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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 28. APRIL 2004 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 28. april 2004 – kl. 10.30 til ca. kl. 15.00 
i Hurtigrutens Hus på Stokmarknes - Turistsenteret på Børøya. 

 
 
Etter behandling av styresak 23-2004 og 24-2004 lukkes styremøte for offentligheten for 
orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 11.00. 
 
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 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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STYRESAK 23-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 28. april 2004: 
 
Sak 23-2004 Godkjenning av saksliste. Side 2
Sak 24-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mars 2004. Side 3
Sak 25-2004 Åpningsbalanse. Sakspapirene ettersendes. Side 12
Sak 26-2004 Videre arbeid med informasjon og kommunikasjon i Helse Nord 

RHF.  
Side 13

Sak 27-2004 Møteplan 2005. Side 22

Sak 28-2004 Rammeavtale mellom HFene og kommunehelsetjenesten – 
arbeidsform og fremdrift. 

Side 24

Sak 29-2004 Samarbeidsavtale med Fylkeskommunene i Nord. Side 30
Sak 30-2004 Tilskudd til omstillingsprosjekt Mosjøen. Side 33
Sak 31-2004 Anbud på legemidler – tildeling av enerett. Side 35
Sak 32-2004 Orienteringssaker Side 37
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Prosjektkostnader, herunder konsulenthonorarer. Vedlagt 

brev til Riksrevisjonen er unnt. off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
 4. Orientering – kostnader legelønnsoppgjøret 2002-2003.  
Sak 33-2004 Referatsaker Side 50
 1. Brev til Jonny Haldorsen, Mosjøen av 22. januar 2004 ad. 

akuttkirurgi og fødeavdeling / fødestue. 
 2. Brev fra Sør-Helgeland Regionråd av 3. mars 2004 ad. 

budsjettmodell – Helgelandssykehuset HF avd. 
Sandnessjøen. 

 3. Brev fra Harstad Kommune v/ordføreren av 9. mars 2004 ad. 
oversendelse av uttalelse om sykehusreformen og virkning 
av alvorlige kutt ved lokalsykehusene. 

 4. Saksprotokoll fra Nordland Fylkeskommune, Fylkestinget av 
14. april 2004 – sak 42/04. 

 5. Forslag fra DnA, SV, SP, KrF, Høyre, FrP, Venstre, 
Kystpartiet og RV ad. investeringsmidler til Helse Nord 

Sak 34-2004 Eventuelt Side 56
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 24-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 10. MARS 2004 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 10. MARS 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte Helse Nord RHFs lokaler i Bodø, den 10. mars 
2004 – fra kl. 08.15 til kl. 12.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth 
Flågeng, Ellen Inga O. Hætta, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente 
Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, direktør Finn Henry 
Hansen, fagdirektør Einar Hannisdal, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch og informasjonssjef Kristian I. Fanghol. 
 
Observatører: 
Trude Gjernes, Nordlandsforskning. 
 
 
STYRESAK 11-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 11-2004 Godkjenning av saksliste. 
Sak 12-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 

12. februar 2004. 
Sak 13-2004 Nordlandssykehuset HF, Bodø.  Godkjenning av forprosjekt byggetrinn 1 og 

forslag til skisseprosjekt byggetrinn 2-5. 
Sak 14-2004 Utbygging Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. 
Sak 15-2004 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord. 
Sak 16-2004 Regional smittevernplan. 
Sak 17-2004 Valg på regionalt brukerutvalg for Helse Nord. 
Sak 18-2004 Strategiplan for Nasjonalt Helsenett. 
Sak 19-2004 Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene. 
Sak 20-2004 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
Sak 21-2004 Referatsaker 
 1. e-post fra Vefsn Arbeiderparti av 22. februar 2004 ad. redusert 

akuttberedskap og fødeberedskap ved Helgelandssykehuset i Mosjøen. 
 2. e-post fra Bernhard Halvorsen av 28. februar 2004 ad. UNN – 

revmatologisk avdeling.  
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 3. Brev fra Erling Birkeland av 5. mars 2004 ad. sykehusreformene 

Hålogalandssykehuset stedsvalg. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 
 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. mars 2004 med hovedtillitsvalgte ved 

Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes vedr. styresak 14-2004 Helse 
Nord. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset div. Stokmarknes av 
9. mars 2004 ad. styresak om utbygging av Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 22-2004 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 12-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. FEBRUAR 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. februar 2004 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 13-2004  NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ.  

GODKJENNING AV FORPROSJEKT 
BYGGETRINN 1 OG FORSLAG TIL 
SKISSEPROSJEKT BYGGETRINN 2-5.  

 
Styrets vedtak: 
 
1. Forprosjekt for 1. byggetrinn godkjennes med en kostnadsramme på 452 mill. kroner inkl. 

utstyr og antatt prisstigning fram til ferdigstillelse som framgår av saksfremlegget. 
Realiseringen av 1. byggetrinn gir følgende løsninger: 

 
o laboratoriebygg 
o stråleenhet  
o nytt auditorium 
o nytt lager og varemottak 
o delvis ny teknisk infrastruktur  

 
2. Prosjektet gis en utforming og fleksibilitet som muliggjør en omdisponering av eventuelt 

frigjorte arealer. 
 
3. Bruttoarealet økes med 1545 m² til 7145m² i forhold til skisseprosjektet. 
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4. Kostnadsrammen på 452 mill. kroner fordeles slik på det aktuelle år i byggeperioden: 
 

2004: 41,3 mill. kroner 
2005: 150,0 mill. kroner 
2006: 220,0 mill. kroner 
2007: 40,7 mill. kroner 
 

5. Styret gir sin tilslutning til at planarbeidet for byggetrinn 2-5 fortsetter og med 
framleggelse av revidert skisseprosjekt for styrebehandling i januar 2005. 

 
6. Helse Nords arbeid med funksjonsfordeling skal være ferdig revidert innen sommeren 

2004. Fordelingen tas inn som forutsetning for det reviderte skisseprosjektet.  
 
7. Styret ber administrasjonen følge opp finansieringen av utbyggingsprosjektene og komme 

tilbake til styret med en endelig plan for finansiering og likviditetsplaner i byggeperioden 
for de to store prosjektene.  

 
8. Administrerende direktør retter en formell henvendelse til Helsedepartementet om støtte 

til byggeprosjektet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble fremmet følgende forslag av styremedlem Odd Oskarsen: 
 
Nytt punkt 9: 
 
Styret kan ikke akseptere konkurranseutsetting av noen støttefunksjoner, herunder 
kjøkkentjenesten. Disse tjenester skal vurderes i byggeplan 2 – 5.  
 
Forslaget falt mot to stemmer. 
 
 
STYRESAK 14-2004  UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF 

STOKMARKNES. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF understreker nødvendigheten av at Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes utvikles til et moderne sykehusanlegg. Styret er innstilt på, så raskt som 
planleggingsgrunnlaget foreligger, å treffe de nødvendige beslutninger.  
 
1. Videre utredning av skisseprosjektet. 
 
Det framlagte skisseprosjektet representerer et godt grunnlag for utvikling av 
sykehusanlegget. Følgende forhold må imidlertid utredes videre: 
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- bedre fleksibilitet i den foreslåtte løsning for sengepostene  
- hvilke deler av støttefunksjoner(kontortjeneste, teknisk drift etc.) som må være i bygget. 
- reduksjon av arealer til stabs- og støttefunksjoner som følge av ny teknologi og annen 

organisering 
- felles akuttmottak (FAM) 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Nybygg 
 
Det framlagte alternativ er ikke brakt opp på samme planleggingsnivå som skisseprosjektet. 
Før endelig beslutning gjøres skal også et alternativ for nybygg utredes til et sammenlignbart 
planleggingsnivå som skisseprosjektet. I den videre utredning må følgende forhold avklares: 
 
- Totaløkonomi inkl. evt.  tomtekostnader og alternativ håndtering av gammel 

bygningsmasse 
- utredning av et komplett driftskonsept 
- driftskostnader 
- hvilke deler av støttefunksjoner (kontortjeneste, teknisk drift etc.) som må være i bygget. 
 
Vedtatt mot to stemmer.  
 
3. Framdrift 
 
Målsettingen er at et moderne sykehusanlegg ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes skal stå 
ferdig i løpet av 2009. 
 
Planleggingsgrunnlag, for endelig beslutning om valg av alternativ, forutsettes ferdigstilt til 
31.12.2004. 
 
Planleggingsarbeidet skal skje i samarbeid mellom fagmiljø, arbeidstakernes representanter, 
Hålogalandssykehusets ledelse og Helse Nord.  Administrerende direktør er ansvarlig for 
utforming av det endelige prosjekteringsgrunnlag, framdrift og etablering av nødvendig 
prosjektorganisasjon. 
 
Nødvendig kommunikasjon i forhold til lokale myndigheter skal ivaretas underveis i 
planleggingen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble fremmet følgende forslag av styremedlem Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen: 
 
Styret avslutter det videre arbeidet med utredningen om nybyggprosjektet for Stokmarknes 
sykehus. Styret igangsetter og avsetter de nødvendige midler til forprosjektering av 
skisseprosjektet. 
 
Forslaget falt mot to stemmer. 
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STYRESAK 15-2004  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I 

HELSE NORD. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar følgende retningslinjer for kjøp av private helsetjenester: 
 

• Vårt sørge-for-ansvar innebærer at vi skal sørge for helsetjenester til pasienter 
hjemmehørende i vår region. Dette innebærer også kjøp hos private.  
 

• Når allmenne hensyn til grunnlaget for pasientbehandling, utdanning, forskning, 
beredskap og opplæring er vurdert, vil avtaler med private aktører også inngås for å 
sikre størst mulig kostnadseffektiv drift. 

 
• Private aktører vurderes som et verdifullt supplement og i en viss grad korrektiv til 

den offentlige spesialisthelsetjenesten som drives i egne helseforetak. 
 

• Helse Nord RHF er innforstått med de ulike sidene ved bestillerrollen. Dette innebærer 
blant annet at inngåelse av avtaler med private sykehus og eventuelt nye avtaler med 
private spesialister skal skje i tillegg til å sørge for tjenester i egne helseforetak, og det 
skal skje etter gjeldende konkurranseregler. 

 
• Hensynet til tilgjengelighet og transportkostnader tilsier at det er ønskelig for Helse 

Nord RHF å inngå avtaler med private aktører lokalisert i landsdelen såfremt dette 
harmonerer med konkurransereglene. 

 
• Helse Nord RHF ønsker å inngå avtaler med private aktører /sykehus innen prioriterte 

områder, og der vi har lange ventetider på behandling innen disse områdene i egne 
helseforetak. Det forutsettes at avtalene vil fungere som et supplement til det 
offentlige helsevesen, og at avtalene er hensiktsmessige i forhold til effektiv 
ressursutnyttelse, utdanning og prioritering av pasienter.  

 
2. Styret ber administrasjonen innen utgangen av året legge frem en sak som drøfter 

forholdet til private aktører mer strategisk, og som et bidrag for å sikre et fullverdig og 
tilgjengelig tjenestetilbud i landsdelen. 

 
 
STYRESAK 16-2004  REGIONAL SMITTEVERNPLAN. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Fremlagte smittevernplan for Helse Nord RHF og tuberkulosekontrollprogram for Helse 

Nord godkjennes. 
 
2. Planen skal være retningsgivende for styrking av smittevernarbeidet i helseforetakene.  
 
3. Tiltak som krever økte ressurser tas opp på vanlig måte under utarbeidelsen av årsbudsjett 

og styringsdokument. Planen oppdateres etter 3 år. 
 
4. I 2004 opprettes regionalt kompetansesenter, og felles IT-løsninger for registrering og 

rapportering evalueres og evt. anskaffes. 
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STYRESAK 17-2004  VALG PÅ REGIONALT BRUKERUTVALG FOR 

HELSE NORD.  
 Denne saken ble fremskyndet og behandlet unntatt 
 offentlighet etter styresak 12-2004. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg har en viktig funksjon for å ivareta og styrke brukermedvirkning i 

Helse Nord RHF. Styret ser behov for å styrke kontakten med brukerutvalget, og vil ta 
initiativ til å etablere faste møtepunkter.  Det vises også til at administrerende direktør og 
fagdirektør heretter vil delta fast i utvalgets møter. 

 
2. Valg   
 

a. Følgende medlemmer av Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF velges for 
perioden fram til 30.06.2006: 

 
Gjenvalg på: 
• Sissel Brufors Jensen, Mo i Rana FFO   
• Per-Evald Nilsen, Mosjøen SAFO   
• Øystein Antonsen, Bodø FFO  
• Per Pettersen, Bodø De fylkeskommunale eldrerådene    
• Anna Ragnhild Balto, Karasjok Sametinget 

 
Nye medlemmer: 
• Ragnhild Sandøy, Tromsø  Den Norske Kreftforening                    
• Jan Hejman, Lyngseidet Mental Helse 
• Evelyn Scobie, Nordarnøy Landsforeningen for pårørende i psykiatri  
• Eva Opshaug Teigen, Narvik Brukerutv. Hålogalandssykehuset, FFO  
• Asle Sletten, Tromsø FFO Troms 
• Bjørnar Østgård, Tromsø  De fylkeskommunale eldrerådene  
• Kari Balto, Karasjok  Norsk Pensjonistforbund 
• Arnfinn Sarilla, Alta  FFO Finnmark 

 
b. Følgende medlemmer av Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF velges til leder og 

nestleder:  
 

- Ragnhild Sandøy, leder 
- Øystein Antonsen, nestleder  

 
c. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. 
 
d. Nåværende satser for møtegodtgjøring m.v. videreføres. Adm. direktør gis fullmakt 

til evt. justeringer.   
 
3. Styret anmoder Regionalt Brukerutvalg om å utarbeide en handlingsplan som bygger på 

erfaringer fra inneværende periode samt overordnede føringer for virksomheten, innen 
utgangen av juni 2004. Styret ber om å bli orientert om planen.   

 



 
 

9 

 
 
STYRESAK 18-2004  STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT. 
 Denne saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 15-2004. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til strategiplan for Nasjonalt helsenett som 

retningsgivende for Helse Nord RHFs videre deltakelse i samarbeidet om Nasjonalt 
helsenett. 

 
2. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at Helse Nord RHF deltar i det videre 

arbeid med å etablere en egen juridisk enhet for drift og videreutvikling av Nasjonalt 
helsenett, ut fra de hovedprinsippene som ligger i strategiplanen. 

 
3. En forretningsplan med forslag til organisering og etablering av Nasjonalt helsenett som 

egen juridisk enhet, skal legges frem for endelig behandling i styret for Helse Nord RHF i 
løpet av juni 2004. 

 
4. Utredning av styringsform og eierstruktur baseres på at Nasjonalt helsenett, eid i 

fellesskap av RHFene, må organiseres som aksjeselskap, jf. Helseforetaksloven og 
Helsedepartementets uttalelse. 

 
5. Styret forutsetter å bli nærmere orientert om ytterligere konsekvenser for egen 

organisasjon når konsekvenser av organisasjonsform, samt styrings- og eierstruktur for 
Nasjonalt helsenett, er avklart. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 18-2004 – stemmeforklaring Odd Oskarsen: 
 
Styremedlem Odd Oskarsen er i det alt vesentlige og i resultatet enig i saksfremlegget. 
 
Odd Oskarsen /s/ 
 
 
STYRESAK 19-2004  OVERORDNET IKT-STRATEGI FOR DE 

REGIONALE HELSEFORETAKENE. 
 Denne saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 15-2004. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til ”Overordnet IKT-strategi for de regionale 
helseforetakene” slik den er vedtatt i Nasjonal IKT. Strategiplanen legges til grunn for IKT-
utviklingen i Helse Nord RHF. 
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STYRESAK 20-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

• Møte med Fylkestinget i Troms – Presentasjon av status for Helse Nord RHF. 
• Møte med Fylkesutvalget i Finnmark. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
• Møte med Fylkestinget i Nordland sammen med nestleder Stig Fossum. 
• Besøk av helseforetakene Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. 
• Økonomi – status pr. januar 2004. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 21-2004  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. e-post fra Vefsn Arbeiderparti av 22. februar 2004 ad. redusert akuttberedskap og 

fødeberedskap ved Helgelandssykehuset i Mosjøen. 
2. e-post fra Bernhard Halvorsen av 28. februar 2004 ad. UNN – revmatologisk avdeling. 
3. Brev fra Erling Birkeland av 5. mars 2004 ad. sykehusreformene Hålogalandssykehuset 

stedsvalg. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. mars 2004 med hovedtillitsvalgte ved 

Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes vedr. styresak 14-2004 Helse Nord. Kopi ble lagt 
frem ved møtestart. 

5. Brev fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset div. Stokmarknes av 9. mars 2004 ad. 
styresak om utbygging av Hålogalandssykehuset Stokmarknes. Kopi ble lagt frem ved 
møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 22-2004  EVENTUELT 
 
Det ble stilt spørsmål om det er behov for etiske retningslinjer i forbindelse med medieutspill 
fra ansatte i helseforetakene. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 10. mars 2004 godkjennes. 
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 25-2004  ÅPNINGSBALANSE.  
 

Møtedato: 28. april 2004 
 
På grunn av nye momenter brakt inn fra Helsedepartementet må saken revideres, og den vil 
følgelig måtte ettersendes. 
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STYRESAK 26-2004  VIDERE ARBEID MED INFORMASJON OG 
KOMMUNIKASJON I HELSE NORD RHF.  

 

Møtedato: 28. april 2004 
 
Formål / sammendrag 
Virksomheten på dette felt omhandler informasjon, kommunikasjon og samfunnskontakt. 
Styret i Helse Nord RHF behandlet vedlagte sak om dette på møte i juni 2002. Formålet nå er 
å invitere styret til en diskusjon med utgangspunkt i de utfordringer vi har og få føringer for 
det videre arbeid. Resultatene er mest positiv på service overfor media.  Kommunikasjon og 
dialog med lokale og regionale myndigheter er også i positiv utvikling, men her gjenstår store 
utfordringer. Størst utfordringer har helseforetaksgruppen i spørsmål som fordrer felles 
informasjons- og kommunikasjonstiltak i helseforetaksgruppen. Her er det lagt til grunn at 
Helse Nord RHF skal profilere seg gjennom helseforetakenes informasjonsaktiviteter og at det 
skal gjennomføres felles tiltak når det er nødvendig. Mest presserende er behovet for aktivt å 
forbedre informasjonen overfor kommunehelsetjenesten for å realisere strategien om at 
nordlendinger velger nordnorsk spesialisthelsetjeneste.  Informasjon og kommunikasjon, som 
virkemiddel i beslutningsprosesser hvor myndigheter og ansatte er viktige aktører, må bli et 
viktig satsingsområde.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 
Styret tar det framlagte forslag til arbeid med informasjon og kommunikasjon til etterretning. 
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Styresak 60-2002 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 
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UTREDNING 
 
Hva er viktig å oppnå for Helse Nord 
 
Stikkord er: 
 
• Ivaretakelse av ”sørge for ansvaret”. 
• Nordlendinger velger nordnorsk spesialisthelsetjeneste fordi den er god og dette trygger 

og sikrer utvikling av basale tjenester. 
• Tillit i samfunnet til de tjenester som ytes og de beslutningsprosesser som gjennomføres. 
• Tillit og aksept fra eiere. 
• Motiverte medarbeidere og ledere. 

 
Målgruppene i kommunikasjonsterrenget kan oppsummeres slik: 
 
Samfunn 
Regjering/Storting, forvaltning, fylkeskommuner og kommuner, opinionsledere, mediene og 
opinionen. 
 
”Markedet” 
Pasienter/organisasjoner, leverandører, konkurrenter, UiTø, høgskoler, fylkeslegene, 
primærhelsetjenesten, samarbeidspartnere og medier. 
 
Ansatte 
Ledere, medarbeidere, arbeidstakerorganisasjoner. 
 
Eiere 
Statsråd, regjering, departement, styre, storting. 
 
Hva har vi oppnådd? 
Resultatene for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten er, etter vår egen vurdering, 
best i forhold til media. Dette gjelder særlig på informasjonssiden med tilrettelegging og 
servicegrad overfor media.  Vi er også i bedre inngrep med myndigheter på ulike nivå. Her er 
imidlertid utfordringene fortsatt meget store.  Det er inngått en samarbeidsavtale med 
fylkeskommunene. Det vises her til annen sak. Helseforetakene har ansvar for å følge opp i 
forhold til kommunale myndigheter.  
 
I forhold til helseforetaksgruppen og egne ansatte har vi langt igjen. Dels fordi dette er et felt 
hvor vi må ha en arbeidsdeling mellom helseforetakene og Helse Nord, dels fordi egnet 
verktøy for effektiv distribusjon av informasjon ikke er på plass. Det er besluttet å etablere 
egen portalløsning som skal bedre dette. I samarbeid med helseforetakene integreres nå 
informasjon fra Helse Nord i helseforetakenes egne nyhetsmagasiner etc. Det er etablert et 
elektronisk nyhetsbrev fra Helse Nord RHF som distribueres bredt bl.a. i helseforetakene.  
 
Vi er dårligst i forhold til brukere og primærhelsetjenesten. I stor grad dreier dette seg om 
informasjon om de tjenester som finnes. Her sitter helseforetakene med primærinformasjonen 
samtidig som det er behov for en samlet presentasjon av tilbudene.  
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Utfordringer 
Informasjons- og kommunikasjonsstrategier og tiltak skal: 
 
• understøtte realisering av hovedmål. Utfordring, på kort og lang sikt, er å oppfylle ”sørge 

for ansvaret” på en god måte. Et mål på dette, som trygger og utvikler tilbudet, er at flest 
mulig nordlendinger velger nordnorske spesialisthelsetjenester.  

  
• ivareta åpenhet, innsyn og tilrettelegging for offentlig debatt egne formål.  
 
Utfordringene Helse Nord RHF og helseforetaksgruppen står overfor er flere og på ulike nivå. 
Særlig viktig er: 
 
• Omdømme til helseforetaksgruppen og sykehusene som skaper spesialisthelsetjenestene – 

hva påvirker dette og hvordan kan vi ta felles grep? 
 
• Aktive strategier og tiltak for å sikre at pasientenes viktigste rådgivere, kommunelegene, 

er godt oppdatert på det tilbud vi har, ventetider etc. 
 
• Utvikling av kommunikasjon med lokale og regionale myndigheter for å ivareta slike 

perspektiver i saker av betydning for tjenestetilbudet 
 
• En bedre og mer effektiv formidling av intern informasjon i helseforetaksgruppen 

 
Perspektiv 
Måten informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten drives på må reflektere et allment 
styringsperspektiv i helseforetaksgruppen. Dette er en løpende diskusjon hvor grad av 
involvering fra RHF i helseforetakenes arbeid er det sentrale. I det videre arbeid med å utvikle 
informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten foreslås følgende perspektiv lagt til grunn: 
 
Informasjon fra Helse Nord RHF skal integreres i helseforetakenes informasjonsmedier. Slik 
framstilles virksomheten som ett og det sikrer en effektiv formidling.  
 
På områder og i saker som omhandler Helse Nord/omdømme til helseforetaksgruppen legges 
til grunn at informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten ivaretaes av Helse Nord RHF og 
at nødvendig koordinering i helseforetaksgruppen sikres. 
 
Strategier 

 
• Økt oppmerksomhet om betydningen av systematisk informasjons- og 

kommunikasjonsarbeid for omdømmet til tjenestene. Dette må settes på dagsorden i 
ledelsessammenhenger på alle nivå i helseforetaksgruppen.  

 
• Informasjon og kommunikasjon skal være et element i all ledelsesutvikling i Helse Nord 
 
• Informasjon og kommunikasjon inngår som et sentralt element i alt omstillingsarbeid og 

skal ivaretas i alle slike prosesser. 
 
• Videre utvikling av informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten overfor myndigheter 

på alle nivå. Utvikling av samarbeidsavtaler som skaper involvering, forutsigbarhet og 
forpliktelse kan her være gode virkemidler. For Helse Nord bør det være aktuelt å etablere 
samarbeidsavtaler med Kommunenes Sentralforbund i de tre fylkene.  
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• Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten mot kommunehelsetjenesten må styrkes. 

Helse Nord må sikre at tilbud som finnes i landsdelen og ventetider for behandling på en 
enkel og oppdatert måte gjøres tilgjengelig for kommuneleger og andre viktige 
samarbeidspartnere. 

 
• Få etablert felles portal for Helse Nord hvor all intern informasjon effektivt gjøres 

tilgjengelig for egne medarbeidere 
 



 
 

17 

        Vår dato: 11. juni 2002 Vår referanse:  KIF     
 Arkivnr.: 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian Iversen Fanghol 
 

 
STYRESAK 60-2002  INFORMASJONS- OG 
 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
 

Møtedato: 18. juni 2002 

 

 
Bakgrunn og sammendrag 
Begrunnelsen for Helse Nord er å sørge for at landsdelens befolkning har tilgang til kvalifiserte 
spesialisthelsetjenester.  Vår ambisjon, jfr. strategidokumentet, er at Helse Nord skal utvikle seg 
til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Styringssystemet gir forankring mot 
eier. Koplingen mot regionen, de omgivelser tjenestene skal utøves i, er ikke på samme måte 
institusjonalisert. En informert offentlig debatt med landsdelen på vår side er et viktig bidrag for 
å realisere dette. Involvering og medvirkning skal sikre forankring i regionen. Sektoren 
kjennetegnes ved store utfordringer knyttet til økonomi, forventninger, etterspørsel og tilbud. Vi 
har store utfordringer i å myndiggjøre pasienter, gjennom informasjonstiltak, slik at de kan 
ivareta sin rolle som bruker. Foretaksgruppen er en viktig samfunnsaktør i landsdelen. En aktiv 
informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet er en forutsetning for å ivareta samfunnsansvaret. 
Innsatsen må settes inn på en rekke felt og ulike virkemidler skal taes i bruk. Her foreslåes at 
hovedinnsatsområdene blir RHFs hjemmeside www.helse-nord.no, myndighetskontakt, media og 
brukerinformasjon og kontakt.  Helse Nord må også utvikle strategier og kanaler for god 
kommunikasjon innad i foretaksgruppen inkludert i forhold til foretaksgruppens mange ansatte. 
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord skal være en positiv aktør i utviklingen av Nord-Norge.  Vårt ansvar kan på en 

meningsfull måte bare ivaretaes ved at landsdelen gis innsyn i vår virksomhet og 
muligheter for å påvirke våre valg. Våre strategier må være forankret gjennom dialog om 
perspektiver og prioriteringer.  Aktiv og målrettet informasjons- og 
kommunikasjonsvirksomhet fra foretaksgruppen er et viktig virkemiddel for å ivareta 
dette. 

     
2.  Styret for Helse Nord gir sin tilslutning til de foreslåtte målsettinger og satsingsområder. 
     Styret understreke behovet for, på alle nivå i foretaksgruppen, å ivareta behovet for 
     myndighets- og brukerkontakt. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2002 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
Trykt vedlegg 
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Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten i Helse Nord 
 
Generelle krav til informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten 
Hovedutfordringen for foretaksgruppen er å yte spesialisthelsetjenester som bidrar til bedre 
helse eller livskvalitet og oppfylle pasientenes rettigheter. Kommunikasjonsutfordringen er å 
synliggjøre prioriteringer og skape troverdighet i forhold til beslutningsprosesser og 
oppgaveløsning. Følgende generelle krav må stilles til virksomheten. 
 
• Helse Nord RHF skal drive aktiv informasjon og kommunikasjon om virksomheten 

og dens rammevilkår. Forholdene skal legges best mulig til rette for innsyn og 
informert offentlig debatt der dette ikke bryter med lover, bestemmelser eller 
personvern. 

 
Vi har ansvar for viktige offentlig styrte velferdsoppgaver finansiert av fellesskapet.  
Konsernet er en stor arbeidsgiver og viktig samfunnsaktør med en betydelig rolle i de ulike 
lokalsamfunn. Offentligheten, brukere, samarbeidspartnere og myndigheter må vite hvilke 
tjenester som finnes og hvilket omfang og betydning vår virksomhet har.  De rammevilkår vi 
har, hvordan dette påvirker vår situasjon og hvilke analyser og løsninger vi mener må til for å 
realisere vårt ansvar, må åpent kommuniseres mot eier, offentlighet, regionale myndigheter, 
brukere og ansatte. Beslutningsprosessene stiller oss overfor store 
kommunikasjonsutfordringer for å skape tillit og troverdighet. En forutsetning er en åpen 
informert offentlig debatt  
 
• Informasjon og kommunikasjon i foretaksgruppen skal i størst mulig grad være 

helhetlig og samordnet. 
 
Beslutninger på ulike nivå vil oppleves og framstilles med forskjellig vinkling.  Ledelsen på 
alle nivå har ansvar for en samlet framstilling av et saksforhold. Ledere i foretaksgruppen må 
sikres og aktivt ta ansvar for at informasjon formidles. Den skal baseres på fakta, foretakets 
strategi og mål.  
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Målgrupper og tiltak. 
 
Her beskrives forslag til målsettinger og hovedbudskap overfor sentrale målgrupper for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten. I tillegg listes opp noen 
aktuelle tiltak på RHF nivå. Arbeidet må skje i et nært samspill med helseforetakene.  
 
Områder/målgr. Brukere Primærhelsetjenesten 
Målsettinger Helse Nord skal sikre god informasjon om 

tjenestetilbudet i foretaksgruppen og etablere en 
systematisk dialog med representanter for brukerne 

Primærhelsetjenesten skal alltid ha/kunne finne oppdatert 
informasjon om spesialisthelsetjenesten i Helse Nord for å ivareta 
brukernes og egne behov 

Budskap Informerte brukere mestrer bedre sine valg og 
representerer utvikling for spesialisthelsetjenesten 

Primærhelsetjenesten – den viktigste samarbeidspartner for 
brukerveiledning og en god bruk av spesialisthelsetjenesten 

Tiltak Helse 
Nord 

www.helse-nord.no – et oppdatert nettsted for brukere 
av spesialisthelsetjeneste 
 
Ta i bruk de naturlige møtesteder(primærlegekontorer 
etc) som utgangspunkt for informasjon om tjenestene 
 
Utrede magasin om spesialisthelsetjenesten rettet mot 
befolkningen 
 
Grønn telefon – annonsering og profilering på egnede 
steder/egnede medier 
 
Regionalt brukerutvalg – møter 
 
Ad-hoc møter med aktuelle organisasjoner på spesielle 
saker 
 

Lett tilgang til ventetidsinformasjon på www.helse-nord.no 
 
Gjennom Nord-norsk helsenett utvikle teknologiske løsninger som 
fremmer effektiv flyt av informasjon 
 
Initiere samhandling via nettbaserte løsninger 
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Områder/målgr. Myndigheter Media 
Målsettinger Myndigheter og beslutningstakere skal gis/få tilgang 

til relevant informasjon om Helse Nords virksomhet 
og rammevilkår. De skal inkluderes i saker hvor de 
har interesser på vegne av befolkningen. Vår 
kommunikasjon skal representere en kvalitet ved de 
prosesser som gjennomføres. 

Vi skal legge til rette for at media på en effektiv måte kan 
få/skaffe seg innsyn i og informasjon om hva vi arbeider med og 
gjennom egne tiltak sette viktige spørsmål på dagsorden. 
 

Budskap Samhandling med myndighetene – en forutsetning for 
utvikling av tjenestene med forankring i landsdelen 

Informert offentlig debatt – en forutsetning for troverdighet til 
måten Helse Nord løser oppgavene på 

Tiltak Helse 
Nord 

Etablere og følge opp regionalt kontaktorgan 
 
Høringer  
 
Kontaktmøter på saker 
 
Tematimer i regionale politiske organ 
 
Møter med regionråd og lokale myndigheter knyttet til 
styremøter 
 
Sende saksliste og protokoller til regionale og lokale 
politiske myndigheter 
 
Utvikle www.helse-nord.no som informasjonsarena 
for myndigheter 

”Alltid tilgjengelig” - aktiv svartjeneste for 
spørsmål/henvendelser fra media 
 
Offentlig brevjournal på vår hjemmeside 
 
Sende saksliste og protokoller styremøter 
 
Invitere pressen til styreseminar 
 
Pressemeldinger 
 
Oppdatert www.helse-nord.no 
 
Vurdere ”klipptjeneste” fra landsdelens media 
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Områder/målgrupper Foretaksgruppen Ansatte 
Målsetting Økt informasjonsbevissthet og kompetanse skal 

utvikles i foretaksgruppen. Informasjon er et 
lederansvar. 
 
Ledelsen på alle nivå har ansvar for en samlet 
framstilling av et saksforhold.  

Sikre at arbeidstakernes representanter er informert om Helse 
Nords overordnede strategier og planer for virksomheten 

Budskap Foretaksgruppen – alltid først informert Informerte ansatte tar medansvar og er endringsorienterte 
Tiltak Helse Nord Utrede og etablere et intranett 

 
Etablere systemer for hurtiginformasjon 
 
Effektivisere kommunikasjon ved utvikling av 
rutiner for bruk elektronisk medium 
 
Etablere nyhetsbrev i foretaksgruppen 
 
 

Ivareta kontakt med hovedsammenslutningene gjennom eget 
organ 
 
Høringer på aktuelle saker 
 
Eget område på hjemmesiden med informasjon rettet mot de 
ansatte 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300113-190 012  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 27-2003  MØTEPLAN 2005 
 
Møtedato: 28. april 2004 

 
Formål / sammendrag 
Vedlagt følger forslag til møteplan for 2005. Det legges opp til åtte møter. Det må evt. legges 
til rette for et første orienterende møte med nytt styre i begynnelsen av juli.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Forslag til møteplan for 2005 godkjennes.  
 
Helseforetakene planlegger sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til møteplan 2005 
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UTREDNING 
 
Nedenfor følger forslag til møteplan for 2005. Følgende premisser er her lagt til grunn: 
 
• Behandling av styringsdokument 12. januar 2005. 
• Behandling av konsolidert budsjett for helseforetaksgruppen 12. januar 2005. 
• Første regnskapsbehandling i mars 2005. 
• Endelig behandling av regnskap og årsberetning i mai 2005 – dette forutsetter at 

helseforetakene behandler sine saker innen 20. april 2005.  
• Tertialbehandling av regnskap i mai og oktober 2005. Dette forutsetter at styrene i 

helseforetakene behandler sine saker senest tre uker før.  
 
For at denne møteplanen skal kunne gjennomføres og viktige saker få nødvendig behandling 
må helseforetakene planlegge sin gjennomføring av styremøtene på basis av de samme 
premisser.  
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styret 12  16  4 22   7 12 9 14 
Styreseminar   16-17       12-13   
Foretaksmøte      22       
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300499-21 012  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen / Daniel Haga, tlf. 75 51 29 30 
 

 

STYRESAK 28-2004  RAMMEAVTALE MELLOM HFENE OG 
KOMMUNEHELSETJENESTEN – ARBEIDSFORM 
OG FREMDRIFT.  

 

Møtedato: 28. april 2004 
 
Bakgrunn 
Helsedepartementet har ved flere anledninger understreket betydningen av et godt samarbeid 
med kommunehelsetjenesten for å sikre et helhetlig behandlingstilbud. 
 
o I styringsdokumentet for 2004 understrekes behovet for å forbedre samarbeidet fordi, som 

det heter: ”Samhandlingen mellom den kommunale helsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten er i mange tilfeller ikke god nok.”. 

o Helsedepartementet nedsatte i 2003 en arbeidsgruppe på tvers av regionene for å utarbeide 
strategiske tiltak for å bedre dette samarbeidet.  Denne arbeidsgruppen ledes av Helse 
Nord RHF. 

o Helsedepartementet og Sosialdepartementet nedsatte oktober 2003 et utvalg som skal 
vurdere nødvendige endringer i regelverk og rammevilkår for å sikre en bedre 
samhandling. 

 
Samarbeidsavtaler mellom HF og samarbeidende kommuner har vist seg å være et viktig 
hjelpemiddel, forutsatt at avtalene omhandler områder som er gjensidig nyttige for partene. 
Helse Nord har derfor gjennom styringsdokumentet pålagt helseforetakene å inngå slike 
samarbeidsavtaler som et av flere virkemidler:    
 
2.1.12 Samhandling med primærhelsetjenesten 
Helse Nord RHF vil i 2004 utvikle vår samhandling med primærhelsetjenesten, og vil stille 
følgende konkrete krav til helseforetakene for denne samhandlingen: 
 
• Hvert helseforetak skal inngå avtaler med kommunene. Det vises her til mal for slike 
kontrakter som er under utarbeidelse av en nasjonal arbeidsgruppe. 

 
Den nasjonale arbeidsgruppen har nå ferdigstilt en slik avtalemal, jamfør vedlegg. 
Dokumentet inneholder en opplisting av forhold som kan reguleres i en slik samarbeidsavtale 
(Del II).  I tillegg er det listet opp en del forhold av spesiell betydning for selve utformingen 
av avtalen (Del I).  
 
Vurdering 
Administrasjonen vil anbefale overfor helseforetakene at den vedlagte malen legges til grunn 
for arbeidet med samarbeidsavtaler, og vil særlig understreke behovet for å vektlegge 
prosessen fram mot slike avtaler, noe som også er understreket i del I i notatet. 
 
Avtalene bør i størst mulig grad være lik for kommunene innenfor samme HF, men arbeidet 
med framforhandling av avtalene og oppfølgingen av disse i etterkant kan organiseres for 
eksempel med utgangspunkt et lokalsykehusområde. Helseforetaket bør ta ansvar for å 
organisere prosessen på en mest mulig hensiktsmessig måte. 
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Den vedlagte malen har en lang momentliste over forhold som kan reguleres i en slik avtale. 
Vi mener det er viktig å komme i gang og skaffe seg erfaringer med slike avtaler, og at det i 
en startfase derfor er viktigere å fokusere på noen få element som det kan skapes enighet om 
snarere enn å arbeide fram mot et omfattende avtaleverk.  Er erfaringene gode, vil avtalene 
kunne utvikles videre.  
 
Helse Nord vil anbefale at det legges opp til følgende prosess: 
 
1. HF sender ut invitasjon til ordfører/rådmann i alle samarbeidskommunene om å delta i 

arbeidet med samarbeidsavtaler. Avtalene bør gjelde innenfor HFenes geografiske 
opptaksområde. Avtalemalen kan legges med som informasjon. Dersom det arrangeres 
møter i regi av KS eller regionråd, kan dette være en nyttig arena for informasjon. 

 
2. I brevet må kommunene oppfordres til å la seg representere med 2-4 representanter for 

kommunene samlet, og at kommunen kan la seg representere for eksempel gjennom KS 
eller regionråd. Forhandlingsdelegasjonen bør ha en blandet faglig og politisk 
sammensetning. 

 
3. All erfaring tyder på at det er vesentlig å komme fram til en basisavtale som er lik for alle 

kommunene i opptaksområdet. 
 
4. Etter at det foreligger et anbefalt avtaleutkast, må avtalene undertegnes med den enkelte 

kommune. 
 
5. Arbeidet med avtalene bør igangsettes før sommeren i år, og må være avsluttet i løpet av 

høsten, slik at avtalene kan bli operative fra 1.1.2005. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av å inngå forpliktende 

samarbeidsavtaler med kommunene som del av arbeidet med å sikre et helhetlig tilbud til 
befolkningen. 

 
2. Styret vil anbefale at vedlagte mal for samarbeidsavtaler legges til grunn. 
 
3. Styret vil understreke betydningen av å legge opp til en forhandlingsprosess som kan være 

med å styrke forankringen av avtalen i den enkelte kommune.  
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Notat fra Nasjonal gruppe for samhandling: ”Samarbeidsavtale mellom  
   foretak og kommuner i opptaksområdet”. 
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Tittel: 

SAMARBEIDSAVTALER 
Dato: 
26.02.2004 

Utarbeidet av: 
Nasjonal gruppe for samhandling 

Godkjent: 
08.03.2004 

Saksbehandler:  
Per Roland, Gunvor Ånestad, Daniel Haga 

 

 
 
 
 
SAMARBEIDSAVTALER MELLOM FORETAK OG KOMMUNER I 
OPPTAKSOMRÅDET 
 
Generelt: 
Samarbeidsavtaler er et av virkemidlene for å ivareta pasientens behov for en sammenhengende 
behandlingskjede. Avtalene skal sikre rutiner ved informasjonsoverføring, gode samarbeidsrutiner ved 
innleggelse og utskrivning, samt retningslinjer for håndtering av uenighet. Avtalene kan også regulere 
veiledning og kompetanseoppbygging. 
 
Dagens avtaler har en svært ulik utforming. Enkelte avtaler har en ensidig fokusering på håndtering av 
utskrivingsklare pasienter, mens andre bærer preg av større gjensidighet mellom partene og regulerer 
de fleste forhold som er nevnt over. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten forutsetter 
gjensidighet og likeverdighet mellom partene.  
 
Etter å ha gått gjennom er rekke eksempler på samarbeidsavtaler, vil den nasjonale 
samhandlingsgruppen anbefale at det benyttes en ”momentliste” eller en ”mal” for å sikre at 
samhandlingen skjer på en god måte. I dette notatet presenteres en slik liste sammen med forslag til 
konkret utforming av de enkelte elementene. 
 
I.   Forhold av spesiell betydning for utformingen: 

a) Lik avtale for alle kommunene i opptaksområdet til en institusjon eller et foretak.   
Mange kommuner ønsker avtaler som gjenspeiler kommunens spesielle behov, men 
dette vil kunne skape uenighet mellom kommunene og medføre at innholdet i de 
mange avtalene ikke blir godt nok kjent inne på institusjonen. En felles avtaletekst vil 
gjøre at kommunene kan opptre samlet i utformingen av avtalen, og dermed også 
representere en større ”likeverdighet” overfor foretaket. Om det finnes spesielle 
forhold i enkeltkommuner som bør reguleres i avtaleform, bør dette skje gjennom 
tillegg til standardavtalen. Videre vil prosessen fram til like/felles avtaler bidra 
tilstørre grad av standardisering  og kvalitetssikring av rutinene. 
 

b) Utarbeidelse av avtalene må skje i en arbeidsgruppe med representanter for begge nivå. 
Jamfør punkt a). Det er vesentlig at aktuelle kommuner kan enes om noen få 
representanter som kan delta i utformingen på vegne av de andre kommunene. 

 
c) Avtalene bør regulere både samarbeid på et overordnet plan og i det daglige praktiske 

arbeidet. 
Samarbeidet på overordnet administrativt plan kan for eksempel skje mellom 
foretaksledelsen og representanter for kommunene (KS eller regionråd), og bør 
formaliseres til et møte eller 2 per år. Hovedoppgaven er oppfølging av avtalene. 
Avtalene bør videre regulere samarbeidet på det praktiske plan, for eksempel 
retningslinjer for melding ved inn- og utskrivning av pasienter. Dette arbeidet skjer i 
hovedsak mellom ledere og fagpersonell. 
 

d) Deler av kommunens ansvar må innarbeides i kommunens avtale med fastlegene. 
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Fastlegene er en del av kommunehelsetjenesten og har en sentral rolle i 
samhandlingen. De fleste er privatpraktiserende, men har en fastlegeavtale med 
kommunen.  På en del områder som involverer fastlegene, er ivaretakelse av 
kommunens ansvar avhengig av at kommunen innarbeider dette i sin avtale med 
fastlegene. 
   

e) Avtalene må angi retningslinjer for håndtering av uenighet. 
Erfaringene har vist at samarbeidet går lett så lenge det er full enighet mellom partene. 
Avtaler vil kunne forebygge konflikter, men ikke i seg selv forhindre at uenighet 
oppstår både om avtalens innhold og tolkningen av dette. En gjennomtenkt og avtalt 
måte å håndtere uenighet på vil virke konfliktdempende. 
 

II:   Momentliste for utforming av samarbeidsavtaler 
Under hvert punkt er det tatt med eksempler på utforming og/eller utdyping av forslag 
til innhold.  Eksemplene er skrevet i kursiv.  

  
1. Innledning/lovgrunnlag 
Det er mange som skal forholde seg til innholdet i en slik avtale, og da er det vesentlig at det finnes en 
felles forståelse av lovgrunnlaget.  

Pasientenes rettigheter, kommunenes og spesialisthelsetjenestens oppgaver og felles 
ansvar for å sammen yte et helhetlig tilbud er tydeliggjort i en rekke lover. 

 
I tillegg har vi noen sentrale forskrifter, rundskriv m.m. som fremhever forpliktelsene til samarbeid  
 

Viser til referanseliste bakerst i dette dokumentet med hyperkoplinger til relevante lover og 
forskrifter. 

 
Et samlende trekk ved de nye helselovene er at de gir pasientene rett til informasjon, medvirkning og 
deltakelse. Et sentralt punkt er retten til individuell plan for pasienter som ”har behov for langvarige 
og koordinerte helsetjenester”. Blant formålene for slike planer må særlig nevnes behovet for 
helhetstenkning, klargjøring av ansvar og samhandling.   
 
De regionale helseforetakene skal gi nødvendig veiledning og konsultasjon og delta aktivt i samarbeid 
med kommunene slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud.” 
Veiledningsplikten er fastslått i spesialisthelsetjenestens § 6-3.   
 

Eksempel på formulering: 
I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et 
ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå, mens helseforetakets ansvar er 
hjemlet i lov om spesialisthelsetjenesten og lov om etablering og gjennomføring av 
psykisk helsevern. Pasientrettighetsloven stiller krav om pasientens rett til helsehjelp, 
medvirkning og informasjon. Samarbeidsavtalen er tuftet på de nevnte lover. 
 
En av de største utfordringene innen helsetjenesten er å sikre brukerne av tjenestene 
muligheter for medvirkning, oversikt, plan og kontinuitet i tilbudet. 
Dette krever samarbeid med pasienten og koordinering mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 
De ovennevnte lovene utgjør en helhet som stiller krav både til kommunene og 
helseforetakene når det gjelder samhandling.   
 

2. Formål  og virkeområde for samarbeidsavtalen 
Her bør den overordnede målsettingen for avtalen skisseres.  Det er særlig viktig at 
utformingen har et ”brukerperspektiv”.  

Eksempel: 
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Avtalens hovedmålsetting er å sikrepasientens/brukerens interesser ved å utvikle et godt 
samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. 
 
Delmål: 
- sikre klar ansvarsplassering mellom helseforetaket og kommunene. 
- sikre at pasienten/brukeren opplever trygghet og kontinuitet ved overflytting mellom 1. og 

2. linjetjenesten . 
- sikre gode rutiner for informasjonsoverføring mellom 1. og 2. linjetjenesten, slik at 

nødvendig informasjon er tilgjengelig på det nivå pasienten/brukeren oppholder seg. 
- klargjøre hva partene forplikter seg til i samband med blant annet inn- og utskriving. 
- sikre effektiv utnytting av avtalepartene sine ressurser. 
- sikre at pasienten/brukeren er på rett nivå til rett tid. 

 
 
3. Avtalens parter 

Navn på helseforetaket, evt. institusjonen, og kommunen. 
 
 

4. Samarbeidsformer 
De fleste steder vil det være hensiktsmessig å opprette formaliserte samarbeidsstrukturer, men 
behovet vil variere. De mest vanlige formaliserte samarbeidsstrukturene er: 
 
4.1. Politisk og administrativt samarbeidsorgan 
Dette vil være et overordnet samarbeidsorgan mellom foretaksledelsen og kommunene. Dette vil 
være felles for alle kommunene i opptaksområdet. 
Avtalen bør skissere følgende: 

4.1.1. Sammensetning og størrelse 
4.1.2. Arbeidsform 

Eksempel: 
Utvalget konstituerer seg selv.  Ledelse og sekretærfunksjonen alternere årlig 
mellom NN  HF og kommunene.  

Utvalget har møter ca 2 gang pr. år. 

Partene bærer selv sine kostnader. 

Ved ekstraordinære situasjoner kan saker tas opp direkte mellom den enkelte 
kommune og NN HF med tanke på å løse felles utfordringer.  
Samarbeidsutvalget orienteres om dette. 

4.1.3. Oppgaver: 
Eksempel: 
Utvalget har ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen, avklare saker av 
prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter.  
Det administrative utvalget skal også avgjøre uenighetssaker som ikke lar seg 
avklare mellom foretaket og den enkelte kommune. 

 
4.2. Faglig samarbeidsutvalg: 
Samarbeidsutvalget bør ha 1-2 planlagte samarbeidsmøter per år for å diskutere praktiske rutiner 
og sikre gjensidig informasjon mellom fagpersonell på begge nivå.  
I tillegg bør avviksrapporter og uenighet om håndtering av avtalen diskuteres i dette utvalget. 

 
 
 
5. Momenter som kan reguleres i slik avtale: 

5.1. Ansvarsfordeling mellom partene ved innleggelse av pasient: 
Eksempel på områder som kan reguleres: 

Kommunens ansvar  
(rutiner ved øyeblikkelig hjelp, innleggelsesskriv osv.) 

 



 
 

29 

 Helseforetakets ansvar  
(rutiner ved mottak av øyeblikkelig hjelp, innleggelsesskriv,  
”åpen retur” osv.) 

 
5.2. Ansvar mellom partene under opphold og ved utskrivning av pasient: 

Kommunens ansvar  
(kontaktperson, vurderingsbesøk, planlegging av  tilbud etter utskrivning slik at 
sykehusopphold ikke forlenges unødig).  

 
Helseforetakets ansvar  
(pasientansvarlig lege/sykepleier, igangsetting av arbeidet med individuell plan, 
varsling om behov for kommunale tjenester etter utskrivning, kontaktperson, 
informasjonsrutiner, nettverksmøter, veiledningsplikt, epikriser osv.) 

 
5.3. Håndtering av forskrift om betaling for utskrivningsklare pasienter. 

Forskriften er gjeldende dersom ikke annet er avtalt mellom kommunen og foretaket. 
Enkelte har valgt å ikke ta i bruk forskriften så lenge reglene i pkt 5.2 medfører at 
pasienter tas imot av kommunen så raskt det er praktisk mulig. 
Avtalen bør angi om det er forskriften som gjelder eller om det skal avtales andre 
regler. 

 
5.4. Utdanning/veiledning/kompetanseheving: 

Avtalen bør forplikte helseforetaket til å tilby utdanning, hospitering, veiledning til 
helsepersonell i kommunene. Kommunene bør på sin side legge til rette for at 
kommunalt helsepersonell kan utnytte slike utdanningstilbud, og at helsepersonell fra 
helseforetaket kan hospitere i kommunen for å bli bedre kjent med arbeidsforhold, 
faglig forutsetninger og utfordringer. 

 
6. Gjensidig informasjonsplikt 

Det er vesentlig at samarbeidspartene har en gjensidig plikt til å orientere om 
endringer i rutiner, omorganiseringer og lignende som kan ha innvirkning på de 
områdene avtalen gjelder for. 
 

7. Hvordan håndtere avvik 
Flere foretak rapporterer om gode erfaringer med formaliserte rutiner for 
avviksmelding og avvikshåndtering.  Partene blir enige om å rapportere avvik.  
Avviksrapportene drøftes i et Samarbeidsutvalget med sikte på forbedrede løsninger. 
På den måten kan avvikshåndtering også bli et viktig redskap til å videreutvikle 
samarbeidet. 
 

7.   Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen.   
 
III.  Referanser til aktuelle lover og forskrifter: 

Lover: 
• Kommunehelseloven 
• Sosialtjenesteloven 
• Spesialisthelsetjenesteloven 
• Pasientrettighetsloven 
• Helsepersonelloven 
• Lov om barnevernstjenester 

 
Forskrifter: 
• Forskrift om individuell plan 
• Forskrift om pasientansvarlig lege 
• Forskrift om betaling for utskrivingsklare pasienter 
• Forskrift om habilitering og rehabilitering 
• Forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300695-7 274 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 29-2004  SAMARBEIDSAVTALE MED 
FYLKESKOMMUNENE I NORD 

 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Formål / sammendrag 
Vedlagt følger forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse 
Nord. Avtalen sikrer et nærmere samvirke mellom regionalt folkevalgt nivå og Helse Nord. 
Det gir fylkeskommunene innflytelse på spørsmål som er av vesentlig betydning for 
tjenestetilbudet. Helse Nord får innspill fra regionale myndigheter som er viktig i arbeidet 
med større saker. Det gir Helse Nord innflytelse på spørsmål fylkeskommunene arbeider med 
som er av betydning for oss. I tillegg legger avtalen til rette for løpende kontakt og dialog om 
saker som er på den regionale dagsorden. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Finnmark, Troms og Nordland 
fylkeskommuner vedtas.  
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Fylkeskommunene i Nord 
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      og 
 

 
 
 
 
 

  
SAMARBEIDSAVTALE 

 
 
Fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF er enige om å formalisere sitt 
samarbeid. Det skjer for å sikre informasjonsutveksling og kommunikasjon om utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Partene er enige om at ansvaret for tjenestene best kan 
ivaretas når regionale folkevalgte synspunkter også er del av Helse Nords beslutningsgrunnlag 
i saker av vesentlig betydning for tilgjengeligheten i tjenestetilbudet.   
  
 
1. Det etableres et kontaktforum bestående av en representant fra politisk ledelse i hver av de 
    tre fylkeskommunene, styreleder og administrerende direktør i Helse Nord. Det avvikles 
    årlige tre kontaktmøter mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene. Ett av disse skjer i 
    tilknytning til et styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHF ivaretar 
    sekretariatsfunksjoner. I kontaktmøtene skal orienteres om bl.a. 
 

- utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
- planer fylkeskommunene eller Helse Nord har av betydning for spesialisthelsetjenesten 
- aktuelle saker 

  
Fylkeskommunenes representanter i kontaktforumet inviteres til Helse Nord RHFs seminarer 
for helseforetaksstyrene.   
 
2. Samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord skal omfatte 
 
• Fylkeskommunene skal årlig motta Helse Nord RHFs plan og melding  

 
• Fylkeskommunene skal kunne uttale seg om vesentlige endringer av funksjons- og 

oppgavefordeling mellom helseforetakene, som er av betydning for tilgjengeligheten til 
helsetjenester, før behandling i Helse Nord RHFs styrende organer.  

 
• Planer for utvikling og prioritering av faglige områder skal fylkeskommunene kunne 

uttale seg om 
 
• Fylkeskommunene skal orienteres om forhold som i vesentlig grad påvirker 

spesialisthelsetjenestetilbud, sysselsetting etc. i Helse Nord RHF  
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• Helse Nord RHF skal kunne uttale seg om endringer av fylkeskommunale 
utdanningstilbud, av betydning for spesialisthelsetjenesten, før behandling i 
fylkeskommunens styrende organer.  

 
• Fylkeskommunene skal orientere, informere og innlede samarbeide med Helse Nord om 

endringer av samferdselspolitikk/kommunikasjoner som kan påvirke pasientstrømmer og 
tilgjengelighet i regionen. 

 
• Helse Nord RHF inviteres til å delta i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid 
 
• Helse Nord RHF og de tre fylkeskommunene skal vurdere felles satsing på forebyggende 

helsearbeid, forskning og kompetanseutvikling. 
 
• Helse Nord RHFs ledelse inviteres årlig til fylkestingene for å presentere status og 

utviklingstrekk som grunnlag for debatt i fylkestingene 
 
• Saker av spesiell betydning kan taes opp mellom partene ved behov 
 
• Fylkeskommunene orienteres rutinemessig om sakslister til styremøtene i Helse Nord 
 
 
Avtalen forutsettes behandlet av politiske organ i fylkeskommunene og Helse Nords styre. 
 
 
     Bodø 11. mars 2004 
 
 
Inger Lise Balandin(sign)      Paul Dahlø(sign) 
Finnmark fylkeskommune      Troms fylkeskommune 
 
 
Kjersti Markusson(sign)      Olav Helge Førde(sign) 
Nordland fylkeskommune      Helse Nord RHF 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300398-91 110  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 30-2004  TILSKUDD TIL OMSTILLINGSPROSJEKT 
MOSJØEN.  

 

Møtedato: 28. april 2004 
 
Formål / sammendrag 
Helse Nord RHF har mottatt søknad om midler til omstillingsarbeid i forbindelse med 
omlegging av akutt/føde funksjon i Mosjøen. På bakgrunn av søknad tilråder 
administrasjonen at prosjektet innvilges et beløp på 1,4 mill kr i 2004. Bevilgningen foreslås 
tilbakeført over fire år og disponeres fra ikke ikke-fordelte midler i Helse Nord RHFs 
budsjett. Budsjettrammen til Helgelandssykehuset økes med 1,4 mill kr i 2004 og reduseres 
med ¼ -del (kr 350.000) de neste 4 årene.  
 
Bakgrunn / fakta 
Det har foregått en lengre utredningsprosess om organiseringen av kirurgisk akuttberedskap 
og fødselsomsorg i Helse Nord iverksatt høsten 2002, senest omhandlet i styresak 112/03. 
Prosessen er grundig behandlet i styret og forutsettes derfor kjent. 
 
Omlegging av akutt/føde funksjon i Mosjøen stiller krav til omstilling i Helgelandssykehuset. 
Det er igangsatt et prosjekt med følgende aktiviteter:  
 
• Fire jordmødre har hospitert med henblikk på overgang til jordmorstyrt fødestue fra 1. juni 

2004. Seleksjonskriterier og vaktplaner er under utarbeidelse.  
• To ambulansesjåfører er under oppstart med paramedic-kvalifisering.  
• Besøk av FAM ved Larvik sykehus og Narvik Sykehus for innhenting av erfaringer fra 

planprosess. Arbeidsgrupper er på plass og arkitekt er engasjert for å utarbeide skisseprosjekt.  
• Kirurgisk avdelingsoverlege planlegger hospitering ved Radiumhospitalet og UNN med 

henblikk på videre utredning av prosjektet med rekonstruktiv kirurgi.  
• Det arbeides aktivt mot UNN med henblikk på tilbud fra/samarbeid med hudavdelingen der. 

Rekrutteringsarbeid i den forbindelse pågår.  
• Arbeidet med etablering av ny ambulanse i Mosjøen er startet.    
 
Helseforetaket har skissert følgende budsjettramme for dette omstillingsarbeidet:  
 

Tiltak Budsjett  
Hospitering av jordmødre/barnepleiere ved fødestuer  250 000
Innleie av erfaren ”fødestuejordmor” i oppstartsfase  50 000
Kvalifisering av primærleger og sykehuspersonell  200 000 
Kvalifisering av ambulansepersonell – paramedic utdanning  100 000
Lokal prosjektleder, 50 pst stilling m/ sosiale utgifter  240 000
Hospitering kirurger plastisk-kirurgisk avdeling UNN  50 000
Frikjøp og innleie av eget personell i forbindelse med planarbeid 60 000
Leie av brakkerigg for forsert gjennomføring av FAM 370 000
Ekstern prosjektveiledning  100 000
Uforutsette kostnader  30 000
SUM 1 400 000
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Vurdering 
Helse Nord RHF har ikke satt av midler til konkrete omstillingsprosjekter. Tilbakeholdte 
reserver kan imidlertid disponeres til engangstiltak og omstilling.  
 
Omlegging av akutt/føde funksjoner stiller krav til omstillinger i helseforetaket. Dette for å 
sikre at det praktiske opplegget gir sikkerhet for at tjenestene er forsvarlige og av god kvalitet, 
med andre ord at Helse Nord ivaretar sitt sørge-for-ansvar ovenfor befolkningen. Det må 
videre sørges for at prehospitale tjenestene – herunder transportberedskap – og kvalifisering i 
stabilisering og håndtering av akutte skader foregår på best mulig måte. Samhandling mellom 
tjenestenivåene er ytterligere ett moment det må arbeides aktivt med i en slik 
omstillingsprosess.  
   
Helse Nord økte basisrammen til Helgelandssykehuset med 1,7 mill kr til drift av ambulanse i 
Mosjøen. Som en videre oppfølging av omstillingen anses det som viktig å understøtte 
ovennevnte omstillingsarbeid økonomisk for å sikre at organisasjonen og 
samhandlingspartnere er best mulig rustet i forhold til nye rutiner og kompetanse.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av ovenstående vurdering tilråder administrasjonen at prosjektet innvilges et 
beløp på kr 1,4 mill kr. Beløpet overføres til helseforetakets basisramme og tilbakebetales 
over 4 år ved at basisrammen reduseres med ¼ - del av tildelt beløp i perioden 2005-2008.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til tidligere saker om organiseringen av kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg i Helse Nord.  
 
2. Helgelandssykehusets basisramme i 2004 økes med 1,4 mill kr og Helse Nord RHFs 

ramme reduseres tilsvarende. Bevilgningen forutsettes brukt til gjennomføring av 
omstillingsaktivitetene skissert i saken.  

 
3. Bevilgningen tilbakeføres ved at basisrammen til Helgelandssykehuset årlig reduseres 

med ¼- del av innvilget beløp i perioden 2005-2008.     
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Søknadsbrev fra Helgelandssykehuset  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf.  75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 31-2004  ANBUD PÅ LEGEMIDLER – TILDELING AV 
ENERETT. 

 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2004 har Stortinget vedtatt å innføre 
anbud på såkalte ”gråsonepreparater” fra 1. juli 2004 for å få presset ned prisene på slike 
medikamenter. ”Gråsonepreparater” foreskrives første gang i sykehus, men behandlingen 
fortsetter etter at pasienten er utskrevet. Fastlegen foreskriver disse preparatene til pasienten 
på blå resept og kjøpes inn fra ordinære apotek, men til en høyere pris enn det sykehusene har 
fremforhandlet gjennom sine LIS-avtaler (LIS: Legemiddelinnkjøpssamarbeidet). 
 
Rikstrygdeverket (”RTV”) skal forvalte ordningen og det er forutsatt i statsbudsjettet at LIS 
skal benyttes ved anbudsinnhentingen. Helseregionene forutsetter at dette skjer uten negative 
økonomiske effekter for foretakene. Dette innebærer at RTV etter avtale skal dekke alle 
merkostnader forbundet med at LIS skal administrere anbudsinnhentingen på 
”gråsonepreparatene”. I tillegg har RHFene lagt til grunn at eventuelle negative effekter på 
oppnådde rabatter for tilsvarende anbud for helseforetakene, må kompenseres fullt ut. Dette 
vil bli ivaretatt i avtalen som nå vil bli inngått mellom Sykehusapotekene ANS ved LIS og 
RTV. 
 
LIS er et samarbeid mellom de fem regionale helseforetakene. Formålet med samarbeidet er å 
innhente felles anbud på legemidler til bruk i sykehusene, for dermed å redusere 
innkjøpskostnadene på legemidler.  
 
LIS-samarbeidet er regulert i avtale av 9. februar 2004 (”Samarbeidsavtalen”) mellom de 
regionale helseforetakene og Sykehusapotekene ANS (”Sykehusapotekene”), som eies av 
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. LIS er administrativt organisert som en del av 
Sykehusapotekene, som på sin side forplikter seg til å stille til rådighet de nødvendige 
administrative og personalmessige ressurser for å sikre gjennomføringen av samarbeidet. 
 
Det er etablert et eget LIS-styre hvor hver av de deltagende regionale helseforetakene 
oppnevner ett medlem. Helse Nord har oppnevnt direktøren for Sykehusapoteket Nord HF 
som vårt medlem. Styret har myndighet til å treffe beslutninger i alle forhold som vedrører 
LIS. LIS har en egen administrasjon som utfører de arbeidsoppgaver som følger av LIS-
styrets beslutninger.  
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I forbindelse med forberedelsene for å iverksette ordningen med anbud på gråsonepreparater 
har det vært reist spørsmål om RTV kan benytte seg av tjenestene fra LIS uten å innhente 
anbud i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Helsedepartementet og RHFene har 
foretatt en juridisk vurdering av dette. For å sikre at organiseringen av helseregionenes 
sykehusapotek- og LIS-virksomhet ikke kommer i konflikt med konkurranseregler eller 
forskrift om offentlige anskaffelser, har en kommet til at Helsedepartementet kan tildele LIS 
enerett til å innhente anbud på de aktuelle legemidler. For å få til en felles innkjøpsprosess, 
må styrene i de regionale helseforetakene vedta å tildele Sykehusapotekene ANS enerett til å 
administrere LIS.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF gir med dette Sykehusapotekene ANS enerett til å administrere 

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) mellom de regionale helseforetakene, slik dette 
samarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og 
Sykehusapotekene ANS. Tildelingen er midlertidig, og vil bli vurdert om to år.  

 
2. Helse Nord RHF forutsetter at alle kostnader forbundet med at LIS skal innhente anbud på 

”gråsonepreparater” for Rikstrygdeverket blir kompensert. Det samme gjelder eventuelle 
negative effekter på oppnådde rabatter for tilsvarende anbud for helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg: Samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og  
 Sykehusapotekene ANS, datert 9. februar 2004. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300113-187 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 32-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
3. Prosjektkostnader, herunder konsulenthonorarer. 
4. Orientering – kostnader legelønnsoppgjøret 2002-2003. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300113-187 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 32-2004/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300113-187 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 32-2004/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 32-2004/3  PROSJEKTKOSTNADER, HERUNDER 
 KONSULENTHONORARER. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Se vedlagt notat og brev. Sistnevnte brev til Riksrevisjonen er unnt. off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
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        Vår dato: 14.04.04 Vår referanse: Arkivnr: 
     
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
   
Saksbehandler: Tor-Arne Haug,  
 

  

 
NOTAT  
 
Til: Styret i Helse Nord 
Fra:  Tor-Arne Haug 
Kopi:  
 
PROSJEKTKOSTNADER, HERUNDER KONSULENTHONORARER 
 
Helse Nord har en rekke kostnadsområder hvor det inngår konsulentkostnader. Disse 
kostnadene ligger innenfor ordinær drift og i prosjekter. Nedenfor følger en oppstilling over 
driftsområder og prosjekter der det er konsulentbruk. Dette som orientering til styret etter 
forespørsel pr e-post 23.mars 2004 fra styremedlemmet Kari Baadstrand Sandnes. 
 
Tabell 1. Konsulentbruk i ordinær drift. 
Koststed (Nr) Koststed (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
1000 Adm. direktør   46.872  
2000 Fagseksjonen            0  
3000 Organisasjonsseksjonen   61.547  
5000 Serviceseksjonen   23.850  
7000 Økonomiseksjonen     7.002  
7100 Fellesposter     1.612  
Sum ordinær drift  140.883 *) Ikke spesif. art 

 
Tabell 2.1 Konsulentbruk i prosjekter – adm. direktør.  
Prosjekt (Nr) Prosjekt (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
102 Samarb. og desentral.            0    300.000 drift 
Sum adm. direktør      300.000 

*)Vil kunne medføre konsulentbruk. Gjelder alle tabell 2.x. Budsjett gjelder prosjekt og er 
ikke tidsavgrenset 
 
Tabell 2.2 Konsulentbruk i prosjekter – fag.  
Prosjekt (Nr) Prosjekt (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
211 Handlingsplan geriatri   70.000    100.000 drift 
212 Handl.pl. psykisk helse   11.250    150.000 drift 
215  Handl.pl. rehabilitering     100.000 drift 
216 Effektiv kirurgi       50.000 drift 
218 Utv. Samisk helsetj.     300.000 drift 
229 Str klin. 

dokumentasjon 
  4.000.000 drift/inv 

232 Laboratoritekn. Infrast      500.000 inv 
240 Barents Rescue      500.000 drift 
Sum fagseksjonen   81.250  5.700.000 
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Tabell 2.3 Konsulentbruk i prosjekter - organisasjon.  
Prosjekt (Nr) Prosjekt (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
302 Lønn og pers.system     26.040                 0 drift 
305 Arbeidsplan   176.102 14.000.000 inv/drift 
306  Reg. lederutv.program       500.000 drift 
307 Nasj. 

Lederutv.program 
   1.000.000 drift 

308 Coaching       500.000 drift 
322 Infrastruktur og basistj     55.800   8.500.000 inv 
323 IT-sikkerhet     16.368      300.000 drift 
324 Program/prosj.styring       100.000 inv 
326 Nasjonalt Helsenett   331.045                 0 drift 
328 Scanning pasientjourn.     17.526                 0 drift 
Sum org.seksjonen    622.881 24.900.000 

 
Tabell 2.4 Konsulentbruk i prosjekter - strategi.  
Prosjekt (Nr) Prosjekt (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
403 Samhandl. Prim.helsetj                    - drift 
408 Katastrofeplan         50.000 drift 
Sum strategi              0     50.000 + 

 
Tabell 2.5 Konsulentbruk i prosjekter - forretning.  
Prosjekt (Nr) Prosjekt (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
601 Kvalitetssystem     62.365   4.600.000 inv/drift 
603 Innkjøpssystem   368.940 12.500.000 inv/drift 
604/6045  FDVU-system     19.344   2.250.000 inv/drift 
606 Sak/arkivsystem     19.344                 0 drift 
609 Stab/støtte     69.998   5.200.000 drift 
612 Nybygg Stokmarknes     94.302                 0 drift 
Sum forr.seksjonen    634.293 24.550.000 

 
Tabell 2.6 Konsulentbruk i prosjekter - økonomi.  
Prosjekt (Nr) Prosjekt (T) Hittil i år (1.kvartal) Budsjett *) 
704 ØHRN interne kostn              0    220.000 drift 
707 Drift Agresso  -76.131               0 drift 
708  ØHRN ekst.kostn tr 2     2.604    220.000 drift 
709 ØHRN int.kostn tr 2   90.000    400.000 drift 
710 Syketransport     2.635               0 drift 
Sum øk.seksjonen    19.110    840.000 
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Tabell 3. Konsulentbruk Helse Nord RHF 1.kvartal 2004 og budsjetter der konsulentbruk er 
aktuelt 
Område  Forbruk konsulent Samlet budsjett *) 
Sum ordinær drift     140.883 Ikke spesifisert art 
Prosj. adm.direktør                0      300.000 
Prosj. fagseksjonen       81.250   5.700.000 
Prosj. org.seksjonen     622.881 24.900.000 
Prosj. strategi                0        50.000 + 
Prosj. forr.seksjonen     634.293 23.550.000 
Prosj. øk.seksjonen       19.110      840.000 
Sum alle  1.498.417 56.340.000    

*) Budsjett gjelder prosjektbudsjett og er ikke tidsavgrenset – kan gjelde flere år. 
Konsulentbruk kan inngå 
 
Konsulentkjøp i 1.kvartal 2004 utgjør samlet 1,5 mill kroner for Helse Nord RHF.  Det er 
prosjekter i arbeid med budsjetter på vel 55 mill kroner. Deler av prosjektbudsjettene vil bety 
konsulentarbeid. Når det gjelder stab og støtteprosjektet, vil mesteparten være 
konsulentarbeid. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Tor-Arne Haug 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300334-3 231 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 
 

 

STYRESAK 32-2004/4  ORIENTERING – KOSTNADER  
 LEGELØNNSOPPGJØRET 2002-2003. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Formål / sammendrag 
Denne orienteringen har til formål å gi en status over de faktiske kostnader ved 
lønnsoppgjøret for leger, gjennomført i 2002, med virkning fra 1.1.2003. I november 2003 var 
det mulig å simulere årsvirkninger av oppgjøret og et større rapporteringsarbeid ble iverksatt. 
Selv om vi i foretaksgruppen har samme leverandør av lønnssystem viser det seg at systemet 
forvaltes så ulikt av det enkelte helseforetak at det har vært særs vanskelig å sammenstille 
relevante data. Den samme problematikken har naturlig nok også påvirket NAVOs 
makrorapportering på nasjonalt nivå. Usikkerheten om tallstørrelsene har også medført at SSB 
har kjørt kontrollrapportering fra eget datasett for å verifisere NAVOs rapportering.  
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med NAVO kommet til at NAVOs makrorapportering med 
stor grad av sannsynlighet viser den reelle kostnadsvekst i foretaksgruppen, med unntak av 
UNN HF. Rapporterningen er gjort med makrobetraktninger, og tallene for det enkelte 
helseforetak må derfor tolkes med forsiktighet. Tallene for hele Helse Nord vil imidlertid 
kunne gi en god indikasjon. For UNN HF er det lagt til grunn en egen rapport kjørt av 
foretaket selv, og denne kan ikke uten videre sammenlignes med NAVOs rapportering. 
Rapporten viser imidlertid med stor grad av sannsynlighet den reelle kostnadsveksten i 
foretaket.   
 
Det kan i denne sammenheng være verdt å referere Teknisk Beregningsutvalg og SSB sin 
vurdering av beregningene: 
 
”På grunn av de store systemomleggingene er det uvanlig komplisert og krevende å fastslå 
legenes lønnsvekst, bl. a. fordi fastlønnsøkingen delvis erstatter kompensasjoner for forlenget 
arbeidstid og fordi kompensasjonen for utvidet arbeidstid er lagt om.” 
 
Bakgrunn / fakta 
Det var særlig viktig for helseforetakene ved overenskomstforhandlingene i 2002 at det ble 
inngått ny avtale med Den Norske Lægeforening (Dnlf) som avløsning til den mer kollektive 
avtalen som i sin tid ble inngått mellom KS og Dnlf. Det ble inngått nye b-dels- 
overenskomster med Dnlf ved samtlige helseforetak med virkning fra 1.1.2003. Det var en 
forutsetning at lønnsutviklingen for 2002 og 2003 skulle ses under ett under forhandlingene. 
Det ble derfor avtalt at det ikke skulle gjennomføres lønnsoppgjør for legene i 2003. På dette 
grunnlaget ble overenskomstene forhandlet med sikte på en totalramme på 9,5 %. Dette 
tilsvarte det en på det tidspunktet forventet at lønnsutviklingen ville bli for andre grupper i 
helseforetakene i samme periode. 
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Den nye overenskomsten innebar vesentlige endringer i legenes lønns- og arbeidsforhold, 
herunder utvidelse av arbeidstidsordninger. Videre innebærer den betydelige endringer ved at 
flere tidligere lønnstillegg er erstattet av høyere fastlønn. Den nye overenskomsten er 
imidlertid mer fleksibel når det gjelder innretting av arbeidstid ved at det er mulig å inngå 
individuelle avtaler i motsetning til tidligere mer kollektiv innretting av arbeidstid.  
 
Ved flere av foretakene var det også med ulik grad enighet om at tjenesteplanene skulle 
gjennomgås med sikte på å effektivisere merkjøp av arbeidstid, samt gjennom god 
planlegging redusere kostnadene til overtid/tilfeldige vakter. Dette har vist seg i ettertid 
vanskelig å gjennomføre. 
 
Nasjonale tall 
Kostnader korrigert for volum (antall leger) hadde en vekst på 15,8 % 
 
Regionale tall 
Kostnader legelønn korrigert for volum (antall leger) unntatt UNN HF hadde en vekst på 19,7 
%. Beregnet kostnadsvekst UNN HF 15,7 %. 
 
Se for øvrig vedlagte tabeller. 
 
Vurdering 
Tallene viser at det ikke har vært god nok kontroll over kostnadsutviklingen for legelønn. 
Effekter fra avtalen i seg selv kan være vanskelig for helseforetakene å håndtere fullt ut. 
Forutsetningen om effektivisering, særlig der det er protokollført enighet mellom partene, gir 
imidlertid et bedre handlingsrom for oppfølging av tiltak. Dette er imidlertid krevende 
ledelsesmessig. Aktivitet på denne siden bør intensiveres i helseforetakene. 
 
I denne sammenheng har Faglig Råd NAVO gjort følgende vedtak – som det refereres i 
utdrag fra: 
 
1. For å bedre styringen av legelønnskostnadene, anbefaler Faglig Råd Helse at RHF-

sjefene iverksetter felles rapporteringsrutiner umiddelbart. 
2. I avtalene ble det lagt inn forutsetninger om mindre kjøp av arbeidstid, i tillegg til 

generell effektivisering. Dette ble blant annet gjort ved at tidligere avsatt tid til fordypning 
for overleger skulle nyttes til pasientrettet arbeid, at kostnadene til uforutsette vakter 
skulle reduseres i tillegg til at tjenesteplanene skulle effektiviseres. Det var lagt opp til at 
disse forutsetningene skulle oppfylles i samarbeid med Dnlf, og ved mange av 
helseforetakene er målene for dette protokollert. Det konstateres at disse 
effektiviseringene bare i beskjeden grad har skjedd, … …Faglig råd anbefaler at RHF-
sjefene umiddelbart iverksetter en plan for å gjennomføre slike tiltak legeavtalen 
forutsetter…. Faglig Råd forutsetter videre at NAVO bistår det enkelte helseforetak i dette 
arbeidet. Målet for dette arbeidet er å sikre forutsatt resultat. 

3. … 
 
Det er allerede satt i gang et arbeid på nasjonalt plan i samarbeid med NAVO om felles 
rapportering på legelønn. Helse Nord RHF har et koordineringsansvar i forhold til denne 
oppgaven som forventes å være sluttført i løpet av første halvår 2004.  
 
For å nå forutsetningene i overenskomsten vil Helse Nord RHF i samarbeid med NAVO følge 
helseforetakene tett opp. 
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Konklusjon 
Kostnadsutvikingen for legelønn har på nasjonalt plan vært større enn forutsatt ved 
overenskomstforhandlingene i 2002. Ser en på utviklingen i Helse Nord er situasjonen 
ytterligere forverret. 
 
Helseforetakene må medvirke til at det raskt kan etableres felles rapporteringsrutiner på 
legelønn slik at en kan danne seg et godt grunnlag for videre oppfølging av overenskomsten 
med Dnlf. 
 
Helseforetakene må i samarbeid med NAVO og Helse Nord RHF intensivere arbeidet med 
målstyrt gjennomgang av alle tjenesteplaner, samt konkret søke å forbedre planleggingen slik 
at kostnadene ved overtid og tilfeldige vakter ikke øker ytterligere. 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Tabell over kostnadsvekst legelønn for foretaksgruppen. 
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HF Still 02 Tot. lønn 02 Overtid 02 Still 03 Tot. lønn 03 Overtid 03 % Total % Overtid 
Hålogaland 130   70 899 291 10 148 748 125   94 118 457 11 816 011 32,7   16,4 
Finnmark  98   68 909 904   6 389 868  96   83 594 063  7 983 625 21,3   24,9 
Nordland 216 144 319 111 18 000 426 224 169 347 332 14 283 726 17,3 - 20,6 
Helgeland   82   50 388 783   3 378 612  74   53 236 885  3 939 598   5,7   16,6 
SUM 526 334 517 090 37 917 654 518 400 296 738 38 022 960 19,7     0,3 
 
UNN  229 300 000   265 400 000  15,7  
 
 
 
Alle tallene med unntak av UNN er levert av NAVO. Tallene for UNN er levert av UNN.  Forskjellene på variabellønnselementene i  gammel og ny legeavtale er 
store. I tillegg er omfanget av variabellønnsutbetalingene ulikt i de to periodene som sammenlignes.  På grunn av disse forholdene må tallene sess på som ca. tall. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300113-188 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 33-2004  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev til Jonny Haldorsen, Mosjøen av 22. januar 2004 ad. akuttkirurgi og fødeavdeling / 

fødestue. 
2. Brev fra Sør-Helgeland Regionråd av 3. mars 2004 ad. budsjettmodell – 

Helgelandssykehuset HF avd. Sandnessjøen. 
3. Brev fra Harstad Kommune v/ordføreren av 9. mars 2004 ad. oversendelse av uttalelse om 

sykehusreformen og virkning av alvorlige kutt ved lokalsykehusene. 
4. Saksprotokoll fra Nordland Fylkeskommune, Fylkestinget av 14. april 2004 – sak 42/04. 
5. Forslag fra DnA, SV, SP, KrF, Høyre, FrP, Venstre, Kystpartiet og RV ad. 

investeringsmidler til Helse Nord. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 21. april 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 33-2004/1  BREV TIL JONNY HALDORSEN, MOSJØEN AV  
 22. JANUAR 2004 AD. AKUTTKIRURGI OG  
 FØDEAVDELING / FØDESTUE. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 33-2004/2  BREV FRA SØR-HELGELAND REGIONRÅD AV  
 3. MARS 2004 AD. BUDSJETTMODELL –  
 HELGELANDSSYKEHUSET HF AVD.  
 SANDNESSJØEN. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 33-2004/3  BREV FRA HARSTAD KOMMUNE V/ORDFØREREN AV  
 9. MARS 2004 AD. OVERSENDELSE AV UTTALELSE  
 OM SYKEHUSREFORMEN OG VIRKNING AV  
 ALVORLIGE KUTT VED LOKALSYKEHUSENE. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 33-2004/4  SAKSPROTOKOLL FRA NORDLAND  
 FYLKESKOMMUNE, FYLKESTINGET AV  
 14. APRIL 2004 – SAK 42/04. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 33-2004/5  FORSLAG FRA DNA, SV, SP, KRF, HØYRE, FRP,  
 VENSTRE, KYSTPARTIET OG RV AD.  
 INVESTERINGSMIDLER TIL HELSE NORD. 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.4.2004 200300113-189 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 34-2004  EVENTUELT 
 

Møtedato: 28. april 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


