samme dataløsninger i hele regionen, herunder 
at data fra alle sykehus lastes inn i en og samme database slik at man lettere får oversikt over 
rekvirerte prøver og svar uansett hvilket sykehus man er på. For å styrke oppfølgingen bør det 
opprettes et fagråd for laboratoriefag. 
 
2.13 Utvikling av samisk helsetjeneste 
Siden Helse Nords møte med Sametinget primo mai er følgende gjort: 
Helse Nord ønsket å gjennomføre et samisk prosjekt i 2003, som skulle gå på å ”utrede behov 
og merkostnader knyttet til spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning.”  Dette 
prosjektet ble ikke igangsatt da vi vurderte det som en for stor jobb i høst.   
Vi er nå er i ferd med å lage et notat som skal sammenstille følgende: 
 
- Kartlegge status for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse. 
 
- Kartlegge status for forskning på samisk helse (senter for samisk helseforskning): hva vet 

man, hva pågår, hva bør gjøres og hvordan bør Helse Nord-kartlegging legges opp – 
forslag til hovedprosjekt som starter vår 2004.   
 

Dette notatet er under utarbeidelse. I den forbindelse har vi bl. a diskutert med Senter for 
samisk helseforskning hvorvidt det skal gjøre en felles utredning/kartlegging med dem (og 
evt. Sametinget) av tilbud/kompetanse og evt. behov for tjenester innen samisk helse (både 
kommune-/spesialisttjenester). Helse Nord deltok på Sametingets prosjektlederseminar i 
Karasjok 20-21.11.03. 
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2.13 Radiologi i Nord 
Visjonen i dette prosjektet er å utvikle en felles radiologisk funksjon i Helse Nord. Digital 
bildebehandling gjør at man kan beskrive røntgenbilder ved andre sykehus enn der de er tatt. 
Men det er flere veier til målet, og prosjektet er noe forsinket pga. grunnleggende avklaringer 
vedr. organisatoriske og tekniske spørsmål rundt standardisering av radiologisk 
informasjonssystem (RIS). Prosjektet splittes opp for raskt å kunne få på plass de 
teknologiske forutsetninger. Det organisasjonsmessige arbeidet vil starte opp parallelt, men ta 
lengre tid. 
 
2.14 Private aktører 
Dette er et stort, internt HN prosjekt. Det arbeides med anbud for utvalgte tjenester, inngåelser 
av avtaler med for eksempel opptreningsinstitusjoner, overtakelse av spesialisthjemler for 
leger og psykologer (avtalespesialistene), med mer. 
Dette er et farvann med flere uavklarte juridiske, formelle og praktiske spørsmål som gjør det 
til en krevende prosess. Utarbeidelse av Helse Nords policy for feltet private aktører innenfor 
lovverk og sentrale føringer er under utarbeidelse, og har vært til behandling i et styremøte. 
Dette følges opp i 2004 for å få vedtatt en gjeldende policy for videre bruk av private aktører i 
Helse Nord. 
 
2.15 Samhandling primærhelsetjenesten. 
Det viser seg vanskelig å finne frem til prosjekter som lett kan operasjonaliseres. Dette 
skyldes ulik eierskap av 1. og 2. linjetjenesten. Prosjektgruppen er imidlertid meget nyttig til 
drøfting av øvrige fagprosjekt (mandat, design og utkast rapporter). Det arbeides nå med 
konkretisering (forprosjekt) for delprosjekter om sykestuefunksjoner og om pilot for 
hospitering i sykehus. Andre tiltak konkretiseres og følges opp fortløpende. Helse Nord har 
ledelses – og sekretæransvar for nasjonal prosjekt omkring samhandling mellom nivåene og 
desentralisering av spesialisthelsetjenester.  
 
2.16 2 motorer – UNN og Nordlandssykehuset 
Universitetssykehuset, som en fullverdig universitetsklinikk, og Nordlandssykehuset skal 
tilby et bredere spekter av tjenester enn de øvrige helseforetakene. De to helseforetakene, 
sammen med de øvrige, har særlige roller å spille mht. å sikre et tilbud i landsdelen som gjør 
at befolkningen velger helsetjenester i landsdelen. Begrepet ”tomotorer” er imidlertid ikke 
fullt ut dekkende for de funksjoner de to helseforetakene skal fylle og bør vurderes erstattet 
med en annen betegnelse. 
 
Dette prosjektet har hatt ett møte hvor Helse Nord har deltatt. Her ble det gått igjennom noen 
områder hvor det er utfordringer i arbeidsdelingen mellom de 2 sykehus. I tillegg har det vært 
avviklet møter mellom ledelsen for Nordlandssykehuset og UNN.   
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STYRESAK 132-2003/4  ARBEID MED FAGLIGE SPØRSMÅL – BRUK AV 
 FAGLIG KOMPETANSE I LANDSDELEN.  
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Formål / sammendrag 
Som ny organisasjon med et nytt mandat og et ansvarsområde som går på tvers av fylkes- og 
sykehusgrenser har de regionale helseforetakene store utfordringer. Det gjelder bl.a.  organisering 
av spesialisthelsetjenester og stabs- og støttefunksjoner. Helse Nord har under gjennomføring 30 – 
40 store og små prosjekter og utredninger som ender opp i forslag til forbedring av tjenestetilbud, 
mer effektiv ytelse av stabs- og støttefunksjoner etc.  
 
Like viktig som gjennomføring av små og store prosjekter og utredninger, er å utvikle felles 
perspektiver med ledere og medarbeidere innen ulike fag og tjenester. Skal vi lykkes i det 
regionale prosjektet er dette en forutsetning. Her har vi fortsatt store muligheter. Helse Nord må 
stimulere til et ”medlederskap” hvor faglige ressurser på ulike nivå og områder inviteres til 
deltakelse gjennom vår måte å arbeide med bl.a. faglige spørsmål på.  
 
Helse Nord RHFs kapasitet skal ikke være begrenset til de ressurser som finnes i administrasjonen 
i Bodø. Det er i et konstruktivt samspill mellom kreative fagfolk i helseforetakene, med ønske om 
og vilje til å utvikle tjenestene, og ressursene i RHF administrasjonen at vi på en god måte bruker 
den samlede kapasitet og kompetanse vi rår over.  
 
I saken har vi synliggjort ulike former for faglige nettverk. Oppgaver og prosjekter vil i 
forskjellige faser kreve at vi kan velge fra et bredt repertoar av kompetanse og utredningsformer. 
Det grunnleggende grep må være at vi i det løpende skal basere oss på de naturlige 
samarbeidsarenaer og nettverk som er etablert mellom fagmiljøene i helseforetakene. I fag og på 
områder hvor disse ikke finnes må Helse Nord, i samarbeid med ledelsen i helseforetakene, ta 
initiativ til at slike fora etableres.  
 
På nærmere definerte oppgaver og utredninger må en i det enkelte tilfelle vurdere hvorvidt 
oppgaven best kan løses av etablerte fora eller av mer permanente fagråd.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser av saken håndteres i administrasjonens forslag til budsjett 
for 2004. 
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UTREDNING 
 
1. Faglige nettverk – former og formål 
 
I det videre redegjøres for hvilke typer faglige nettverk som finnes. Videre redegjøres 
nærmere for spesialistdrevne faglige møteplasser og hvilken plass dette bør ha. På noen 
områder vil det kunne være behov for permanente fagråd. Det redegjøres det for. Til slutt 
drøftes kort om behov for andre møteplasser. 
 
Faglige arenaer eller nettverk kan skapes på minst 3 måter som drøftes her. 
 
• Fagråd oppnevnt av Helse Nord – ”formelle nettverk” 
• Spesialistdrevne faglige møteplasser – ”uformelle nettverk” 
• Dynamiske møteplasser 
 
Hensikten med gode faglige nettverk og arenaer er bl.a. 
 
• Stimulere fagmiljøene til samarbeid og fagutvikling 
• Øke entusiasmen og dermed omdømmet for fagområdet 
• Øke rekrutteringen – gode fagmiljøer tiltrekker flere 
• Gi Helse Nord gode innspill om nødvendige tiltak for bedre å utøve ”sørge-for-ansvaret” 
 
2. Spesialistdrevne faglige møteplasser 
 
Slike mer løst organiserte tiltak drøfter en rekke spørsmål av rent faglig art som ikke er 
spesielt relevant for Helse Nords administrasjon. På den annen side finnes tema av stor 
viktighet for Helse Nord og som berører fagfolkene på tvers av helseforetaksgrenser. Et 
tidsaktuelt eksempel er håndtering av prioriteringsforskriften når det nå skal gjennomføres 
omfattende omstillingsprosesser. Helse Nord har en sterk interesse av at slik faglige fora 
finnes på tvers av foretaks- og sykehusgrenser. På denne måten blir spørsmål med regionale 
perspektiv drøftet i fellesskap av fagmedarbeidere i helseforetakene. Slike egeninitierte tiltak 
er av stor betydning for å utvikle felles holdninger og profil til ulike faglige spørsmål, skape 
lojalitet og sammenheng i landsdelen og bidra til faglig god praksis.  
 Helse Nord vil kunne stimulere slike møteplasser på to måter: 
 
• Etablere en avtale om at de på områder innenfor eget fag kan gjennomføre drøftinger av 

aktuelle faglige spørsmål av regional betydning og ta ansvar for utredningsoppgaver 
 
• Yte økonomisk støtte til drift av slike møteplasser 
 
Det finnes i dag flere slike. Et eksempel er: 
 
Nord-norsk Gastrokirurgisk forening som har bred tverrfaglig oppslutning og arrangerer flere 
samlinger hvert år.  Det antas at 5-10 slike faglige møteplasser kan være aktuelt å få etablert.. 
 
Denne type faglige samhandlingsarenaer bør være det Helse Nord bygger den løpende kontakt 
med fagmiljøene i landsdelen på.  Dette skal selvfølgelig skje i dialog og forståelse med 
ledelsen for helseforetakene. Så vil andre arenaer som fagråd og møteplasser på tvers av fag- 
og forvaltningsgrenser komme i tillegg. 
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3. Fagråd – status og behov. 
 
3.1 Hvilke fagråd har vi? 
Helse Nord har pr. i dag 3 formelt oppnevnte fagråd for: 
 
• Kardiologi 
• Psykisk helsevern 
• Rehabilitering/habilitering 
 
3.2 Behov for flere fagråd? 
Eksempler på fagområder hvor det kan være ønskelig med en permanent innsats over tid er: 
 
• Hjerneslagbehandling fordi 
 

o Dette er en stor og kompleks pasientgruppe som koster Helse Nord ca. 500-600 
mill. årlig. 

o Sykdommen kan delvis forebygges  
o Både primær og sekundærforebyggelse samt håndtering av lange pasientforløp 

stiller store krav til samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten samt mellom ulike 
sykehusavdelinger 

o Det er en lavstatussykdom som kan styrkes gjennom et fagråd 
 

• Prehospital akuttmedisin fordi 
 

o Det i forskrift allerede er påkrevet med et liknende utvalg (UFAB) 
o Fordi prehospitale tjenester i Helse Nord er landets mest ressurskrevende, relativt 

sett 
o Raskt stigende kostnadsnivå 
o Relativt sett mer teknologidrevet fagområde 
o Behov for oppfølging av ny AMK-113 struktur og ny organisering innen de 5 HF 

 
• Laboratoriefag fordi 
 

o De 4 fagene samarbeider allerede tett og godt 
o Fagmiljøene ønsker primært at det utvikles en overordnet administrativ enhet pr. 

fag i Helse Nord 
o Organisasjonsutvikling er i stor grad avhengig bedre IT-løsninger (samme system, 

felles databaser) 
o Det er identifiserte en rekke utfordringer om mulige tiltak som snarlig bør 

bearbeides videre 
 
3.3 Hvordan skal fagrådene drives? 
 
Fagrådene er formelt og reelt del av Helse Nord RHFs organisasjon og skal arbeide med 
spørsmål som adresseres av Helse Nord i samarbeid med helseforetakene. 
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4. Utvikling av andre møteplasser? 
 
Helse Nord har en referansegruppe for samhandling med primærhelsetjenesten. Den primære 
hensikten med gruppen var å etablere relevante prosjekter for samhandling 1. og 2. 
linjetjenestene. Imidlertid har gruppen vært vel så nyttig for H-Nord til å kvalitetssikre og 
styrke andre pågående fagprosjekt som primært ikke omhandler de to tjenestenivåer. Dette 
skyldes at gruppen har 3-4 primærleger med samt 2 sykehusleger. Dette har gitt en god 
brytning og verdifull kursjustering for faglige prosjekter. Pga. av dette vil man i januar 2004 
prøve en utvidet møteplass hvor det i tillegg til denne referansegruppen inviteres de 5 
allmennleger som sitter i de respektive HF styrer samt 4-5 sykehusleger til. På et slikt 
dagsmøte vil vi gå igjennom fagutvikling i H-Nord i et bredere perspektiv, og drøfte 
alternative prosjekter og tilnærminger. 
 
Vårt arbeid med samhandling med primærhelsetjenesten har vært relatert til legetjenesten. 
Helse Nord vil vurdere alternative strategier for å komme i inngrep med pleie- og 
omsorgstjenestene som også er en svært viktig tjeneste særlig sett i lys av de mange gamle 
som forbruker både sykehus og pleie- og omsorgstjenester. Her er samhandlingsmodeller for å 
kvalifisere personell i kommunehelsetjenesten og unngå å utsette eldre mennesker for unødige 
sykehusopphold et viktig tiltak. 
 
Helse Øst har testet ut et konsept med ”erfaringskonferanse” hvor inntil 100 deltakere fra 
ulike HF har deltatt på et dagsmøte. Dette veksler mellom foreberedte innlegg og 
plenumsdiskusjoner. Helse Nord har deltatt på et slikt om ”implementering av beste praksis”, 
og fant det å være en arena som evt. bør vurderes. Fordelen med slike møteplasser er at ulike 
fagområder kan møtes til ”duell” utenfor sine respektive, faglige ”revir”. Et mulig tema i 
Helse Nord er ”Hvordan prioritere i spenningsfeltet mellom høy- og lavstatusmedisin?” 
 
Andre RHF har avviklet ”forskningskonferanser” med gode tilbakemeldinger. 
Universitetssamarbeidet i Helse Nord vil på møtet 18.12 drøftet om vi skal avholde en 
tilsvarende konferanse i 2004. Her kan det utdeles forskningspriser og bidra til ”de gode 
prosjekter”. 
 
I 2004 bør det testes ut flere ulike arenaer for faglige drøftelser. En viktig grunn er at fagfolk 
fra ulike HF kan møtes, og se vi har en felles oppgave. Dette kan styrke det regionale 
perspektiv og utvikle et regionalt fellesskap. 
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STYRESAK 132-2003/5  ÅPNINGSBALANSE.  EIERFORHOLD OG FORDELING.  
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
NOTAT 
 
 
Til: Fung. administrerende direktør 
Fra: Jann Georg Falch  
Kopi:  
 
 
FASTSETTING AV ENDELIG ÅPNINGSBALANSE.  EIERFORHOLD OG 
FORDELING 
 
Det settes nå i gang et arbeid for å fastlegge endelig åpningsbalanse for helseforetakene. Det 
legges opp til at saken skal legges fram for RHF styret i møtet 28. januar. Hensikten med dette 
notatet er å orientere om to forhold: 
 
• Hvem skal eie anleggsmidlene og herunder institusjoner, boliger m.m.? 
 
• Hvordan skal den endelige åpningsbalansen, og inntekter til å betjene avskrivninger 

fordeles mellom helseforetakene? 
 
Bakgrunn for notatet 
Styrer for Helse Nord RHF vedtok å fordele et samlet tinginnskudd på ca 5 milliarder kroner i 
helseforetakene ved utgangen 2002.  I forbindelse med statsbudsjettet endres betingelsene for 
fastsetting av åpningsbalansen slik at tinginnskuddet øker.  Regnskap 2003 planlegges lagt 
frem for styret RHF til møte i april.  Før den tid må endelig åpningsbalanse fastlegges. 
 
Eierforhold til kapital 
Styret RHF vedtok i sak 105/2002 på møte 12. desember: 
 

Styret vedtar at eiendommene som overføres fra fylkeskommune/stat til Helse Nord 
skal overskjøtes til Helseforetakene. Dersom premissene for overskjøting skulle endre 
seg, vil styret komme tilbake til saken. 
 

Av vurderinger i saken fremkom blant annet: 
 

Utvikling av organisasjon, økonomisystemer og prosesser hittil tilsier at eiendommene 
overskjøtes til HFene. 
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Av sakspremissene fremgår blant annet at ”HN har ikke planer om å opprette et sentralt HF 
som eier og driver av eiendommene”.  Rammebetingelser for forvaltning og drift av 
eiendommene fastsettes av eieravdelingen i HD og av RHF gjennom vedtekter og årlige 
styringsdokument. 
 
Styret RHF var på dette tidspunkt kjent med at eiendomsoverdragelse av boliger var en 
uavklart sak og at åpningsbalansen på 10,6 mrd. var foreløpig.  Reduksjon i boligmasse (10-
30%) og reduksjon av åpningsbalanse medfører ingen endringer av premissene for styrets 
beslutning i 2002. 
 
Det anbefales at eierforholdene videreføres iht. styresak 105-2002.  
 
Fastsette åpningsbalanse 
 
Formell eiendomsoverdragelser – boliger, barnehager, personalhytter mv.  
Uoverensstemmelser mellom stat og fylkeskommuner i nord forventes avklart senest medio 
februar. Et senere vedtak for Finnmark, som er gjenstående fylkeskommune, vil ikke influere 
vesentlig på verdisettingen og fordeling av åpningsbalansen. 
Regnskapet for 2003 vil måtte avsluttes uten at eiendommene er formelt overført fra 
fylkeskommunen. 
 
Prinsipper for etablering av åpningsbalanse 
Foreløpig åpningsbalanse er fastsatt etter ”virkelig verdi” etter hovedprinsippet 
gjenanskaffelseskost.  I anleggsverdien er over 90 % knyttet til bygninger (bygg, VVS og 
elektrisk anlegg).   
Den foreløpige regnskapsmessige verdien ble i regnskap 2002 fastsatt skjønnsmessig til 5 
mrd. kroner av HD ved brev av 27.2.2003.  Dette tilsvarer ca. 52 % av foreløpig 
åpningsbalanse. 
 
I budsjett 2004 er inntekter for å dekke avskrivinger fastsatt til 2,9 mrd. kroner på landsbasis.  
Videre legges til grunn lengre levetider for anlegget.  Foreslått avskriving og levetider setter 
HN i stand til å gjenanskaffe ca. 75 % av kapitalen over tid.  Verdien av åpningsbalansen kan 
derved anslås inntil ca. 7,2 mrd. kroner.  
 
De tre aktuelle revisjonsfirmaene vil fremme et felles notat for å søke å avklare en del 
prinsipielle forhold og rammer knyttet til forutsetninger for oppsetting av åpningsbalansen.   
 
Utfordringer i fordeling av kapital 
Verdien på 5 mrd. kroner ble av HD fordelt ut på helseregionene basert på 
befolkningsgrunnlag og tjenesteproduksjon.  HN videreførte for 2002 fordelingen til HFene 
etter taksert verdi.   
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En evt. omfordeling av den økte åpningsbalansen på inntil ca. 2,2 mrd. kroner kan ha sin 
begrunnelse i flere skjønnsmessige ”skjevfordelinger”: 
 
• Fordeling mellom HF for å gi rom for fremtidige store prosjekt (eks. nytt 

Hålogalandssykehus, Stokmarknes eller utvikling av Nordlandssykehuset)  
• Fordeling etter befolkningsgrunnlag og tjenesteproduksjon 
• Forholdet mellom verdien av bygninger, VVS, elektrisk anlegg, medisinsk teknisk utstyr, 

o.a. er ikke i samsvar med fremtidige behov 
• HFenes grunnlag for åpningsbalansen er basert på flere institusjoner og fordelingen 

mellom institusjonen gir et lite korrekt verdibilde; jfr. nybygging ved flere institusjoner 
• Forholdet mellom HFene er ikke samsvarende med endring av dekningsområder, ny 

virksomhet og nye funksjoner, endrede oppgaver med mer. 
 
En viktig del i forbindelse med fastsetting av endelig åpningsbalanse blir derfor å ta stilling til 
en fremtidig fordeling av kapitalen mellom helseforetakene.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Jann Georg Falch 
Økonomidirektør 
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STYRESAK 132-2003/6  ÅRSVERKSRAPPORTERING.  
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Årsverksutvikling 

 
 Juni Juli August September Oktober November

Alle stillinger 9668,1 9745,2 9670,9 9730,5 9926,8 9863,1

Midlertidige stillinger 769,7 854,9 816,6 803,7 832,6 847,3

Faste stillinger 8898,4 8889,3 8854,3 8926,8 9094,2 9015,8
Endr. i % faste stillinger fra forrige 
måned 

-0,1 -0,4 0,8 1,9 -0,9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endringer i faste stillinger fra oktober til november fordelt pr. foretak: 
 
Helse Finnmark:     - 0,6 % 
Universitetssykehuset Nord Norge HF:  - 1,1 % 
Hålogalandssykehuset HF:                0,8 % 
Nordlandssykehuset HF:   - 1,3 % 
Helgelandssykehuset HF:   - 1,6 % 
Helse Nord RHF:       0,3 % 
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Grunnlaget for disse tallene er ansatte i månedslønnede faste stillinger.  
 

 Månedslønnede midlertidige stillinger og timelønnede stillinger er ikke tatt med i 
tallmaterialet.  

 Variabel lønn som påvirker årsverksutviklingen er heller ikke tatt med i tallmaterialet for 
prosentvis utvikling.  

 I tillegg til disse månedlønnede stillingene har Helse Nord hatt et forbruk på 
gjennomsnittlig 958,2 årsverk timelønnede stillinger pr. måned i perioden fra juni til 
november. 

 
Overtidsbruk 
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 Juni Juli August September Oktober November 
Årsverk 320,0 349,1 331,6 360,9 334,3 309,1 

 
Overtidstallene er forbruk av årsverk som er utbetalt fra juni til november i Helse Nord. 
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Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Norsk Redaktørforening til Helseminister Dagfinn Høybråten av 10NOV2003 ad. 

åpne styremøter 
2. Brev fra NHO Nordland av 27NOV2003 ad. uttalelse fra styret i NHO Nordland. 
3. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 11. november 2003 ad. uttalelse om den 

økonomiske situasjonen i Helse Finnmark. 
4. Korrespondanse med Akvapatologisk Laboratorium ad. styresak 118-2003. 
5. Pressemelding fra Brukerutvalget i Helse Nord av 24. november 2003 ad. ventelister og 

pasientrettigheter. 
6. Brev fra Narvik Kommune av 24. november 2003 ad. utvikling av fødetilbudet ved 

sykehuset i Narvik 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 133-2003/1  BREV FRA NORSK REDAKTØRFORENING TIL  
 HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN AV  
 10. NOVEMBER 2003 AD. ÅPNE STYREMØTER. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
 



 
 

57 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 133-2003/2  BREV FRA NHO NORDLAND AV 27. NOVEMBER 2003  
 AD. UTTALELSE FRA STYRET I NHO NORDLAND.. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
 



 
 

58 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 133-2003/3  BREV FRA VEST-FINNMARK REGIONRÅD AV  
 11. NOVEMBER 2003 AD. UTTALELSE OM DEN  
 ØKONOMISKE SITUASJONEN I HELSE FINNMARK. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
 



 
 

59 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 133-2003/4  KORRESPONDANSE MED AKVAPATOLOGISK  
 LABORATORIUM AD. STYRESAK 118-2003. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Se vedlagte kopier. 
 



 
 

60 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 133-2003/5  PRESSEMELDING FRA BRUKERUTVALGET I  
 HELSE NORD AV 24. NOVEMBER 2003 AD.  
 VENTELISTER OG PASIENTRETTIGHETER. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
 



 
 

61 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 133-2003/6  BREV FRA NARVIK KOMMUNE AV 24. NOVEMBER 2003  
 AD. UTVIKLING AV FØDETILBUDET VED SYKEHUSET I  
 NARVIK. 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
 



 
 

62 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.12.2003 200300113-162 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 134-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 9. desember 2003 

 
 
 
 
 
 


