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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. OKTOBER 2004 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 13. oktober 2004 – fra kl. 09.00 
på Radisson SAS Hotel i Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 67-2004 og 68-2004 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.30. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s 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 67-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 13. oktober 2004: 
 
Sak 67-2004 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 68-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2004 Side 3
Sak 69-2004 Resultatvurdering 2003  Side 6
Sak 70-2004 Tertialrapport nr. 2 – 2004 Side 18
Sak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord  Side 49
Sak 72-2004 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 59

Sak 73-2004 Orienteringssaker Side 60
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Status omstillingstiltak  
 4. Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes. Utbygging. Status i 

arbeidet 
 

 5. Handlingsplaner og tiltak innen geriatri, habilitering og 
rehabilitering. Orientering om videre behandling 

 

Sak 74-2004 Referatsaker Side 72
 1. Brev fra Narvik Kommune av 31. august 2004 ad. 

fødselstilbud ved Narvik sykehus 
 

 2. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 9. september 2004 – 
protokoll 

 

 3. Aftenpostens artikkel av 30. september 2004 ad. brudd på 
anbudsregler 

 

Sak 75-2004 Eventuelt Side 76
 
 
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 68-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2004 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler, den 27. september 
2004 – fra kl. 14.00 til kl. 14.35. Møtet ble avviklet som telefonmøte. 
  
Tilstede på telefon var: 
Styremedlem Lisbeth Flågeng, Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Tilstede var: 
Nestleder Stig Fossum. 
 
I styreleder Førdes fravær ble styremøtet ledet av nestleder Stig Fossum. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke og IT-leder Bjørn Nilsen. 
 
Forfall: 
Olav Helge Førde, Ellen Inga O. Hætta, Johan Petter Barlindhaug, Nina Schmidt. 
 
 
STYRESAK 62-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 62-2004 Godkjenning av saksliste 
Sak 63-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2004 
Sak 64-2004 Etablering av Norsk Helsenett AS 
Sak 65-2004 Styrebehandling av spørsmålet om enerett for Norsk Helsenett AS 
Sak 66-2004 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 63-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 31. AUGUST 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2004 godkjennes. Protokollen signeres av 
styremedlemmene i forbindelse med neste styremøte, den 13. oktober 2004. 
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STYRESAK 64-2004  ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjennomføringsplan for etablering av 

Norsk Helsenett AS slik det fremgår av fremlagt saksunderlag. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at Helse Nord RHF deltar med en eierandel på 20 % i Norsk 

Helsenett AS ved å tegne seg for 1.000 aksjer à kr 1.000 til en tegningskurs på kr 7.400 
totalt kr 7 400 000. Det bevilges 7,4 mill.kr fra styrets disponible investeringsmidler 
2003/2004. 

 
3. Styret gir sin tilslutning til å tiltre den fremlagte aksjonæravtale mellom de fem regionale 

helseforetakene og Sosial- og helsedirektoratet. 
 
4. Styret vil sørge for at det fattes nødvendige beslutninger om overføring av Nordnorsk 

Helsenett AS til Norsk Helsenett AS. 
 
5. Styret gir administrasjonen ved Administrerende direktør fullmakter til å utpeke Helse 

Nords styremedlem i det fremtidige Norsk Helsenett AS. 
 
6. Styret gir sin tilslutning til driftsrammene for Helse Nord RHF for 2004 økes med 

900.000 for håndtering av tilleggskostnader i forbindelse med etableringen av Nasjonalt 
Helsenett AS. 

 
7. Styret ber om at det settes fortgang i etablering av tjenestebaserte priser. 
 
8. Styret forventer at redundante kommunikasjonslinjer etableres i 2005 i tråd med 

saksfremlegget. 
 
 
STYRESAK 65-2004  STYREBEHANDLING AV SPØRSMÅLET OM  
 ENERETT FOR NORSK HELSENETT AS 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF slutter seg til at følgende anbefaling fremmes overfor 

Helsedepartementet, om kunngjøring av enerett for Norsk Helsenett AS:  
 

Nasjonale interesser tilsier en samordnet drift og vedlikehold av et nasjonalt 
helsenett for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i helse- og 
omsorgssektoren. Opprettelse av Norsk Helsenett AS gir mulighet til å realisere dette 
mål. Helsedepartementet har besluttet at Norsk Helsenett AS skal levere slik 
nettverksinfrastruktur til ”RHF-konsernene”. Retten gjelder fysisk og logisk basis 
infrastruktur for kommunikasjon. Tilleggstjenester omfattes ikke av dette vedtak.  

 
2. Eneretten begrenses til det som er strengt nødvendig for å nå målet om et enhetlig 

nasjonalt helsenett.  
 
3. Vedtaket bør kunngjøres i Norsk Lysningsblad, sammen med en henvisning til Sosial- og 

helsedirektoratets hjemmeside hvor den nærmere bakgrunn for vedtaket finnes.  
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STYRESAK 66-2004  EVENTUELT 
Styremedlem Odd Oskarsen stilte spørsmål omkring høringsuttalelsen fra Helse Nord RHF i 
forbindelse med felles nødmeldenummer for hele landet og håndteringen i forhold til de 
tillitsvalgte. Administrasjonen bes om å legge frem en orienteringssak i neste styremøte. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2004 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 69-2004  RESULTATVURDERING 2003 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Formål / sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi en kort tilbakemelding på noen aktuelle forhold knyttet til 
regnskapsåret 2003. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med at regnskapene i helseforetakene nå er satt opp i samsvar med 

regnskapslovens prinsipper. Dette synliggjør den reelle økonomiske situasjon i 
helseforetakene og den faktiske ubalansen i økonomien.   

 
2. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i 2003 ikke er blitt bedre, på tross av stor 

inntektsvekst og gjennomførte omstillingstiltak. Styret konstaterer videre at utviklingen i 
de enkelte foretak er svært ulik. 

 
3. Styret registrerer at helseforetakene har en lavere investeringstakt enn forutsatt i 

budsjettet.   
 
4. Styret konstaterer med tilfredshet at ventetidene reduseres og at antall pasienter som har 

ventet mer enn ett år er betydelig redusert. 
 
5. Økningen i sykefravær i Helse Nord er bekymringsfull, med unntak av 

Hålogalandssykehuset, øker sykefraværsandelen i alle foretakene fra 2002 til 2003. 
 
 
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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RESULTATVURDERING 2003 
 
1. Bakgrunn / fakta 
Styret behandlet i møte 12. februar 2004 sak 08-2004/4 ”Melding om oppfølging av 
styringsdokument 2003”. 
Til møtet 24. juni 2004 ble ”Regnskaps og resultatvurdering 2003”, (sak 42-2003) lagt frem 
for styrebehandling. Administrerende direktør trakk saken i møtet. Saksforelegget innholdt 
informasjon om økonomi og aktivitetsrapportering i 2003, en form for utvidet 3. 
tertialrapport. 
På Helse Nord RHF sin hjemmeside ligger det en elektronisk versjon av Årsmelding 2003, 
med informasjon om virksomheten i 2003.  
 
2. Økonomisk resultat i de 5 helseregionene 
I lov om Helseforetak § 43 går det fram at ”Regnskapslovens bestemmelser gjelder for 
helseforetak”. På tross av dette tok det nesten 3 år før det ble gitt aksept fra eier for at det er 
regnskapslovens bestemmelser som skal legges til grunn for regnskapsavleggelsen og 
økonomioppfølgingen i helseforetakene. Dette innebærer at det i: 
 
− regnskapet for 2003 er belastet avskrivninger av den fulle åpningsbalansen 
− regnskapet for 2002 er korrigert for effekten av fulle verdier på åpningsbalansen. 
 
Dette betyr at regnskapet for 2003 gir et korrekt totalbilde over den økonomiske situasjon til 
helseforetakene, at vi kan sammenligne resultatene for 2002 med 2003, at vi kan sammenligne 
resultatene mellom helseregionene. 
I 2002 ble deler av basistilskottet (midler til avskrivninger) skjevfordelt mellom regionene 
slik Helse Midt og Helse Øst fikk en relativt sett for stor andel på bekostning av de 3 øvrige 
regionene. I 2003 ble disse midlene fordelt ut fra objektive kriterier. Dette betyr at det blir 
enklere å sammenligne resultatene mellom regionene og forklarer også store deler av den 
betydelige resultatforverringen som disse to regionene har.  
  
3. Resultatutvikling i helseregionene. 
 
Regnskapsresultat pr. helseregion og samlet (i 1000 kr.) 
 2002 2003 Endring
Helse Nord -515 144 -547 701 6,32 %
Helse Midt -180 752 -554 328 206,68 %
Helse Vest -836 238 -872 846 4,38 %
Helse Øst -338 430 -658 598 94,60 %
Helse Sør -940 980 -1 349 863 43,45 %
    
Sum -2 811 544 -3 983 336 41,68 %
 
Etter at regnskapene nå er satt opp etter samme prinsipper (fulle avskrivninger av 
åpningsbalansen) kan vi sammenligne mellom år og mellom regioner. Det at regnskapene er 
satt opp i henhold til regnskapslovens prinsipper, avdekker at det er en betydelig langsiktig 
ubalanse mellom resursbruk og verdiskapning. I et langsiktig perspektiv vil det ikke være 
mulig å opprettholde dagens helsetjeneste tilbud uten at det skjer større endringer. I 2002 var 
ressursbruken (kostnadene) 2,8 milliarder større enn inntektene. I 2003 er underskuddet økt 
med over 40 % til nærmere 4 milliarder. Dette skjer på tross av at inntektene i sektoren 
gjennomsnittlig økte med 9,12 % fra 2002 til 2003.  
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Total inntekt pr. region og samlet (i 1000 kr.) 
 2002 2003  
Helse Nord 6 471 590 7 109 587 9,86 %
Helse Midt 7 827 617 8 592 428 9,77 %
Helse Vest 10 096 760 11 051 257 9,45 %
Helse Øst 19 064 790 20 869 124 9,46 %
Helse Sør 12 954 513 13 936 381 7,58 %
    
Sum 56 415 270 61 558 777 9,12 %
 
Samlede inntekter økte med 9,12 % fra 2002 til 2003, mest i Helse Nord og minst i Helse Sør. 
 
For å sammenligne resultat og resultatutvikling mellom regionene, har vi satt opp en tabell 
som viser resultat pr. region i % av totale inntekter. 
 
Underskudd pr. region i % av inntekt 
 2002 2003  
Helse Nord 7,96 % 7,70 % -0,26 %
Helse Midt 2,31 % 6,45 % 4,14 %
Helse Vest 8,28 % 7,90 % -0,38 %
Helse Øst 1,78 % 3,16 % 1,38 %
Helse Sør 7,26 % 9,69 % 2,42 %
    
Sum 4,98 % 6,47 % 1,49 %
 
Det samlede underskuddet var i 2002 4,98 % av samlede inntekter. Helse Nord har det nest 
dårligste resultatet, tett fulgt av Helse Sør. I 2003 går Helse Nord opp på en tredje plass med 
Helse Midt like foran. Helse Øst har det klart beste resultatet begge år, men forskjellene 
mellom regionene er blitt mindre.  
 
4. Resultatutvikling i helseforetakene i Helse Nord RHF. 
 
Resultat pr. helseforetak (i 1000 kroner) 
  2002 2003 Endring 
RHF -22 357 20 164  
Helse Finnmark HF -96 136 -122 237 27,15 %
UNN HF -167 710 -126 753 -24,42 %
Hålogalandssykehuset -112 629 -142 771 26,76 %
Nordlandssykehuset HF -68 097 -104 973 54,15 %
Helgelandssykehuset HF -48 750 -75 739 55,36 %
Apotek Nord HF 945 349 -63,07 %
Nord-norsk helsenett AS -411 4 259 -1136,25 %
    
Sum -515 145 -547 701 6,32 %
 
Etter at regnskapene nå er satt opp etter samme prinsipper (fulle avskrivninger av 
åpningsbalansen) kan vi sammenligne mellom år og mellom helseforetak. I 2002 var 
ressursbruken (kostnadene) 515 millioner større enn verdiskapningen (inntektene). I 2003 er 
underskuddet økt med over 6 % til 547 millioner. Dette skjer på tross av at inntektene i Helse 
Nord gjennomsnittlig økte med 9,86 % fra 2002 til 2003.  
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Total inntekt pr. foretak og samlet etter eliminering (i 1000 kr.)  
 2002 2003  
RHF 36 917 138 594  
Helse Finnmark HF 799 859 841 727 5,23 %
UNN HF 2 499 093 2 729 776 9,23 %
Hålogalandssykehuset 906 082 972 985 7,38 %
Nordlandssykehuset HF 1 405 418 1 512 487 7,62 %
Helgelandssykehuset HF 667 718 728 460 9,10 %
Apotek Nord HF 142 131 163 976 15,37 %
Nord-norsk helsenett AS 14 372 21 582 50,17 %
    
Sum 6 471 590 7 109 587 9,86 %
 
Samlede inntekter økte med 9,86 % fra 2002 til 2003, mest i Nord Norsk Helsenett og minst i 
Helse Finnmark. 
 
For å sammenligne resultat og resultatutvikling mellom foretakene, har vi satt opp en tabell 
som viser resultat pr. foretak i % av totale inntekter. 
 
Resultat pr. foretak i % av inntekt 
 2002 2003  
RHF  
Helse Finnmark HF 12,02 % 14,52 % 2,50 %
UNN HF 6,71 % 4,64 % -2,07 %
Hålogalandssykehuset 12,43 % 14,67 % 2,24 %
Nordlandssykehuset HF 4,85 % 6,94 % 2,10 %
Helgelandssykehuset HF 7,30 % 10,40 % 3,10 %
Apotek Nord HF -0,66 % -0,21 % 0,45 %
Nord-norsk helsenett AS 2,86 % -19,73 % -22,59 %
    
Sum 7,96 % 7,70 % -0,26 %
 
Det samlede underskuddet var i 2002 7,96 % av samlede inntekter.  Av de 5 største foretakene 
har Hålogalandssykehuset det dårligste resultatet, mens Nordlandssykehuset hadde best 
resultat i 2002. I 2003 er Hålogalandssykehuset fortsatt dårligst, mens UNN har det beste 
resultatet. Det er svært stor spredning i resultatene mellom foretakene. UNN og Nord Norsk 
helsenett viser bedring fra 2002 til 2003, mens alle de øvrige har forverret sin situasjon.  
 
5. Investeringer 
Helse Nord fastsetter årlige ”investeringsrammer” som er en aksept til å benytte tilgjengelig 
likviditet i foretaksgruppen. Mindreforbruk i forhold til fastsatt ramme ett år, kan benyttes de 
påfølgende år. I 2003 ble det foretatt investeringer på 342,8 mill kr. Fastsatt ramme for 
investering var 433 mill kr slik at ca 79 pst av vedtatt ramme for investering ble benyttet 
innen utgangen av året. I 2002 ble om lag 80 pst av investeringsrammen på 337,8 mill kr 
disponert og helseforetakene kunne som følge av dette i sum investere for ca 67 mill kr utover 
rammen i 2003. Totalt etterslep i forhold til investeringsrammene fra 2002 og 2003 er 
beregnet til 160 mill kr per 31.12.2003.     
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Foretatte investeringer i 2003 pr. foretak (alle tall i tusen kr): 

 
Foretak 

Tidligere 
ikke 

disponert  

Investeringsramme 
2003 

Totalt 
disponibelt 

2003 

Totalt 
investert 

2003 

Overført 
2004 

 
Helse Nord RHF 8 394 49 910 58 304 25 886 32 418 
Helse Finnmark -5 721 41 651 35 930 31 617 4 313 
UNN 19 998 100 835 120 833 72 598 48 235 
Hålogalandssykehuset - 11 488 56 888 45 400 47 563 - 2 163 
Nordlandssykehuset 44 935 130 743 175 678 132 832 42 846 
Helgelandssykehuset 11 277 52 973 64 250 29 767 34 483 
Sykehusapotek Nord  - - 1 681 - 
Nord-norsk Helsenett  - - 859 - 
Totalt  67 435 433 000 500 435 342 803 160 172 

  
Totale investeringer på 342,8 mill kr fordeler seg på hovedgruppene slik:   

 Anlegg 
under 

utførelse 

Tomt Bygninger Maskiner 
og utstyr 

Inventar 
og utstyr 

Immaterielle 
Eiendeler 

Total 

Kr  102 603 81 42 543 140 619 40 042 16 917 342 803 
Pst andel 29,9 0,0 12,4 41,0 11,7 4,9 100,0 

 
6. Likviditet 
Likviditetsprognosen ble utarbeidet med utgangspunkt i budsjett 2003. Helse Nord konsernet 
hadde en kontantbeholdning ved årets begynnelse på om lag 445 mill kr og en utgående 
beholdning på ca 487 mill kr (frie midler). Total kontantbeholdning ved utgangen av året var 
670 mill kr, hvorav 183 mill kr var bundne midler. Helse Nord tok i november opp lån på 133 
mill kr. I tillegg ble påløpte ikke betalte renter konvertert til langsiktig lån (ca 7,5 mill kr). 
Total gjeld til Helsedepartementet er 259,5 mill kr. Lånet betales tilbake gjennom halvårige 
avdrag, hvor rentekostnaden belastes driftsregnskapet.  Løpetiden på lånet er 20 år.  
 
Etterslep i investeringsaktiviteten (jf forrige avsnitt) medfører at likviditetsbeholdningen i 
2003 var gjennomgående noe bedre enn prognostisert. Andre årsaker til økning i 
likviditetsbeholdningen skyldes budsjettgjennomføring bedre enn forutsatt, diverse 
periodiseringer av kostnader som kommer til utbetaling i 2004, økning i leverandørgjeld og 
reduksjon av kundefordringer. Utbetalinger i forbindelse med pensjonsordninger var 149,4 
mill kr høyere enn regnskapsført kostnad.        
 

Likviditetsprognose 2003
 Helse Nord
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7. Aktivitet ved helseforetakene i Helse Nord  
Tabellen under viser total pasientbehandling i 2003 sammenstilt med 2002 for regionen. Det 
vises for øvrig til vedlagte spesifikasjon pr. foretak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.1 Somatisk virksomhet  
Styringsdokumentet 2003 åpnet for at totalt somatisk aktivitetsnivå skulle videreføres på om 
lag samme nivå som i 2002. Målsettingen om bedre ressursutnyttelse gjør at vridning mot 
dagbehandling og poliklinisk behandling har vært, og er en ønsket vridning av aktiviteten. 
Denne endringen i aktivitet stiller krav til omstilling i helseforetakene.  
 
Målt i antall opphold har Helse Nord økt aktiviteten med 7,1 pst fra 2002. Størst relativ 
økning har skjedd innen dagbehandling (jf figur), men også antallet inneliggende opphold 
viser økning. Målt i DRG-poeng viser tallene en økning på 5,6 pst. 
 
Innlagte heldøgnsopphold har den laveste relative økning. Når aktiviteten totalt jevnt over er 
økende vil Helse Nord RHF vurdere dette som at helseforetakene er i ferd med å vri 
aktiviteten i riktig retning mot dagbehandling og poliklinikk. Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har imidlertid en relativt høy aktivitetsøkning på innleggelser i forhold 
til en målsetting om å holde denne på samme nivå som i 2002. Helgelandssykehuset har en 
nedgang i elektive dagopphold, i motsetning til de øvrige som har en betydelig økning av 
disse. Noe av nedgangen ved Helgelandssykehuset kompenseres gjennom økning i 
polikliniske konsultasjoner.  
 
Økningen i polikliniske konsultasjoner totalt er 5,5 pst. Helse Finnmark har den største 
økningen på 15 pst, mens de øvrige har en økning på 3-7 pst. Andelen nyhenviste til 
poliklinikkene øker noe. 
 
Det er fortsatt for mange ferdigbehandlede pasienter i sykehusenhetene og samtlige 
helseforetak med unntak av Helgelandssykehuset har økning i forhold til forrige år.  

 Resultat 
2002 

Resultat 
2003 

Endr. i pst 

Somatikk    
Sum sykehusopphold 123 030 131 813 7,1 
- herav dagkirurgi 18 959 20 457 7,9 
- herav innlagte heldøgnsopphold 84 282 86 685 2,9 
- herav elektive dagopphold 19 789 24 671 24,7 
    
Polikliniske konsultasjoner m RTV-ref 384 491 405 603 5,5 
DRG-poeng 97 346 102 811 5,6 
- herav dagkirurgi  9 517 9 835 3,3 
Psykisk helse    
Antall utskrivninger 4 753 4 717 -0,1 
Antall liggedøgn 123 656 123 801 0,1 
Antall dagopphold 11 246 9 841 - 12,5  
Poliklinikk VOP 64 307 74 305 15,5 
Antall tiltak BUP 51 302 59 185 15,4 
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Helse Nord har i 2003 hatt fokus på de nasjonale satsningsområdene kreft, rehabilitering og 
psykisk helsevern. Det har vært et uttrykt mål å ta ned områder med overkapasitet for å styrke 
områder der vi har mangelfullt tilbud og underkapasitet. Overkapasitet i foretaksgruppen 
finnes i hovedsak i de kirurgiske fagområder, noe som bekreftes av beleggsprosenten innen 
kirurgi som for de fleste har gått noe ned i 20031. Tallene presenteres i de foretaksspesifikke 
vedleggene.  
    
Utnyttelsesgrad av senger har sammenheng med liggetid. Kortere liggetid og god utnyttelse 
av sengekapasitet stiller krav til effektiv logistikk. Med andre ord vil kortere liggetid kunne 
påvirke sengekapasiteten negativt. Tabellen nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig 
antall liggedager per heldøgnsopphold (kilde NPR).  
 
Gjennomsnittlig liggetid – heldøgnsopphold 

 2001 2002 2003 
Helgeland  4,9 4,9 4,9 
NLSH 5,3 5,3 5,1 
Hålogaland  5,6 5,4 5,1 
UNN 5,9 5,6 5,5 
Finnmark  4,8 4,4 4,2 
Helse Nord  5,4 5,2 5,1 
    
Helse Midt  6,1 5,8 5,8 
Helse Vest  5,9 5,7 5,6 
Helse Sør  5,6 5,4 5,2 
Helse Øst  5,9 5,7 5,4 
    
Hele landet  5,8 5,6 5,3 
 
Liggetiden er redusert de siste tre årene og Helse Nord har de laveste liggetidene blant 
helseregionene. Reduksjonen er en videreføring av utviklingen fra årene før 2001. Dette kan 
ha sammenheng med at den sterke veksten i sykehusforbruket i løpet av denne perioden 
innebærer en større andel ”lettere” pasienter. 
 
7.2 Psykisk helse 
Opptrappingsplan for psykisk helse har i tillegg til tilførsel av nye midler, stilt krav til en 
bedre ressursutnyttelse av midlene som benyttes i dag. I styringsdokument for 2003 ble det 
redegjort for et aktivitetsmål på årlig økning fra 2001 nivå på 15 pst økning innen poliklinisk 
behandling, 5 pst økning for inneliggende pasienter og 10 pst økning for dagbehandling. Noe 
uklare definisjoner vanskeliggjør vurdering av måloppnåelse og utviklingen er noe ulik på 
helseforetakene. Administrasjonens vurdering er likevel at totalmålene innen antall 
utskrivninger og polikliniske tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien er oppnådd.  Måltall 
for polikliniske konsultasjoner og dagopphold i voksenpsykiatrien er ikke oppnådd.  
 
Økningen i driftsmidler til helseforetakene i 2003 besto av 3,4 pst prisjustering av tidligere 
tildeling. I tillegg økte øremerket tilskudd til nasjonalt kompetansesenter i Finnmark med 2 
mill kr.  

                                                 
1 Beregningene i vedleggene er gjort på foretaksnivå med utgangspunkt i effektive senger med unntak av UNN. 
Her legges det imidlertid opp til full kapasitet hele året slik at normerte senger er tilnærmet lik effektive senger. 
Hotellsenger er inkludert i sengekapasiteten.  
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7.2.1 Psykisk helse for barn og unge 
Antall tiltak i BUP (direkte pasientbehandling og indirekte tiltak) viser en økning på 15,2 pst 
fra 2002. Særlig Helgelandssykehuset (+ 36,9 %) og Nordlandssykehuset (+ 23,7 %) viser 
sterk vekst. UNN og Hålogaland viser vekst på mellom 9 og 10 pst. Kun Helse Finnmark har 
en nedgang i antall registrerte tiltak (- 2,8 %) i BUP.    
 
Noe av aktivitetsveksten vil trolig skyldes økt bevissthet rundt registrering av tiltak samt 
endret registreringspraksis.   
 
7.2.2 Psykisk helse for voksne 
Antall utskrivninger og antall liggedøgn viser en videreføring av aktivitetsnivået fra 2002. 
Veksten i antall utskrivninger er særlig stor ved Hålogalandssykehuset (+ 45,6 %), mens 
UNN har en nedgang på 12,3 pst.  Tallene for antall dagopphold viser en nedgang på 12 pst 
og må ses i sammenheng med økningen i poliklinisk behandling i VOP (+ 15 %). Dersom en 
ser dagopphold og polikliniske konsultasjoner under ett, og dermed reduserer effekt av endret 
registreringspraksis, er økningen på 11,4 pst.  
 
Aktivitetsmålene innen poliklinikk VOP og dagopphold VOP er ikke nådd når en ser 
helseregionen under ett. Imidlertid er det enkelte poliklinikker som har vist en betydelig 
økning. Økningen har skjedd uten at det samtidig har vært tilført nye ressurser til denne 
virksomheten. Noe av årsaken til at det ambisiøse aktivitetsmålet ikke nås er at poliklinikkene 
er små og sårbare. Enkelte har høy turnover, noe som spesielt gjelder Helse Finnmark. 
Rekrutteringen av spesialister er bedret de siste årene, men fortsatt er dette et problem. 
Personell under utdanning, lange avstander i landsdelen og økt ambulant virksomhet 
(mangelfull registrering) vanskeliggjør oppfyllelsen av aktivitetsmål.  
 
7.3 Kjøp av tjenester fra andre regioner – somatikk  
Helse Nord har ”sørge- for ansvar” for pasienter med bostedsadresse i Nord-Norge. I 2003 ble 
det registrert 7 339 antall opphold utenfor Helse Nord gruppen. Antall DRG-poeng utenfor 
regionen var 7 650. Målt i antall opphold er dette en økning på 17,5 pst (fra 6244) og 15,2 pst 
målt i antall DRG-poeng (fra 6641). Størst økning i antall opphold kan indikere at det er noe 
”lettere” pasientbehandling som foretas utenfor regionen enn tidligere. Dette antas å ha 
sammenheng med blant annet fritt sykehusvalg.  
 

Antall opphold Antall DRG-poeng  
2002 2003 Endr i pst 2002 2003 Endr i pst 

Behandlet utenfor 
foretaksgruppen  

 
6 244 

 
7 339 17,5 

 
6 641 

 
7 650 15,2 

Behandlet i 
foretaksgruppen2  

 
122 507 

 
131 023 7,0 

 
97 570  

 
101 777 4,3 

Total  128 751 138 362 7,5 104 211 109 426 5,0 
Pst av total 
behandlet i 
foretaksgruppen  

 
 

95,2 

 
 

94,7 

  
 

93,6 

 
 

93,0 

 

 
Helse Nord har som målsetting at pasienter fra Nord-Norge skal velge behandling i 
landsdelen. Tabellen over viser at pasientstrømmene ut av regionen medførte en utvikling i 
motsatt retning i 2003. Prosentandel av total pasientbehandling av Nord-Norge pasienter 
foretatt utenfor regionen økte fra 6,4 pst til 7 pst i løpet av 2003 (målt i DRG-poeng).  

                                                 
2 Tabellen viser kun produksjon av pasienter med bostedsadresse i Nord-Norge og inkluderer ikke behandling av 
pasienter tilhørende andre helseregioner. Total produksjon i tabellen ovenfor avviker derfor fra totalproduksjon i 
avsnitt 7 og i de foretaksspesifikke vedleggene hvor disse pasientene er inkludert. Denne differansen er 
grunnlaget for Helse Nords gjestepasientinntekter.   
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7.4 Per helseforetak  
Figuren og tabellen under illustrerer økningen i antall opphold og gir også et bilde av den 
relative fordelingen mellom helseforetakenes opptaksområder.   
 

ISF-aktivitet utenfor region nord 2002-2003 
 

Antall opphold Antall DRG-poeng 
Helseforetak 2 002 2 003 Endring i pst 2002 2003 Endring i pst 
Finnmark  720 975 35,4 % 826 1035 25,3 % 
UNN  870 970 11,5 % 891 943 5,8 % 
Hålogaland  1 050 1 136 8,2 % 1184 1231 4,0 % 
NLSH  1 258 1 539 22,3 % 1401 1758 25,5 % 
Helgeland  2 345 2 719 15,9 % 2338 2623 12,2 % 
RHF (private) 1 59  0 60  
SUM  6 244 7 339 17,5 % 6640 7 650 15,2 % 
 
Den største relative økningen skjedde i opptaksområdene til Helse Finnmark og 
Nordlandssykehuset. Merk at polikliniske konsultasjoner utenfor region ikke er inkludert i 
oversikten.  
 
Gjestepasientkostnaden er 80 pst av ISF-refusjon. ISF-refusjonen var 55 pst i 2002 og økte til 
60 pst i 2003. Denne endringen medførte at Helse Nords basisramme ble redusert med 151,7 
mill kr i budsjett 2003. Tall for polikliniske konsultasjoner utenfor regionen er ikke inkludert i 
oversiktene ovenfor. I 2003 hadde ikke Helse Nord kostnader i forbindelse med disse, men i 
2004 vil Helse Nord ha kostnader i forbindelse med syketransporten.     
 
Totale brutto gjestepasientkostnader (somatikk og psykiatri) er 270 mill kr i regnskap 2003 
mot 255 mill kr i regnskap 2002. Dette er en vekst på 5,9 pst. Brutto gjestepasientkostnad 
innen somatisk virksomhet økte fra 156 mill kr til 183 mill kr.   
 
7.5 Ventetid 
Tall fra offisielle ventetidsstatistikker viser en betydelig reduksjon i 2003. Antall som har 
ventet mer enn ett år på behandling, er redusert med 60 pst i løpet av året. Flere av foretakene 
har gjort et betydelig arbeid med rydding i ventelistene i 2003. Samtlige tall er hentet fra 
Norsk Pasientregister. 
 2002 2003 
Gjennomsnittlig antall dager ventetid for 
pasienter som fikk behandling* 

 
93 

 
86 

Antall pasienter som har ventet mer enn ett år 
på behandling pr. 31/12 

 
4 257 

 
 1 676 

* Antall dager fra søknad er mottatt til behandling starter 
 
Totalt sto 31 425 personer på venteliste pr. 31.12.2002. Ved utgangen av 2003 sto 26 898 
personer på venteliste. Dette er en reduksjon på 14,4 pst.  
  
Ved årsskiftet utgjorde andelen som hadde ventet over 1 år på behandling 6,2 pst av samtlige 
på venteliste. Tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 13,5 pst. 
 
Variasjonen mellom foretakene utjevnes i større grad enn tidligere. Forskjellene er imidlertid 
fremdeles relativt store ved utgangen av 2003. Mens bare 1,4 pst av ventelistepasientene ved 
Hålogalandssykehuset hadde ventet mer enn ett år, hadde 12,6 pst av ventelistepasientene i 
Helse Finnmark ventet over ett år. 
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Tabellen under viser totalt antall på venteliste og andel som har ventet over ett år på 
behandling pr. foretak.  
 

Antall totalt som ventet 
Pr 31.12 

Antall som har ventet mer 
enn ett år 

Antall som har ventet mer 
enn ett år i pst av total 

 
Foretak 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Finnmark 5 014 4 711 714 592 14,2 % 12,6 % 
UNN 9 688 9 479 753 306 7,8 % 3,2 % 
Hålogaland 3 801 3 629 95 50 2,5 % 1,4 % 
NLSH 9 945 6 397 2 308 540 23,2 % 8,4 % 
Helgeland 2 977 2 682 387 188 13,0 % 7,0 % 
SUM 31 425 26 898 4 256 1 676 13,5 % 6,2 % 
 

Helse Nord har hatt hovedfokus på å få ned ventetid og antall ventende innenfor spesialitetene 
ortopedi og øre nese halssykdommer, da dette har vært våre største utfordringer. Tabellen 
viser at ventetidene er redusert innenfor ortopedi, mens utviklingen inne øre-nese-hals i sum 
er tilnærmet uforandret. 
 
Gjennomsnittlig ventetid 2003 og 2002 (avviklet) i antall dager for psykiatri, ortopedi og øre 
nese hals: 
 

Psykisk helse  Ortopedi  Øre nese hals  Foretak 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Finnmark 85  79 142 129 73 92 
UNN 52 94 129 145 112 104 
Hålogaland 69 55 104 83 95 91 
Nordlandssykehuset 65 52 113 75 162 180 
Helgeland 66 39 105 66 129 80 
Helse Nord  66 62 119 98 127 126 
 
8. Personal og organisasjon 
 
8.1 Ansatte og årsverk  
Systemtekniske forhold har vanskeliggjort vurdering av bemanningsutviklingen og endring 
fra 2002.  
 
Tabellen viser gjennomsnittlig antall ansatte og antall årsverk for Helse Nord i 2003.  
 

  RHF  Finnmark  UNN Hålogaland Nordland Helgeland Apotek NN 
h 

nett 

Total 

Gj.snitt antall ansatte 35 1 267 4 382 1 801 2 574 1 100 67 13 11 239 
Gj.snitt antall årsverk 33 1 208 3 981 1 418 2 214 957 60 13 9 884 
Pst fordeling årsverk 0,3 12,2 40,3 14,3 22,4 9,7 0,6 0,1 100,0 

 
Ved utgangen av 2003 ble det totalt utført ca årsverk 9800 årsverk, mens antall ansatte var 
beregnet til ca 11130 i foretaksgruppen3.  Tabellene viser oversikt over innrapporterte tall og 
viser fordeling på somatikk og psykisk helse.  

                                                 
3 Tall basert på lønnsjournal for desember 2003 
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Somatikk* 
Helseforetak  Ansatte  

31.12.2003 
Årsverk   

31.12.2003 
Herav 

årsverk 
leger  

Herav 
årsverk 

sykepleiere 

Herav  
årsverk  
adm/service/drift  

Herav annet 
behandlings-

personell  
Helse Nord RHF 33 32 - - 32 - 
Finnmark 939 842 80 358 241 163 
UNN 3 562 3 222 392 934 1 001 895 
Hålogaland 1 576 1 237 121 473 353 290 
NLSH 1 916 1 664 190 604 481 389 
Helgeland 941 806 67 302 171 266 
Sykehusapotek 69 61 - - 61 - 
SUM 9 036 7 864 850 2 671 2 340 2 003 
*Ansatte/årsverk med fellesfunksjoner i helseforetaket er lagt til somatisk virksomhet  
 

Psykisk helse  
Helseforetak  Ansatte  

31.12.2003 
Årsverk   

31.12.2003 
Herav 

årsverk 
leger  

Herav 
årsverk 

sykepleiere 

Herav  
årsverk  
adm/service/drift 

Herav annet 
behandlings-

personell  
Helse Nord RHF 2 1 - - 1 - 
Finnmark 266 280 22 54 59 145 
UNN 811 667 49 155 223 240 
Hålogaland 246 197 10 49 15 123 
NLSH 651 542 42 169 63 268 
Helgeland 115 107 10 11 27 59 
SUM 2 091 1 794 133 438 388 835 
 
Ca 19 pst av årsverkene i Helse Nord utføres innen psykisk helse, mens ca 81 pst jobber innen 
somatisk virksomhet og fellesfunksjoner.  
 
8.2 Sykefravær i 2003 

 
Tabellen viser samlet oversikt over fravær både knyttet 
til egenmelding og fravær med sykemelding i forhold 
til totalt mulig antall timer arbeid. Tomme felter 
skyldes mangelfulle data. I 2002 ble det ikke rapportert 
sykefravær fordelt mellom kvinner og menn.   
 
For foretaksgruppen er sykefraværet i 2003 totalt sett 
ca 9,5 pst. Dette er en økning fra 2002 hvor fraværet 
var i overkant av 8 pst.  Det gjøres oppmerksom på at 
noe av endringen fra 2002 kan skyldes 
registreringsendringer og systemtekniske forhold.  
 
Oppfølging av sykefravær er sentralt for å få kontroll 
over den samlede ressursbruk i foretakene. Beregnet 
sykefravær ved helseforetakene (eks apotek) varierer 
fra 10,2 pst ved Helgeland til 8,9 pst ved 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset. 
Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark er eneste 
helseforetak med nedgang i sykefraværet.   
 
 

                                                 
4 Eksklusive sykehusapoteket og Nord-norsk Helsenett  

Fraværsprosent 
 2002 2003 
Helse Finnmark HF 9,8 9,4 
- kvinner  - 10,6 
- menn  - 5,8 
UNN HF 7,3 10,0 
- kvinner  - - 
- menn  - - 
Hålogalandssykehuset HF 9,7 8,9 
- kvinner  - 10,3 
- menn  - 4,0 
Nordlandssykehuset HF 8,3 8,9 
- kvinner  - 10,1 
- menn  - 5,1 
Helgelandssykehuset HF 9,0 10,2 
- kvinner  - 11,6 
- menn  - 5,2 
Sykehusapoteket HF 4,0 6,1 
- kvinner  - - 
- menn  - - 
Helse Nord RHF 0,8 3,7 
- kvinner  - 7,3 
- menn  - 0,6 
SUM Foretaksgruppen4  8,2 9,5 
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Konklusjon 
Store og økende underskudd i helseregionene. Helse Nord uendret relativt resultat. 
 
Store variasjoner i underskudd mellom helseforetak i Helse Nord RHF. Kun UNN som viser 
relativ bedring fra 2002 til 2003. 
 
Lav frem drift investeringer i forhold til plan.  
 
Fortsatt god likviditet, noe bedre enn prognose. 
 
Stor økning i aktivitet, det synes også å være en sammenheng mellom aktivitetsvekst og økt 
underskudd. 
 
Lavere ventetider, stor reduksjon i antall personer som har ventet mer enn ett år. 
 
Sykefraværet er høyt og økende.  
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STYRESAK 70-2004  TERTIALRAPPORT NR 2 - 2004 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomiutvikling for Helse Nord per 2. tertial 2004.  
 
Aktivitet  
Helse Nord har en moderat aktivitetsvekst i somatisk virksomhet på 1,3 pst målt i DRG-
poeng. Dette er på nivå med styringskravet. I voksenpsykiatrien er det en mindre 
aktivitetsvekst, mens det er en relativt stor aktivitetsvekst i barne- og ungdomspsykiatri.   
 
Ventetider i somatikk går fortsatt ned. Flere nyhenvisninger og et økende antall som venter 
innen psykisk helsevern bekrefter at området må prioriteres.   
 
Økonomi  
Foretaksgruppens samlede regnskapsresultat (inklusive alle avskrivninger) viser et 
underskudd på 278,8 mill kr mot et korrigert budsjett hittil på om lag 296 mill kr. 
Underskuddet for året anslås til 400 mill kr mot et styringsmål på 462 mill kr i underskudd.  
 
Likviditetsbeholdningen er tilfredsstillende og bedre enn prognostisert, delvis som følge av 
lavere investeringstakt enn forutsatt.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Økningen i henvisningene, og det faktum at flere venter på behandling, tydeliggjør 

nødvendigheten av en ytterligere prioritering av psykisk helsevern. Dette understreker 
også nødvendigheten av å gjennomføre omstillingene i somatikken. Styret ber om at 
helseforetakene iverksetter tiltak for å hindre at ventetidene i psykisk helsevern øker.  

 
2. Styret er tilfreds med at aktiviteten i somatikk er i tråd med styringsmålet om å videreføre 

nivået fra 2003. Gledelig er det også at ventetidene fortsetter å gå ned.      
 
3. Styret er tilfreds med foretaksgruppens samlede økonomiske utvikling i 2004.  
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4. Styret registrerer med bekymring at videreføring av dagens driftsnivå vil medføre 

underskudd utover vedtatt styringsmål for Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark. 
Styrene i helseforetakene bes særlig å følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført og 
nødvendige supplerende tiltak identifisert slik at balanse i driften oppnås i løpet av 2005.   

 
  
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Aktivitetstabeller, resultatregnskap   
 
Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes rapporter  
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UTREDNING 
 
Saken bygger på helseforetakenes rapporter (utrykte vedlegg) og er skrevet før endelig 
behandling i HF-styrene.   
 
1.0 Aktivitetsutvikling  
 
1.1 Somatisk aktivitet (vedlegg 1) 
Offisielle tall fra NPR viser per 1. tertial en vekst på 3,3 pst i totalt antall opphold for Helse 
Nord. Øvrige helseregioner hadde en vekst på mellom 4,9 og 9,3 pst. Styringsmålet er å 
videreføre nivået fra 2003.  
 
Somatisk aktivitet i Helse Nord per 2. tertial sammenfattes i tabellen (polikliniske 
konsultasjoner er oppgitt eksklusive UNN):  
 
 Hittil 2003 Hittil 2004 Pst endr.  
DRG-poeng totalt  65 754 66 623 1,3 
Herav DRG dagkirurgi  6 319 6 522 3,2 
    
Totalt antall opphold  84 926 86 341 1,7 
Herav     
Dagkirurgi  13 099 13 738 4,9 
Elektive dagopphold  15 282 15 802 3,4 
Innlagte heldøgnsopphold  56 545 56 801 0,5 
    
Polikliniske konsultasjoner  177 154 179 801 1,5 
 
Behandlingsaktiviteten målt i DRG (Tabell 1 i vedlegg) ligger 1,3 pst over aktiviteten hittil i 
fjor. Målt i antall opphold er den totale veksten 1,7 pst.  
 
Hålogalandssykehuset er eneste helseforetak med nedgang i aktiviteten (- 4,5 pst målt i DRG-
poeng). Dette, sammen med redusert DRG-indeks (gjennomsnittlig pasienttyngde), 
gjenspeiles i regnskapet som viser inntektssvikt. Helse Finnmark viderefører nivået fra i fjor, 
mens UNN (+3,9 pst) og NLSH (+2,8 pst) øker aktiviteten målt i DRG poeng. 
Helgelandssykehuset viser moderat vekst (+ 0,9 pst)  
 
Dagkirurgien øker særlig ved NLSH (+ 10,9 pst) og Helgelandssykehuset (+ 13,7 pst).  
Samtidig har disse helseforetakene redusert antall innleggelser med 0,4 pst og 2,9 pst, noe 
som er en ønsket utvikling.   
 
Målt i antall opphold har heldøgns-innleggelsene økt med 0,5 pst sammenlignet med samme 
periode i fjor. Økningen er ved UNN (+ 5,3 pst).  
 
Polikliniske konsultasjoner m/RTV-refusjon (eksklusive konsultasjoner på inneliggende 
pasienter) viser en vekst på 1,5 pst (tabell 4). UNN har ikke rapportert som følge av nytt 
pasientsystem og usikkerhet omkring datakvalitet. Hålogalandssykehuset har nedgang (- 2,1 
pst), mens NLSH (+ 3,9 pst) og Helgelandssykehuset (+ 1,5 pst) har den største veksten. Det 
er en marginalt høyere andel nyhenviste sammenlignet med samme periode i fjor.   
  
Andel av ø-hjelps opphold viser en betydelig økning ved Hålogalandssykehuset innen kirurgi 
og føde. UNN har en mindre nedgang i ø-hjelpsandel innenfor kirurgi.  
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Tabell 6 a og b viser helseforetakenes beregnede beleggsprosent i perioden. Beregningene er 
gjort på foretaksnivå og vil være preget av en viss usikkerhet. Beregnet beleggsprosent viser 
bedre utnyttelse av senger innen kirurgisk fagområde på UNN, mens NLSH og Hålogaland 
viser en mindre reduksjon. Tallene viser at det fortsatt er overkapasitet på antall senger.  
 
Tabell 7 viser antall utskrivningsklare pasienter og antall liggedøgn i perioden. 
Rapporteringen er mangelfull, men økningen fra 1. tertial ved Hålogalandssykehuset 
vedvarer. Dette er i hovedsak relatert til Narvik kommune. Inntil kommunens nye sykehjem er 
på plass i 2006 må en fortsatt påregne betydelige problemer her. 
 
1.2 Pasientstrømmer somatikk (per 1. tertial)  
Per 1. tertial hadde aktivitet målt i DRG-poeng utenfor regionen økt med 5,9 pst. Veksten 
totalt i fjor var 15,2 slik at utviklingen har flatet noe ut. Den relative veksten er størst for 
Hålogalandssykehusets og UNN’s opptaksområder. Det registreres en relativt kraftig nedgang 
i Helse Finnmark, mens Helgelandssykehuset viser samme nivå som i 2003.  
 
 Opptaksområde 1. tertial 04  1. tertial 03 vekst i pst  sum 03 Teknisk prognose 04  
Helgeland  905 903 0,3 % 2 623 2 716 
Nordland  589 564 4,5 % 1 758 1 768 
Hålogaland  397 349 13,8 % 1 231 1 190 
UNN 321 290 10,6 % 943 962 
Finnmark  300 366 -18,0 % 1 035 900 
RHF  105 0   60 316 
SUM  2 617 2 471 5,9 % 7 650 7 852 
 
Kolonnen teknisk prognose er ren fremskrivning av produksjon per 1. tertial (det er ikke tatt 
periodiseringshensyn). Med utvidede pasientrettigheter fra 1. september, hvor pasienter fritt 
kan velge behandling med private sykehus som har avtale med andre helseregioner, antas det 
at pasientstrømmene ut av regionen vil øke utover prognosetallene. Det anslås totalt kjøp over 
8000 DRG-poeng.    
 
1.3 Oppsummering somatisk virksomhet 
Styringsmålet for 2004 er at aktivitetsnivå i somatisk virksomhet skal videreføres på om lag 
samme nivå som i 2003. Helse Nord har en liten aktivitetsvekst, men prognosen på årsbasis er 
at aktiviteten vil være innenfor eiers styringsmål og overslagsbevilgning.  
 
Reduksjon av innleggelser og økt dagkirurgi er etablerte målsettinger. Dette er en utvikling vi 
ser særlig i Helgelandssykehuset, men også hos NLSH. UNN har økt antall innleggelser med 
5,3 pst. Økningen er redusert siden 1. tertial hvor den var 9,3 pst.   
 
1.4 Aktivitet psykisk helsevern   
 
Tabell 8 – 12 viser aktivitetstall for psykisk helsevern. Samlet viser psykisk helse vekst. Den 
relative veksten er størst i barne- og ungdomspsykiatrien, mens voksenpsykiatrien har mer 
moderat aktivitetsvekst. Økningen i aktivitet er tilfredsstillende, men flere henviste og en 
negativ ventelistesituasjon beskriver et tiltakende behov for prioritering, bedre organisering 
og økt ressursinnsats og aktivitetsvekst (jf avsnitt 2.1 og 2.2) 
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1.4.1 Psykisk helse for barn og unge 
Antall tiltak (både refusjonsberettigede og ikke refusjonsberettigede) for barn og unge økte 
relativt sterkt i 2003 (+ 15 %). Økningen per 2. tertial 2004 viser 2,7 pst økning. Veksten er 
særlig stor ved Hålogaland (+ 18,6 pst) og Helgeland (+ 9,7 pst), mens NLSH og UNN har 
mindre nedgang.  
 
Aktivitetstall BUP5 Hittil 2003 Hittil 2004 Pst endr.  
Utskrivninger  109 138 26,6 
Liggedøgn  4 557 5 389 18,3 
Dagopphold  3 075 3 443 12,0 
Antall tiltak (eks Finnmark) 35 965 36 946 2,7 
 
Helse Finnmark har ikke rapportert antall tiltak per 2. tertial, men hadde per 1. tertial en vekst 
på hele 47 pst. Forutsatt samme vekst i Finnmark per 2. tertial vil det reelle tallet for Helse 
Nord være en vekst i antall tiltak på anslagsvis 9 pst (per 1. tertial var veksten 9,4 pst).   
 
Liggedøgn viser oppgang på 18 pst (gjelder UNN og Helse Finnmark), mens økning i antall 
dagopphold viser 12 pst (økningen gjelder NLSH og Hålogaland).  
 
Klinikkavdeling for barn og unge i Mosjøen (opptrappingsplanen psykisk helse) er ferdigstilt 
med driftstart i oktober.  
 
1.4.2 Psykisk helse for voksne 
Antall utskrivninger er stabilt, men det er stor forskjell mellom helseforetakene. Helgeland, 
NLSH og Finnmark har sterk vekst (11- 22 pst), mens Hålogaland har nedgang på 18 pst. 
Dette skyldes i hovedsak omstilling av virksomheten ved DPS ved divisjon Narvik og mangel 
på spesialistkompetanse. 
 
Aktivitetstall VOP1 Hittil 2003 Hittil 2004 Pst endr.  
Utskrivninger  3 220 3 228 0,2 
Liggedøgn 83 115 87 365 5,1 
Dagopphold 5 630 5 321 - 5,5 
Polikliniske konsultasjoner  49 503 53 185 7,4 
 
Antall liggedøgn for voksne viser en økning på 5,1 pst.  Helgelandssykehuset (+ 10,4 pst) og 
Nordlandssykehuset (+ 4,0 pst) har den største veksten. Hålogalandssykehuset har nedgang på 
6,8 pst (jf ovenfor).  
 
Polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatrien viser en økning med 7,4 pst. 4 helseforetak 
viser vekst på mellom 9,5 og 12,8 pst, mens NLSH har en reduksjon på 4 pst.   
 
Enhet for idømt behandling ved UNN (opptrappingsplanen psykisk helse) er ferdigstilt med 
driftstart i september.    
 
1.5 Rusomsorg  
Aktivitetsveksten i rusomsorgen er betydelig. Ventetidene ved institusjonene er varierende og 
skyldes økt pågang. Dette illustrerer også et behov for koordinering av pasientflyten. En 
regional koordineringsfunksjon, lagt til Hålogalandssykehuset, Nordlandsklinikken er under 
etablering. Utkast til handlingsplan for rusfeltet vil være klart medio oktober. LAR-senter for 
Helse Nord er vedtatt etablert og planlagt oppstart er i 2005. 
  

                                                 
5 Liggedøgn = utskrivningsdato – innskrivningsdato, inklusive permisjonsdøgn.  
Polikliniske konsultasjoner inkluderer ikke møtte pasienter.  
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Tabellen viser oversikt over ventetidssituasjon ved institusjoner i Helse Nord  
 

Institusjon Antall ventende Kommentar 
Klinikk Nord  0 Bemanningen er økt pga større pågang. Liten 

ventetid.  
Sigma Nord 80 En svært stor økning i antall (økt fra 4 ved 

årsskiftet) henvisninger, antall ventende og 
ventetider. Ventetid ca 240 dager 

Finnmarkskollektivet  0 Ingen ventetider, pasienter som ikke får plass 
avvises 

Nordlandsklinikken  99 Omtrent samme antall ventende som ved inngang 
av året, gj.snitt ventetid 113 dager 

Rustiltakene i Troms inkl 
(Tromsklinikken og Færingen)   

49 Antall ventende økt fra 14 ved inngangen av året 

Finnmarksklinikken   Ikke rapportert  
 
Antall liggedøgn har økt med om lag 21 pst. Dette skyldes blant annet bedre kapasitet ved 
Nordlandsklinikken. Antall utskrivninger ligger omtrent på fjorårsnivå (+ 4 pst).  
 

Institusjon Liggedøgn  
hittil i fjor  

Liggedøgn  
hittil i år  

Klinikk Nord  Ikke rapportert 2 230 
Sigma Nord 4 145 4 991 
Finnmarkskollektivet  315 941 
Nordlandsklinikken  2 334 4 125 
Rustiltakene i Troms inkl 
(Tromsklinikken og Færingen)   

9 407 9 564 

Finnmarksklinikken  Ikke rapportert  
SUM (eks Klinikk Nord) 16 201 19 621 
 

Institusjon Utskrivninger 
hittil i fjor  

Utskrivninger  
hittil i år  

Klinikk Nord  Ikke rapportert 42 
Sigma Nord 140 142 
Finnmarkskollektivet  0 1 
Nordlandsklinikken  60 102 
Rustiltakene i Troms inkl 
(Tromsklinikken og Færingen)   

158 128 

Finnmarksklinikken  Ikke rapportert  
SUM (eks Klinikk Nord) 358 373 
 
Rustiltakene i Troms har i tillegg registrert 773 antall konsultasjoner (økt med 22 pst).   
 
2.0 Ventelistedata 2. tertial  
Antall på venteliste har gått ned de siste årene, men på landsbasis er det tydelige tegn på en 
utflating og faktisk en liten økning på enkelte områder. For landet totalt er det en svak økning 
i antall ventende (+ 0,6 pst fra 2. tertial 2003). Helse Nord fortsetter å redusere ventetidene 
totalt sett (somatikk og psykisk helsevern).  
 
I presentasjonen skiller vi mellom ventetider i somatisk virksomhet og psykisk helsevern.    
 
2.1 Psykisk helse for voksne  
Dataene viser en økning på de fleste områder, bortsett fra antall som har ventet mer enn ett år.  
Det er nær en dobling av antall nyhenvisninger (+ 89 pst) fra samme periode i fjor. Dette er så 
markant at vi er usikre på datakvaliteten. Det synes som om 2004 tallene i størst grad 
samsvarer med 2002 tallene.  
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Antallet som venter på behandling viser en bekymringsfull utvikling og har økt med 169 pst 
til 1132 personer, mens antallet som har ventet mer enn ett år er redusert. Tallet for antall 
ventende viser alle henviste pasienter og inkluderer følgelig pasienter som ikke er gitt rett til 
nødvendig helsehjelp. Antall ventende som har rett til nødvendig helsehjelp øker også 
betydelig. Tallene illustrerer viktigheten av prioritering av psykisk helsevern og 
opptrappingsplanen.  
 
VOP 2. tertial 2002 2. tertial 2003 2. tertial 2004 
Antall nyhenvisninger 1 404 1 097 2 072 
Antall ord. avviklet 1 372 828 1 360 
Gjennomsnitts ventetid avviklet  67 dager 47 dager 70 dager 
Antall ventende totalt 594 421 1 132 
Gjennomsnitt ventetid ventende  96 dager  87 dager 92 dager 
Antall som har ventet mer enn 1 år 537 763 665 
 
2.2 Barne- og ungdomspsykiatri  
Antall ventende er økt fra 309 fra i fjor til 362 per 2. tertial i år (+ 17 pst). Samtidig har antall 
nyhenviste økt fra 361 til 503 personer (+ 39 pst). Dette innebærer at flere søker hjelp og flere 
får hjelp, men at etterspørselen øker sterkere enn tilbudet.  
 
BUP 2. tertial 2002 2. tertial 2003 2. tertial 2004 
Antall nyhenvisninger 295 361 503 
Antall ord. avviklet 285 400 448 
Gjennomsnitts ventetid avviklet 71 dager 80 dager 78 dager 
Antall ventende totalt 274 309 362 
Gjennomsnitt ventetid ventende 118 dager  123 dager 103 dager 
Antall som har ventet mer enn 1 måned  32 27 53 
 
Tabellen nedenfor viser antall i barne- og ungdomspsykiatrien som har ventet mer enn 1. 
måned og i prosent av totalt antall ventende, fordelt på helseforetakene. Målsetningen for 
denne gruppen er at ingen skal vente over 1 måned. Utviklingen viser at antallet øker og 
arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatrien må forsterkes. 15 pst av totalt antall ventende 
har ventet over 1 måned i barne- og ungdomspsykiatrien. Dette tilsvarer landsgjennomsnittet.   
 
Ant ventende over 1 måned i BUP (i pst av totalt antall ventende) 
 2. tertial 2002 2. tertial 2003 2. tertial 2004 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 9 (13 %) 1 (6 %) 8 (29 %) 
Hålogalandssykehuset HF 0 (0 %) 1 (6 %) 1 (3 %) 
Nordlandssykehuset HF 17 (16 %) 7 (5 %) 26 (17 %) 
Helgelandssykehuset HF 3 (14 %) 4 (13 %) 8 (14 %) 
Helse Finnmark HF 3 (9 %) 14 (15 %) 10 (10 %) 
Helse Nord RHF 32 (12 %) 27 (9 %) 53 (15 %) 
 
2.3 Ventetid i Helse Nord - somatikk 
 
SOMATIKK 2. tertial 2002 2. tertial 2003 2. tertial 2004 
Antall nyhenvisninger 37 291 39 188 40 945 
Antall ord. avviklet 28 873 29 679 28 642 
Gjennomsnitts ventetid avviklet 90 dager  84 dager  71 dager 
Antall ventende totalt 31 125 28 307 28 267 
Gjennomsnitt ventetid ventende 201 dager  161 dager  111 dager 
Antall som har ventet mer enn ett år 3 534 2 181 1 117 
 
Antall nyhenvisninger viser en vekst på 4,9 pst sammenlignet med 2. tertial 2003.    
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Ventetiden for de som ble behandlet i perioden ble redusert fra 84 dager til 71 (-15,5 pst). På 
landsbasis varierer denne kategorien fra 60 dager i Helse Sør til 73 dager i Helse Vest.  
 
For pasienter som fortsatt står på venteliste er gjennomsnittlig ventetid redusert fra 161 dager 
til 111 dager (- 31 %), På landsbasis varierer denne kategorien fra 94 dager i Helse Sør til 127 
dager i Helse Vest.  
 
Tabellen nedenfor viser utvikling og forskjeller mellom helseforetakene for gjennomsnittlig 
ventetid (avviklet i perioden). Med unntak av Helse Finnmark viser samtlige helseforetak en 
reduksjon fra samme periode i fjor.   
 
Gjsn v.tid avviklet 2. tertial 2002 2. tertial 2003 2. tertial 2004 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 89 83 70 
Hålogalandssykehuset HF 90 76 66 
Nordlandssykehuset HF 105 98 67 
Helgelandssykehuset HF 72 85 73 
Helse Finnmark HF 74 76 81 
Helse Nord RHF 90 84 71 
 
Helse Nord har redusert antall ventende over ett år fra 2181 til 1117. Dette tilsvarer en 
reduksjon på 49 pst. Tabellen nedenfor viser forskjeller og utvikling per helseforetak.   
 
Antall ventende over 1 år (i pst av totalt antall ventende)  

 2. tertial 2002 2. tertial 2003 2. tertial 2004 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 854 (8 %) 392 (4 %) 176 (2 %) 
Hålogalandssykehuset HF 135 (4 %) 55 (2 %) 35 (1 %) 
Nordlandssykehuset HF 1 728 (17 %) 1 155 (14 %) 351 (6 %) 
Helgelandssykehuset HF 193 (10 %) 134 (5 %) 135 (4 %) 
Helse Finnmark HF 624 (13 %) 445 (10 %) 420 (10 %) 
Helse Nord RHF 3 534 (11 %) 2 181 (8 %) 1 117 (4 %) 
 
3.0 Kvalitet (vedlegg 3) 
Rapporteringen på nasjonale kvalitetsindikatorer er foreløpig6 og endelige tall forventes 
publisert 1.november.  
 
Fra 2.tertial 2004 skal det, i tillegg til etablerte indikatorer, rapporteres på strykninger på 
operasjonsprogrammet, individuell plan innen barnehabilitering, ventetid før 
primærbehandling tykktarms- /endetarmskreft, korridorpasienter og epikrisetid innen psykisk 
helsevern, ventetid til første konsultasjon og andel diagnostisk vurdert innen barne- og 
ungdomspsykiatri. I tillegg skal det innføres årlig rapportering på hyppighet av keisersnitt.  
 
Høsten 2004 gjennomføres første pasienttilfredshetsundersøkelse innen psykisk helsevern, og 
polikliniske pasienter er valgt som første pasientgruppe.  
 
3.1 Korridorpasienter  
Andelen korridorpasienter gjennomsnittlig i perioden går ned ved alle sykehusene bortsett fra 
UNN og Helse Finnmark Kirkenes, som holder seg stabilt. Både Hålogalandssykehuset og 
Helgelandssykehuset viser nedadgående tendens. Helgelandssykehuset Rana har størst 
nedgang fra en andel på 5,0 i 4.kvartal 2003 til en andel på 1,9 korridorpasienter i 2.tertial. 
Nordlandssykehuset har også nedgang per 2.tertial.  

                                                 
6 Tall fra Universitetssykehuset omfatter perioden 07.06 – 31.08. pga skifte av datasystem. 
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3.2 Preoperativ liggetid for lårhalsbrudd (andel operert innen 48 timer) 
For Hålogalandssykehuset, Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN er tendensen 
god med noen unntak. I Helse Finnmark, hvor begge sykehus hadde 100 pst sist, har begge en 
lavere andel per 2. tertial. Det registreres at Hålogalandssykehuset Harstad, som hadde en 
andel på 71 pst i 3.kvartal 2003, nå oppnår 100 pst og dermed oppnår målsettingen for 
indikatoren, sammen med Lofoten, Rana og Mosjøen.  
 
3.3 Epikrisetid (somatikk)  
Resultatene for andel epikriser sendt innen 7 dager er langt fra målet på 80 pst. Andelen 
varierer mellom 26 og 69 pst, og det er de samme sykehusene som oppnår lavest og høyest 
andel. Vi ser bedring i Helse Finnmark Kirkenes fra 40 til 53 pst og Helgelandssykehuset 
Rana fra 25 til 34 pst.  
 
4.0 Personal 
Nye oppgaver bidrar til å øke antall ansatte og årsverk. Dette er synlig i tabellen for psykisk 
helse hvor Hålogaland og UNN har inkludert rusomsorgen i tallene (gjelder ikke Helse 
Finnmark). Videre er sommervikarene med på å påvirke forskjellene i antall ansatte da de er 
med i tallene for 2. tertial som tar utgangspunkt i august lønn. Tallene vurderes til å gi et bilde 
av at bemanningen generelt er synkende.   
 
NLSH har hatt en nedgang på ca. 26 årsverk siden årsskifte. Reduksjon innenfor service/drift 
har sammenheng med pågående omstillingsprosess i forbindelse med konkurranseutsetting av 
renhold.  
 

Somatikk* 
Helseforetak  Årsverk 

010104 
Årsverk 

2. tertial 04 
Endr. Ansatte 

010104 
Ansatte 

2. tertial 04 
Endr. 

Finnmark 842 773 -69 939 880 -59 
UNN 3222 3274 49 3562 3611 49 
Hålogaland 1251 1238 -13 1573 1591 18 
NLSH 1664 1631 -33 1916 1897 -19 
Helgeland 752 755 3 889 884 -5 
*Ansatte/årsverk med fellesfunksjoner er lagt til somatisk virksomhet  
 

Psykisk helse  
Helseforetak  Arsverk 

010104 
Årsverk 

2. tertial 04 
Endr. Ansatte 

010104 
Ansatte 

2. tertial 04 
Endr. 

Finnmark (eks rus) 277 256 -21 316 312 -4 
UNN (inkl rus) 667 747 80 811 900 89 
Hålogaland (inkl rus) 200 240 40 245 304 59 
NLSH 542 549 7 651 663 12 
Helgeland 181 182 1,1 209 201 -8 
 
Sykefraværet viser jevnt over en positiv utvikling ved helseforetakene. Unntaket er 
Hålogalandssykehuset hvor det er en mindre økning.  
 
Foretak Sykefravær 2003   Sykefravær 2. tertial  

2004  
Finnmark 9,4 8,2 
UNN 10,0 9,2 
Hålogaland 8,9 9,4 
NLSH 8,9 8,0 
Helgeland 10,2 7,3 
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5.0 Regnskap og økonomisk utvikling   
 
5.1 Sammendrag  
Regnskapet for konsernet viser et underskudd på 278,8 mill kr hittil i år mot budsjettert 
underskudd på 296,5 mill kr hittil (inklusive alle avskrivninger). Siste måneds resultat er 
underskudd på 42,8 mill kr. Helseforetakgruppens regnskap per 31. august fremstilles i 
tabellen nedenfor (tall i 1000 kr, negativt tall = underskudd).    
 
Foretak Regnskap hittil*  Budsjett hittil**  Avvik  Budsjett 2004  
Helse Nord RHF - 2 439 - 5 541 3 102 0 
Finnmark  - 65 805 - 60 974 - 4 830 - 87 000 
UNN - 58 967 - 95 275 36 308 - 138 000 
Hålogaland - 76 799 - 47 694  - 29 105 - 78 000 
NLSH - 52 870 - 60 044  7 174 - 120 000 
Helgeland - 23 362 - 26 929 3 567 -39 000 
Apoteket  1 407 0 1 407 0 
TOTALT - 278 836 - 296 457 17 621 - 462 000 
* Foretaksinterne transaksjoner mot apoteket er ikke eliminert.  
** Helse Nord RHF har korrigert HF-enes budsjetter, noe som vil skape mindre unøyaktigheter; Helgeland har 
laget et totalbudsjett i balanse. I tillegg er det korrigert for økte avskrivninger som følge av endelig fastsettelse av 
åpningsbalanse i UNN’s budsjett.   
 
5.2 Hovedpostene  
Helse Nord RHF har ikke inntektsført av budsjettert reserve til styrets disposisjon (42 mill kr).  
 
Totale inntekter ligger ca 27 mill kr over budsjett hittil (0,5 pst). ISF-inntekter ligger ca 9 mill 
kr (0,1 pst) over budsjett hittil. Avviket skyldes i all hovedsak aktivitet utenfor Helse Nord (jf 
avsnitt om pasientstrømmer). Helse Nords totale ISF-budsjett ligger ca 45 mill kr under 
overslagsbevilgningen fra Helsedepartementet og prognosen er at konsernet vil ha en 
behandlingsaktivitet i størrelsesorden overslagsbevilgningen. For landet totalt er SINTEF’s 
prognose (per 1. tertial) at departementets overslagsbevilgning vil overskytes med rundt 200 
mill kr for inneværende år.    
 
Polikliniske inntekter ligger om lag 8 mill kr (2,4 pst) over budsjett hittil. Øremerkede 
tilskudd til psykiatriplanen ligger noe under budsjett hittil. Tilskuddet inntektsføres etter 
forbruk. Avviket gjelder i hovedsak Helse Finnmark. Andre inntekter viser det største positive 
avviket med om lag 25 mill kr (8 pst) over budsjett hittil. Her inngår leieinntekter, andre 
pasientbetalinger, salgsinntekter, andre tilskudd etc.  
 
Driftskostnadene ligger om lag 8 mill kr (0,3 pst) over budsjett hittil (budsjett korrigert for 
åpningsbalanseavskrivninger og balansert budsjett ved Helgelandssykehuset). Kjøp av 
helsetjenester ligger ca 28 mill kr (4,9 pst) over budsjett. Posten må ses i sammenheng med 
ISF-inntektene (jf ovenfor). Andre driftskostnader ligger samtidig 37 mill kr (4,2 pst) under 
budsjett, og noe av avvikene kan trolig forklares med ulik budsjettering/kostnadsføring. Den 
totale lønnskostnaden er i tråd med budsjett hittil, men dette må ses i sammenheng med 
innleie av personell (varekostnad). Varekostnadene viser et merforbruk på om lag 29 mill kr 
(4,2 pst).     
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Syketransport har vært kostnadsført i henhold til budsjett hittil som følge av manglende 
fakturagrunnlag fra Rikstrygdeverket (50/50 pst kostnadsdeling). Basert på utbetalinger tom 
juli er beste anslag at kostnaden i 2004 blir ca i tråd med budsjett for konsernet totalt. Dette er 
mer positivt enn ventet siden Helse Nord ble gitt et strengt effektiviseringskrav i 
budsjettildelningen. Regnestykket er preget av en viss usikkerhet vedrørende forutsetninger, 
ambulansebåter etc. Kostnadene eksklusive ambulansebåter ser per 2. tertial ut til å bli om lag 
2 pst lavere enn i 2003.  
 
Helseforetakene påpeker også at gjestepasienter innen rusomsorgen viser større kostnader enn 
budsjettert. Det anslås videre at overføring av ansvar for behandlingshjelpemidler har medført 
et effektiviseringskrav for Helse Nord på mellom 15-20 mill kr som følge av at kostnaden er 
høyere enn kompensert.   
 
Figuren viser konsernets regnskapsutvikling mot budsjett i 2004 samt løpende rapportert 
regnskap i 2003. Økte avskrivninger ble i 2003 belastet regnskapet i desember mens i 2004 er 
regnskapene belastet økte avskrivinger siden mai.  
 

Akkumulert resultatutvikling 
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5.3 Prognosen  
Tabellen oppsummerer helseforetakenes prognoser inklusive alle avskrivninger.   
 
Foretak  Prognose   Styringsmål  Avvik  
Helse Nord RHF 42 000 0 42 000 
Finnmark - 114 000 - 87 000  - 27 000 
UNN* - 118 000 - 138 000 20 000 
Hålogaland - 115 000 - 78 000  - 37 000 
NLSH - 80 000 - 120 000 40 000 
Helgeland - 46 000 - 39 000 - 7 000 
Apoteket  0 0 0 
TOTALT  - 431 000  - 462 000 31 000 
*UNN har en prognose på 113-123 mill kr.  
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Summen av helseforetakenes prognoser er 431 mill kr. Basert på regnskapet hittil anslås et 
regnskapsmessig underskudd for Helse Nord i størrelsesorden av 400 mill kr i 2004 mot 
styringsmål på 462 mill kr.  
 
Usikkerhet i prognosen gjelder i hovedsak:  
 

 Lønnsoppgjør og ferieavviklingskostnader  
 Rusomsorg 
 Syketransport og luftambulanse  
 Pensjon  
 Gjestepasienter  
 Behandlingshjelpemidler  

 
Eier vil resultatvurdere Helse Nord ut ifra regnskapsresultat før økte avskrivninger som følge 
av åpningsbalansen og fastsettelse av kortere levetider. Ordinært resultat vil derfor korrigeres, 
blant annet med føring mot strukturfond (jf tabellen nedenfor). 
   
Resultat til vurdering  Regnskap hittil  Budsjett hittil Årsbudsjett 
Ordinær resultat   - 278 836 - 296 457  - 462 000 
Mot strukturfond   94 395  94 395 141 593  
Korrigering kortere levetid  34 805  34 805  52 207 
Resultat til vurdering  - 149 636 - 167 257  - 268 200 
 
Dette innebærer at Helse Nord styringsmål etter strukturfond og korrigering for fastsettelse av 
kortere levetider er som opprinnelig vedtatt 268 mill kr.  
 
Denne resultatvurderingen innebærer at Helse Nord kan gå med om lag 177 mill kr i ordinært 
underskudd i 2005 (inklusive alle avskrivninger) og samtidig oppfylle det opprinnelige 
balansekravet. 177 mill kr tilsvarer da summen av antatt føring mot strukturfond i 2005 samt 
kostnadsøkningen (i 2005) som følge av kortere levetid. Sammenlignbar prognose for 2004 er 
altså et underskudd i størrelsesorden 400 mill kr.   
 
KOSTRA-rapportering (opprinnelig KOmmune-STat-RApportering)   
Funksjonsbegrepet (KOSTRA-begrepet) gir oss informasjon om hvilke områder vi bruker 
våre ressurser på (for eksempel somatikk behandling, barne- og ungdomspsykiatri, ambulanse 
etc.). I de foretaksspesifikke vedleggene fremkommer helseforetakenes brutto kostnad per 
funksjon.  For samtlige helseforetak, med unntak av Helse Finnmark, er felleskostnader 
fordelt på de ulike funksjonene etter nøkler. Dette er lik praksis med det som rapporteres til 
SSB og til SAMDATA. SAMDATA-tallene ekskluderer imidlertid avskrivningskostnader. 
Disse kostnadene er inkludert i de vedlagte tabellene og kapitalbruken synliggjøres. For Helse 
Finnmark er felleskostnader lagt til funksjon 610 – somatikk felleskostnader (disse skulle vært 
fordelt til funksjoner for psykiatri). Vi vil arbeide videre med kvaliteten på denne 
rapporteringen og fremover er tallene tenkt brukt i forhold til prioritering, profilvurderinger, 
ressursfordeling etc.   
 
5.4 Likviditet 
Likviditetsutviklingen har vært gjennomgående bedre enn prognosen hittil. Dette skyldes et 
investeringsnivå hittil som er lavere enn budsjettert, unøyaktigheter i modellens forutsetninger 
om utbetalinger. Bedre likviditet enn forutsatt tyder også på at resultatet vil kunne bli noe 
bedre enn helseforetakenes prognoser.   
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Prognosen er basert på forutsetning om budsjettgjennomføring (korrigert for styrets reserve på 
42 mill kr) og investeringer på 500 mill kr i 2004. Dette innebærer et totalt etterslep i 
investeringsaktiviteten på ca 50 mill kr per 31.12.04.  
 
Bankbeholdningen (frie midler) var per utgangen av august ca 565 mill kr. Dette var ca 280 
mill bedre enn prognosen. Om lag 130 mill kr av avviket skyldes lavere investeringsnivå hittil 
enn hva prognosen legger til grunn.  
 
Siste prognose fra KLP tyder på at premieutbetalingen til pensjon (inklusive 
arbeidsgiveravgift) blir ca 215 mill kr større enn den regnskapsmessige kostnaden. Det 
forventes da en utgående beholdning i størrelsesorden kr 30 mill kr (frie midler). Limit for 
kassakreditten er om lag 230 mill kr.   
 

Likviditetsprognose 2004
 Helse Nord
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5.5 Investeringer  
Tabellen nedenfor viser oversikt over tidligere ikke brukt investeringsramme, ramme 2004 og 
forbruk hittil. Kolonnen til høyre viser forbruk i prosent av totalt disponibelt. Etterslep i 
investeringsaktiviteten er noe av grunnen til at likviditeten har vært bedre enn prognostisert.  
 

Foretak Tidligere ikke brukt Ramme 2004 Forbruk hittil i pst av tot disp 
Helse Nord 32 418 58 800 20 585 22,6 
Finnmark 4 313 30 000 9 563 27,9 
UNN 48 235 132 900 75 457 41,7 
Hålogaland -2 163 42 000 30 540 76,7 
NLSH 42 846 91 400 34 776  25,9 
Helgeland 34 483 44 900 32 786 41,3 
TOTALT 160 172 400 000 203 707 36,4 

 
Helseforetakenes investeringsramme er en godkjenning til å disponere tilgjengelig likviditet i 
foretaksgruppen. Tallene viser at helseforetaksgruppen hittil har en investeringsaktivitet som 
er lavere enn forutsatt i de årlige budsjettrammene. Hålogalandssykehuset har investert mest i 
forhold til helseforetakets fastsatte ramme.  
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5.6 Nærmere om helseforetakene  
Kommentarene bygger i hovedsak på foretakenes rapporter (regnskap fremkommer i 
foretaksspesifikke vedlegg). Det vises til egen sak om omstillingsarbeidet.  
 
5.6.1 Helse Nord RHF  
Regnskapet hittil viser et underskudd på 2,3 mill kr mot underskudd på ca 5,5 mill kr i 
budsjett hittil. Basisramme tilsvarende budsjetterte reserve (42 mill kr) er holdt utenom 
inntektsføringen.    
 
Kostnadene til kjøp av private helsetjenester og ambulerende spesialister er foreløpig mindre 
enn budsjettert. Regnskapet er belastet med større kostnader i forbindelse med konsernavtale 
med DIPS. Det prognostiseres også med et merforbruk innen utenlandsbehandling på ca 2 
mill kr og 3,4 mill kr til økte driftstilskudd til private spesialister.   
 
Nye arbeidstidsbestemmelser for personell i luftambulansen vil slå ut økonomisk, men det er 
fremdeles usikkert i hvilket omfang. Det anslås en mulig merkostnad på opp mot 11 mill kr i 
2004. Salg av Nord-norsk Helsenett vil medføre en ekstraordinær inntekt på om lag 7 mill kr.  
 

 Det anslås at reduserte kostnader er i størrelsesorden av eventuelle merkostnader. 
Helse Nord RHF vil trolig få et overskudd på rundt 42 mill kr tilsvarende styrets 
reserve.  

 
5.6.2 Helse Finnmark HF 
Regnskapet viser et underskudd på 65,8 mill kr mot budsjettert underskudd på 61 mill kr.  
 
Resultatet synes å være godt i tråd med prognosen, men helseforetaket velger å opprettholde 
underskuddsprognosen.  
 
Inntektssiden ligger 5,7 mill kr over budsjett (1 pst). De aktivitetsbaserte inntektene ligger 
over budsjett. Øremerket tilskudd til psykisk helse viser et negativt budsjettavvik på 5,8 mill 
kr. Disse inntektene inntektsføres i tråd med forbruk og løpende netto resultateffekt skal være 
null.   
 
Driftskostnadene ligger om lag 10,8 mill kr over budsjett hittil. Kjøp av helsetjenester viser et 
merforbruk på 4,8 mill kr (13,9 pst). Deler av økte kostnader skyldes gjestepasienter innen 
rusomsorg hvor det forventes et merforbruk på 3,9 mill kr.    
 
Lønnskostnaden viser et negativt avvik mot budsjett hittil på ca 5,5 mill kr (1,6 pst). I tillegg 
har innleid personell bidratt til at varekostnader viser et merforbruk på ca 3,3 mill kr (5,1 pst).  
Andre driftskostnader viser en besparelse på 3,8 mill kr(1,8 pst).   
 
Usikkerhet i prognosen er knyttet til pensjon og lønnsoppgjør. Beregnede kostnader er 
periodisert i regnskapet.   
 

 Helseforetaket har en stabil utvikling og tidligere anslått underskudd på 114 mill kr 
opprettholdes.  

 
5.6.3 UNN HF  
Regnskapet viser underskudd på 59 mill kr, mot et korrigert budsjett på ca 95 mill kr i 
underskudd. Budsjettet er korrigert for åpningsbalanseavskrivninger av Helse Nord RHF og 
periodiseringen er preget av noe usikkerhet.  Helseforetaket har laget et internt budsjett med 
underskudd på 120 mill kr.    
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Inntektssiden ligger ca på budsjett hittil. Egengenererte ISF-inntekter ligger ca 4,4 pst over 
budsjett hittil (11,6 mill kr), mens poliklinikkinntekter ligger ca 3,9 mill kr under budsjett 
hittil (2,3 pst).  
 
Driftskostnadene ligger ca 38 mill kr (1,9 pst) under budsjett hittil. Totale lønnskostnader 
ligger 3,2 mill kr under budsjett hittil. Helseforetaket har samtidig brukt om lag 24 mill kr 
hittil på innleid av personell (varekostnad). Innen varekostnader er det et merforbruk mot 
budsjett på 14,1 mill kr (5,1 pst).  
 
Andre driftskostnader viser et mindreforbruk på mill 30,3 kr (14,8 pst). Noe av 
mindreforbruket er knyttet til foreløpig lav aktivitet på prosjekter. Kostnader til vedlikehold, 
elkraft og varmeenergi viser en reduksjon på ca 9 mill kr mens reisekostnader er redusert med 
ca 7,3 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
Økt aktivitet i forbindelse med prosjekter utover høsten (finansiert av øremerkede midler) vil i 
utgangspunktet ha null i nettoeffekt da inntekten opptjenes og inntektsføres når kostnaden 
påløper.  
 

 Helseforetaket har nedjustert sin underskuddsprognose til ca 118 mill kr mot 
godkjent styringsmål på 138 mill kr i underskudd.  

 
5.6.4 Hålogalandssykehuset HF   
Regnskapet hittil viser et underskudd på 76,8 mill kr mot underskudd på 47,7 mill kr i justert 
budsjett hittil. Helseforetakets styringsmål er et underskudd på 78 mill kr i 2004.   
 
Inntektssiden ligger 5,6 mill kr (0,7 pst) under budsjett hittil. Dette skyldes egengenerert ISF-
inntekt som ligger 11,2 mill kr (8 pst) under budsjett hittil. Dette har sammenheng med 
aktivitetsnedgang og trolig også med lukking av tertial (etterkoding gir ikke økonomisk 
uttelling). En har trolig ikke klart å videreføre nivået på kodingen fra 2003.  
 
Lønnskostnadene er totalt sett innenfor budsjett hittil. Andre driftskostnader, kjøp av 
helsetjenester og varekostnader viser imidlertid større negative avvik. Avvik gjelder blant 
annet innleid personell (8,1 mill kr), konsulenter (3,7 mill kr), gjestepasientkostnader inkl 
ruspasienter (3 mill kr) og avskrivninger utover åpningsbalanseavskrivninger (4,5 mill kr).  
Effektene av tiltak er hittil beregnet til ca 27 mill kr. Innsparingene forringes imidlertid av 
økte kostnader/lavere inntekter på andre områder. På tross av lavere DRG-produksjon er 
fremdeles lønnskostnadene høye. Dette har sammenheng med innleid personell.  
 

 Trenden fra foregående måneder er ikke snudd og det signaliseres et underskudd på 
opp mot 115 mill kr i underskudd i 2004 mot styringsmål på 78 mill kr.  

 
5.6.5 Nordlandssykehuset HF  
Regnskapet hittil viser et underskudd på 52,9 mill kr mot 60 mill kr i budsjett hittil. 
Inntektssiden ligger over budsjett (1,4 pst) ved utgangen av august. Positivt avvik skyldes i 
hovedsak poliklinikk og andre inntekter. DRG-inntekten av egen produksjon ligger om lag 1,9 
mill kr (1 pst) under budsjett hittil.  
 
Kostnadene er 9,2 mill kr over budsjett hittil (0,8 pst). Lønnsområdet ligger ca 3,8 mill kr 
over budsjett hittil. Det er gjort avsetning for beregnet effekt av lønnsoppgjøret.  
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Varekostnader viser et merforbruk på 7,2 mill kr (6 pst) hvorav 2,9 gjelder innleid personell.    
Etterslep på investeringssiden medfører besparelser i forhold til budsjetterte avskrivninger på 
10-11 mill kr. Andre driftskostnader viser besparelse på 4,5 mill kr (3 pst), herunder 
elkraft/olje (1,9 mill kr), renovasjon (1 mill kr) og vedlikehold (2,5 mill kr). Det 
prognostiseres en besparelse på ca 15 mill kr på årsbasis, forutsatt at syketransport ender 
innenfor budsjett.  
 
Igangsatte tiltak har hatt en anslått effekt hittil på ca 56 mill kr.  
 

 Helseforetaket har en stabil utvikling og prognosen er et underskudd på ca 80 mill 
kr mot styringsmål på 120 mill kr.    

 
5.6.6 Helgelandssykehuset HF  
Regnskapsresultat hittil viser et underskudd på ca 23,4 mill kr mot et korrigert budsjett hittil 
på ca 26,9 mill. Det er da korrigert for at helseforetaket har laget et budsjett i balanse samt 
åpningsbalanse avskrivninger. Dette vil kunne medføre mindre unøyaktigheter.  
 
Regnskapsresultatet synes å være godt, men det er to momenter som er viktige i vurderingen; 
noe av budsjettavviket skyldes inntektsføring av psykiatrimidler. Videre viser lønnsposten en 
besparelse hittil, men effekter av lønnsoppgjør er ikke periodisert i regnskapet og 
lønnsbudsjettet er periodisert flatt over året. Dette gjør at prognosen på 45 mill kr anses som 
realistisk selv om regnskapet kan gi et noe bedre bilde.  
  
Driftsinntektene ligger ca 11,4 mill kr over budsjett hittil (2,1 pst). ISF-inntekt av produksjon 
utenfor regionen viser et positivt budsjettavvik på 4,7 mill kr. Denne posten må ses i 
sammenheng med merforbruk innen kjøp av helsetjenester. Poliklinikk inntekter og andre 
inntekter viser også positive avvik. ISF-inntekt av egen produksjon ligger 0,7 mill kr over 
budsjett hittil. Det er også mindre positive avvik innen gjestepasientinntekter og polikliniske 
inntekter. Andre inntekter er 3,6 mill kr (17,1 pst) over budsjett hittil. Dette skyldes blant 
annet egenbetalinger og refusjonskrav mot kommuner og Rikstrygdeverket.  
 
Driftsutgiftene har et avvik mot budsjett på 19,1 (3,5 pst) før en korrigerer for at budsjettet er 
laget i balanse. Etter denne korrigeringen er avviket på om lag 8 mill kr (1,4 pst). Avviket 
skyldes kjøp av helsetjenester. Her er det gjestepasientkostnaden samt utgifter til 
båtambulanse som står for avviket. Sistnevnte post må ses i sammenheng med andre inntekter 
(det sendes refusjonskrav til RTV).  
 

 Helseforetakets styringsmål er 39 mill kr i underskudd. Prognosen med et 
underskudd i størrelsesorden av 45 mill kr i 2004 opprettholdes.  

 
5.6.7 Sykehusapotek Nord HF 
Helseforetaket leverer et overskudd på 1,4 mill kr per 2. tertial. Det prognostiseres med 
balanse, evt. mindre overskudd. Salgsinntektene ligger om lag 3 pst (3,8 mill kr) under 
budsjett hittil. Tilsvarende er kostnadene 4,5 pst (5,5 mill kr) lavere enn budsjett hittil.   
 

 Helseforetakets styringsmål er et resultat i balanse og det styrer de mot.  
 
5.7 Oppsummering økonomi  
Regnskapsresultat per 2. tertial viser et underskudd på 278,8 mill kr. Dette er bedre enn 
korrigert budsjett hittil og resultatet vurderes til at Helse Nord vil kunne levere et 
regnskapsmessig underskudd i størrelsesorden 400 mill kr i 2004, mot styringsmål på 462 mill 
kr i underskudd.  
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Resultat til vurdering av eier (etter føring mot strukturfond og korrigering for økte 
avskrivninger (kortere levetider)) er et underskudd hittil på 149,6 mill kr mot styringsmål på 
268 mill kr for året totalt.    
 
Likviditetsbeholdningen er bedre enn forutsatt, noe som delvis skyldes etterslep på 
investeringssiden.  
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Vedlegg 1 Aktivitetstabeller  
 

Helse Nord aktivitet somatikk pr 2.  tertial 2004

Tabell 1 
                  Alle                            Herav dagkirurgi  

DRG - poeng - produksjon ved HF
Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %

Helgeland 8 701 8 781 80 0,9 % 893 1 015 122 13,7 %
Finnmark 7 517 7 517 0 0,0 % 936 910 -26 -2,8 %
Hålogaland 11 719 11 191 -528 -4,5 % 1 183 1 099 -84 -7,1 %
Nordland 14 947 15 372 425 2,8 % 1 448 1 606 158 10,9 %
UNN 22 870 23 762 892 3,9 % 1 859 1 892 33 1,8 %
Sum Helse Nord 65 754 66 623 869 1,3 % 6 319 6 522 203 3,2 %

Tabell 2 
          Alle opphold             Herav konsultasjoner m/ISF-refusjon

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

Helgeland 11 446 11 686 240 2,1 % 2 154 2 381 227 10,5 %
Finnmark 10 505 10 387 -118 -1,1 % 1 835 1 798 -37 -2,0 %
Hålogaland 15 571 15 351 -220 -1,4 % 2 586 2 485 -101 -3,9 %
Nordland 19 276 19 858 582 3,0 % 2 921 3 464 543 18,6 %
UNN 28 128 29 059 931 3,3 % 3 603 3 610 7 0,2 %
Sum Helse Nord 84 926 86 341 1 415 1,7 % 13 099 13 738 639 4,9 %

Tabell 2 forts.
                 Herav innlagte heldøgnsopphold                    Herav elektive dagopphold

Hittil i fjor Hittil i år Endring % Hittil i fjor Hittil i år Endring %
Helgeland 8 315 8 081 -234 -2,8 % 977 1 224 247 25,3 %
Finnmark 7 490 7 501 11 0,1 % 1 180 1 088 -92 -7,8 %
Hålogaland 10 934 10 614 -320 -2,9 % 2 051 2 252 201 9,8 %
Nordland 13 660 13 611 -49 -0,4 % 2 695 2 783 88 3,3 %
UNN 16 146 16 994 848 5,3 % 8 379 8 455 76 0,9 %
Sum Helse Nord 56 545 56 801 256 0,5 % 15 282 15 802 520 3,4 %  
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Tabell 3 
DRG indeks - heldøgn 2 003 hittil i år 
Helgeland 0,89 0,94
Finnmark 0,91 0,93
Hålogaland 0,98 0,96
Nordland 1,02 1,01
UNN 1,26 1,25

Tabell 4
Polikliniske konsultasjoner (RTV-refusjon) Herav nyhenviste 

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

Helgeland 31 965 33 578 1 613 5,0 % 19 165 20 612 60,0 % 61,4 %
Finnmark 35 229 35 195 -34 -0,1 % 20 228 20 500 57,4 % 58,2 %
Hålogaland 53 898 52 762 -1 136 -2,1 % 29 547 29 488 54,8 % 55,9 %
Nordland 56 062 58 266 2 204 3,9 % 27 875 29 163 49,7 % 50,1 %
UNN 
Sum Helse Nord 177 154 179 801 2 647 1,5 % 96 815 99 763 54,7 % 55,5 %

Tabell 5
OPPHOLD Ø. HJELP                 Kirurgi*                Medisin                 Føde 

h.i fjor h.i år h.i fjor h.i år h.i fjor h.i år
Helgeland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1772 3 087 960

i % av totalt antall opphold pr fagområde 64,6 % 85,7 % 68,7 %
Finnmark ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 1 757 2 779 927

i % av totalt antall opphold pr fagområde 68,0 % 75,7 % 77,4 %
Hålogaland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 2 624 3 020 4 642 4 643 881 757

i % av totalt antall opphold pr fagområde 59,8 % 71,4 % 92,0 % 92,7 % 65,7 % 95,5 %
Nordland ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 2 412 2 399 4 353 4 315 1 139 1 088

i % av totalt antall opphold pr fagområde 43,5 % 43,5 % 58,3 % 58,3 % 91,3 % 86,3 %
UNN ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp 2 616 2 785 4 141 4 474

i % av totalt antall opphold pr fagområde 43,6 % 40,7 % 56,4 % 56,0 %  
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Tabell 6a: Tabell 6b: 
Beleggsprosent (effektiv) Beleggsprosent
Kirurgi h.i.fjor h. i år Medisin h.i.fjor h. i år
Helgeland ikke rapp Helgeland ikke rapp
Finnmark 71,7 % Finnmark 80,2 %
Hålogaland 79,3 % 75,2 % Hålogaland 88,9 % 88,5 %
Nordland 81,7 % 77,5 % Nordland 83,7 % 81,5 %
UNN 82,0 % 90,0 % UNN 75,0 % 80,0 %
UNN = inkl hotellsenger 
NLSH = eks hotellsenger 

Tabell 7: 
Utskrivningsklare pasienter h.i.fjor h.i.år Endring 

Helgeland Antall liggedøgn i perioden 575 760 32 %
Antall pasienter pr 1. tertial 82 92 12 %

Finnmark Antall liggedøgn i perioden 68
Antall pasienter pr 1. tertial 27

Hålogaland Antall liggedøgn i perioden 1154 1753 52 %
Antall pasienter pr 1. tertial 4 10 150 %

Nordland (kun Lofoten) Antall liggedøgn i perioden 1159 848 -27 %
Antall pasienter pr 1. tertial 113 101 -11 %

UNN Antall liggedøgn i perioden 628
Antall pasienter pr 1. tertial 9  
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2 a) VOKSENPSYKIATRI - EGEN PRODUKSJON
Tabell 8:
Utskrivninger

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 61 72 123 18,0 %
Finnmark 377 459 21,8 %
Hålogaland 613 500 1 140 -18,4 %
Nordland 680 755 1 155 11,0 %
UNN 1489 1442 1 620 -3,2 %
SUM 3220 3228 0,2 %

Tabell 9:
Antall liggedøgn - døgnbehandling 

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 2 589 2 859 4 149 10,4 %
Finnmark 11 054 11 611 5,0 %
Hålogaland 8 697 8 103 14 500 -6,8 %
Nordland 31 346 34 178 50 600 9,0 %
UNN 29 429 30 614 53 750 4,0 %
SUM 83 115 87 365 5,1 %

Tabell 10:
Antall oppholdsdager - dagbehandling 

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 0 0 0
Finnmark 1 238 1 383 11,7 %
Hålogaland 1 156 1 375 18,9 %
Nordland 3 236 2 563 -20,8 %
UNN 
SUM 5 630 5 321 0 -5,5 %

Tabell 11:
Polikl. konsultasjoner VOP

hittil i fjor hittil i år Årsplan % - endring fra i fjor
Helgeland 9 882 10 816 9,5 %
Finnmark 6 286 6 975 11,0 %
Hålogaland 6 344 6 951 9,6 %
Nordland 11 679 11 175 17 676 -4,3 %
UNN 15 312 17 268 28 780 12,8 %
SUM 49 503 53 185 7,4 %  
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Vedlegg 2: Kvalitet  
Tall i parentes er for 1.tertial.  
 
Epikrise sendt innen 7 dager 
Etter utskrivning (andel) 

Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes: 69% (69%) 
Narvik: 31% (32%) 
Harstad: 53% (47%) 
 
Nordlandssykehuset 
Bodø: 34% (28%) 
Lofoten: 26% (21%) 
 
Helgelandssykehuset 
Rana: 34% (25%) 
Mosjøen: 31% (36%) 
Sandnessjøen: 54% (47%) 
 
Universitetssykehuset: 45% (32%)  
 
Helse Finnmark 
Hammerfest: 53% (57%) 
Kirkenes: 53% (40%) 

Andel korridorpasienter 
(gj. snitt antall pasienter per døgn) 

Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes: 3,0 (2,0) 
Narvik: 0,1 (1,1) 
Harstad: 0,5 (1,5) 
 
Nordlandssykehuset 
Bodø: 1,3 (1,7) 
Lofoten: 1,1 (1,7) 
 
Helgelandssykehuset 
Rana: 1,9 (3,0) 
Mosjøen: 0,0 (0,2) 
Sandnessjøen: 1,0 (2,0) 
 
Universitetssykehuset: 1,4 (1,4) 
 
Helse Finnmark 
Hammerfest: 1,3 (1,4) 
Kirkenes: 0,1 (0,1) 

Preoperativ liggetid ved  
Lårhalsbrudd (andel pasienter 
operert innen 48 timer) 

Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes: 94% (83%) 
Narvik: 94% (95%) 
Harstad: 100% (97%) 
 
Nordlandssykehuset 
Bodø: 97% (95%) 
Lofoten: 100% (100%) 
 
Helgelandssykehuset 
Rana: 100% (88%) 
Mosjøen: 100% (100%) 
Sandnessjøen: 88% (93%) 
 
Universitetssykehuset: 96% (93%) 
 
Helse Finnmark 
Hammerfest: 93% (100%) 
Kirkenes: 87% (100%) 
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Vedlegg 3. Regnskap  
 
Helse Nord - konsern

 + = kostnader / - = inntekter 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -3 336 368 000 -3 339 496 000 -5 286 486 000 0,1 % 63,1 %
ISF egenproduksjon -775 677 000 -773 781 000 -1 201 755 000 -0,2 % 64,5 %
ISF av gjestepasienter -65 376 000 -58 361 000 -88 437 000 -12,0 % 73,9 %
Gjestepasientinntekter -18 219 000 -19 386 000 -29 261 000 6,0 % 62,3 %
Polikliniske inntekter -340 893 000 -332 748 000 -505 895 000 -2,4 % 67,4 %
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -377 023 000 -381 983 000 -566 732 000 1,3 % 66,5 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -93 985 000 -99 524 000 -163 143 000 5,6 % 57,6 %
Andre inntekter -335 232 000 -310 314 000 -472 554 000 -8,0 % 70,9 %
Sum driftsinntekter -5 342 773 000 -5 315 593 000 -8 314 263 000 -0,5 % 64,3 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 594 159 000 566 395 000 867 538 000 4,9 % 68,5 %
Varekostnader 712 043 000 683 210 000 1 028 583 000 4,2 % 69,2 %
Lønn eks pensjon 2 795 584 730 2 803 640 000 4 411 075 000 -0,3 % 63,4 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 296 576 270 291 673 000 490 663 000 1,7 % 60,4 %
Andre driftskostnader 828 594 000 865 820 000 1 344 054 000 -4,3 % 61,6 %
Ordinære avskrivninger 399 945 000 396 890 000 607 030 000 0,8 % 65,9 %
Sum driftskostnader 5 626 902 000 5 607 628 000 8 748 943 000 0,3 % 64,3 %

Driftsresultat 284 129 000 292 035 000 434 680 000 -2,7 % 65,4 %

Sum finansielle poster -5 687 000 -6 747 000 -10 116 000 15,7 % 56,2 %
Korrigeringer 394 000 11 169 000 37 436 000
Ordinært resultat 278 836 000 296 457 000 462 000 000 5,9 % 60,4 %
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Bruttokostnader per funksjon 
Felleskostnader i Helse Finnmark er lagt til funksjon 610

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
400 Politisk styring og kontroll organ 1 042 000 1 335 000 2 015 000 51,7 %
420 Administrasjon 58 061 000 53 133 000 124 780 000 46,5 %
440 Personalbarnehager 29 772 000 28 899 000 44 945 000 66,2 %
440 Personal og rekrutteringspolitiske tiltak (Finnmark) 6 161 000 14 387 000 22 269 000 27,7 %
460 Personalboliger 37 705 000 22 542 000 34 369 000 109,7 %
600 Ambulanse 214 660 000 208 936 000 314 908 000 68,2 %
605 Luftambulanse 157 357 000 150 927 000 220 185 000 71,5 %
606 Syketransport 198 739 000 194 480 000 292 163 000 68,0 %
608 Transport av helsepersonell 608 000 3 394 000 5 162 000 11,8 %
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 1 045 526 000 1 072 658 000 1 713 676 000 61,0 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 443 286 000 434 566 000 672 733 000 65,9 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 2 150 966 000 2 095 890 000 3 248 879 000 66,2 %
625 Somatiske tjenester - spesialister med driftsavtale 17 211 000 16 147 000 24 220 000 71,1 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 155 411 000 167 449 000 252 161 000 61,6 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 154 066 000 151 057 000 246 206 000 62,6 %
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 494 663 000 529 882 000 825 969 000 59,9 %
646 VOP - Priv psykiatere og kl psykologer m/driftsavt 13 007 000 12 940 000 19 410 000 67,0 %
647 Voksenpsykiatri - privat pleie 431 000 209 000 313 000 137,7 %
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunksjoner 32 112 000 30 815 000 48 312 000 66,5 %
655 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet 118 476 000 126 740 000 198 742 000 59,6 %
656 BUP - Priv psykiatere og kl psykologer m/driftsavtale 4 800 000 4 667 000 7 000 000 68,6 %
670 Utadrettede støttefunksjoner 45 434 000 31 124 000 46 837 000 97,0 %
673 Særskilte funksjoner (inkl apotek) 168 314 000 175 602 000 265 471 000 63,4 %
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere 82 350 000 81 284 000 125 600 000 65,6 %

Korreksjoner ikke ført på funksjon 11 217 000 19 796 000 0,0 %
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk. -4 058 576 000 -4 064 824 000 -6 388 697 000 63,5 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekter -1 292 746 000 -1 258 999 000 -1 925 424 000 67,1 %
Resultat 278 836 000 296 457 000 462 000 000

Brutto kostnader 5 630 158 000 5 609 063 000 8 756 325 000
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Helse Nord RHF

 + = kostnader / - = inntekter + = negativt avvik 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -221 448 000 -221 446 000 -390 099 000 0,0 % 56,8 %
ISF egenproduksjon
ISF av gjestepasienter -2 146 000
Gjestepasientinntekter 
Polikliniske inntekter 
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -105 026 000 -105 026 000 -144 449 000 0,0 % 72,7 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -715 000 -715 000 -10 717 000 6,7 %
Andre inntekter -1 012 000 -11 000 -17 000 5952,9 %
Sum driftsinntekter -330 347 000 -327 198 000 -545 282 000 -1,0 % 60,6 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 224 868 000 229 255 000 335 247 000 -1,9 % 67,1 %
Varekostnader 
Lønn eks pensjon 15 064 730 14 552 000 23 927 000 3,5 % 63,0 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 1 569 270 1 685 000 1 440 000 -6,9 % 109,0 %
Andre driftskostnader 88 021 000 84 587 000 180 678 000 4,1 % 48,7 %
Ordinære avskrivninger 6 178 000 5 327 000 7 990 000 16,0 % 77,3 %
Sum driftskostnader 335 701 000 335 406 000 549 282 000 0,1 % 61,1 %

Driftsresultat 5 354 000 8 208 000 4 000 000 34,8 % 133,9 %

Sum finansielle poster -2 915 000 -2 667 000 -4 000 000 -9,3 % 72,9 %

Ordinært resultat 2 439 000 5 541 000 0 56,0 %

 
Bruttokostnader per funksjon 

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
400 Politisk styring og kontroll organ 1 042 000 1 335 000 2 015 000 51,7 %
420 Administrasjon 58 061 000 53 133 000 124 780 000 46,5 %
600 Ambulanse
605 Luftambulanse 132 561 000 133 249 000 192 940 000 68,7 %
606 Syketransport 16 131 000 16 261 000 24 392 000 66,1 %
608 Transport av helsepersonell 320 000 3 161 000 4 742 000 6,7 %
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 33 389 000 32 973 000 51 253 000 65,1 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 1 563 000 1 600 000 2 400 000 65,1 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 7 973 000 10 951 000 18 184 000 43,8 %
625 Somatiske tjenester - spesialister med driftsavtale 17 211 000 16 147 000 24 220 000 71,1 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 38 774 000 38 774 000 51 699 000 75,0 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 715 000 715 000 10 717 000 6,7 %
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 3 241 000 3 333 000 5 000 000 64,8 %
646 VOP - Priv psykiatere og kl psykologer m/driftsavt 13 007 000 12 940 000 19 410 000 67,0 %
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunksjoner
656 BUP - Priv psykiatere og kl psykologer m/driftsavtale 4 800 000 4 667 000 7 000 000 68,6 %
670 Utadrettede støttefunksjoner 2 249 000 1 500 000 2 065 000 108,9 %
673 Særskilte funksjoner
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere 4 667 000 4 667 000 8 200 000 56,9 %
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk. -330 337 000 -327 198 000 -545 000 000 60,6 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekter -2 928 000 -2 667 000 -4 017 000 72,9 %
Resultat 2 439 000 5 541 000 0

Brutto kostnader 335 704 000 335 406 000 549 017 000
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Helse Finnmark

 + = kostnader / - = inntekter + = negativt avvik 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -381 641 000 -381 223 000 -599 124 000 -0,1 % 63,7 %
ISF egenproduksjon -87 259 000 -84 601 000 -130 741 000 -3,1 % 66,7 %
ISF av gjestepasienter -7 886 000 -8 431 000 -13 000 000 6,5 % 60,7 %
Gjestepasientinntekter -2 112 000 -1 853 000 -2 851 000 -14,0 % 74,1 %
Polikliniske inntekter -28 395 000 -25 648 000 -39 349 000 -10,7 % 72,2 %
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -55 642 000 -54 407 000 -81 653 000 -2,3 % 68,1 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -19 261 000 -25 030 000 -38 626 000 23,0 % 49,9 %
Andre inntekter -32 217 000 -27 535 000 -42 376 000 -17,0 % 76,0 %
Sum driftsinntekter -614 413 000 -608 728 000 -947 720 000 -0,9 % 64,8 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 39 207 000 34 415 000 52 362 000 13,9 % 74,9 %
Varekostnader 65 941 000 62 687 000 98 285 000 5,2 % 67,1 %
Lønn eks pensjon 313 163 000 301 251 000 472 218 000 4,0 % 66,3 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 36 819 000 43 218 000 66 484 000 -14,8 % 55,4 %
Andre driftskostnader 173 928 000 177 767 000 269 793 000 -2,2 % 64,5 %
Ordinære avskrivninger 49 574 000 49 019 000 73 558 000 1,1 % 67,4 %
Sum driftskostnader 678 632 000 668 357 000 1 032 700 000 1,5 % 65,7 %

Driftsresultat 64 219 000 59 629 000 84 980 000 7,7 % 75,6 %

Sum finansielle poster 1 192 000 1 333 000 2 000 000 -10,6 % 59,6 %
Ekstraordinære poster 394 000 12 000 20 000
Ordinært resultat 65 805 000 60 974 000 87 000 000 7,9 % 75,6 %

 
 
Bruttokostnader per funksjon 
Administrative felleskostnader er lagt til funksjon 610

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
420 Administrasjon
440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak 6 161 000 14 387 000 22 269 000 27,7 %
460 Personalboliger 5 162 000
600 Ambulanse 50 483 000 54 972 000 82 535 000 61,2 %
605 Luftambulanse 6 272 000
606 Syketransport 51 192 000 52 323 000 78 800 000 65,0 %
608 Transport av helsepersonell 250 000
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 158 856 000 139 681 000 217 322 000 73,1 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 34 612 000 30 362 000 47 435 000 73,0 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 245 934 000 251 174 000 387 606 000 63,4 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 9 266 000 17 219 000 27 189 000 34,1 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 17 203 000
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 52 565 000 74 506 000 116 621 000 45,1 %
647 Voksenpsykiatri - privat pleie 227 000
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunksjoner 1 802 000
655 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet 24 292 000 26 750 000 42 050 000 57,8 %
670 Utadrettede støttefunksjoner 7 585 000
673 Særskilte funksjoner(gjelder Telemedisin) 557 000
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere 10 696 000 8 335 000 12 903 000 82,9 %
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk. -475 842 000 -468 776 000 -734 254 000 64,8 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekter -141 468 000 -139 959 000 -213 476 000 66,3 %
Resultat 65 805 000 60 974 000 87 000 000 75,6 %

Brutto kostnader 683 115 000 669 709 000 1 034 730 000
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UNN 

 + = kostnader / - = inntekter 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -1 253 972 000 -1 257 449 000 -1 970 526 000 0,3 % 63,6 %
ISF egenproduksjon -278 500 000 -266 880 000 -417 000 000 -4,4 % 66,8 %
ISF av gjestepasienter -8 000 000 -6 668 000 -10 000 000 -20,0 % 80,0 %
Gjestepasientinntekter -4 795 000 -8 974 000 -13 459 000 46,6 % 35,6 %
Polikliniske inntekter -162 094 000 -165 964 000 -250 296 000 2,3 % 64,8 %
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -101 154 000 -108 720 000 -170 870 000 7,0 % 59,2 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -22 025 000 -21 794 000 -34 234 000 -1,1 % 64,3 %
Andre inntekter -79 661 000 -73 176 000 -119 795 000 -8,9 % 66,5 %
Sum driftsinntekter -1 910 201 000 -1 909 625 000 -2 986 180 000 0,0 % 64,0 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 79 507 000 81 869 000 127 910 000 -2,9 % 62,2 %
Varekostnader 289 304 000 275 162 000 405 209 000 5,1 % 71,4 %
Lønn eks pensjon 1 128 250 000 1 151 019 000 1 777 753 000 -2,0 % 63,5 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 131 776 000 112 222 000 216 422 000 17,4 % 60,9 %
Andre driftskostnader 202 477 000 246 048 000 369 941 000 -17,7 % 54,7 %
Ordinære avskrivninger 142 504 000 145 005 000 218 300 000 -1,7 % 65,3 %
Sum driftskostnader 1 973 818 000 2 011 325 000 3 115 535 000 -1,9 % 63,4 %

Driftsresultat 63 617 000 101 700 000 129 355 000 37,4 % 49,2 %

Sum finansielle poster -4 650 000 -6 425 000 -9 635 000 27,6 % 48,3 %
Korrigering 18 280 000
Ordinært resultat 58 967 000 95 275 000 138 000 000 38,1 % 42,7 %

 
Bruttokostnader per funksjon 

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
440 Personalbarnehager 15 898 000 14 890 000 23 032 000 69,0 %
460 Personalboliger 21 503 000 9 273 000 14 291 000 150,5 %
600 Ambulanse 44 655 000 42 483 000 64 572 000 69,2 %
605 Luftambulanse 7 337 000 7 239 000 11 153 000 65,8 %
606 Syketransport 25 617 000 23 198 000 34 923 000 73,4 %
608 Transport av helsepersonell 38 000 233 000 420 000 9,0 %
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 349 741 000 408 782 000 642 372 000 54,4 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 232 794 000 225 696 000 346 039 000 67,3 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 851 362 000 830 165 000 1 278 593 000 66,6 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 48 907 000 49 904 000 77 528 000 63,1 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 59 549 000 70 616 000 111 176 000 53,6 %
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 187 341 000 193 145 000 301 107 000 62,2 %
647 Voksenpsykiatri - privat pleie 
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunksjoner 6 932 000 8 527 000 13 735 000 50,5 %
655 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet 33 890 000 35 143 000 54 890 000 61,7 %
670 Utadrettede støttefunksjoner 16 513 000 14 594 000 22 033 000 74,9 %
673 Særskilte funksjoner 42 298 000 44 085 000 67 997 000 62,2 %
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere 27 220 000 28 138 000 42 039 000 64,7 %

Korrigeringer - ikke funksjonsfordelt 2 920 000 5 357 000 18 000 000 16,2 %
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk. -1 404 471 000 -1 257 449 000 -1 970 000 000 71,3 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekter -511 077 000 -658 744 000 -1 015 900 000 50,3 %
Resultat 58 967 000 95 275 000 138 000 000 42,7 %

Brutto kostnader 1 974 515 000 2 011 468 000 3 123 900 000
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Hålogalandssykehuset

 + = kostnader / - = inntekter + = negativt avvik 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -451 409 000 -451 407 000 -709 354 000 0,0 % 63,6 %
ISF egenproduksjon -128 771 000 -139 977 000 -216 703 000 8,0 % 59,4 %
ISF av gjestepasienter -11 170 000 -11 304 000 -17 500 000 1,2 % 63,8 %
Gjestepasientinntekter -3 199 000 -2 353 000 -3 642 000 -36,0 % 87,8 %
Polikliniske inntekter -45 680 000 -44 184 000 -68 100 000 -3,4 % 67,1 %
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -49 404 000 -49 404 000 -73 125 000 0,0 % 67,6 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -19 230 000 -19 230 000 -28 844 000 0,0 % 66,7 %
Andre inntekter -31 660 000 -27 635 000 -42 579 000 -14,6 % 74,4 %
Sum driftsinntekter -740 523 000 -745 494 000 -1 159 847 000 0,7 % 63,8 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 69 446 000 65 327 000 118 725 000 6,3 % 58,5 %
Varekostnader 89 649 000 81 382 000 122 294 000 10,2 % 73,3 %
Lønn eks pensjon 419 100 000 416 841 000 673 217 000 0,5 % 62,3 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 35 727 000 40 905 000 62 707 000 -12,7 % 57,0 %
Andre driftskostnader 129 350 000 119 866 000 157 604 000 7,9 % 82,1 %
Ordinære avskrivninger 73 319 000 68 867 000 103 300 000 6,5 % 71,0 %
Sum driftskostnader 816 591 000 793 188 000 1 237 847 000 3,0 % 66,0 %

Driftsresultat 76 068 000 47 694 000 78 000 000 59,5 % 97,5 %

Sum finansielle poster 731 000

Ordinært resultat 76 799 000 47 694 000 78 000 000 61,0 % 98,5 %

 
Bruttokostnader per funksjon 

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
440 Personalbarnehager 6 680 000 6 391 000 10 052 000 66,5 %
460 Personalboliger 4 736 000 4 982 000 7 558 000 62,7 %
600 Ambulanse 50 016 000 47 119 000 70 313 000 71,1 %
605 Luftambulanse
606 Syketransport 39 305 000 39 231 000 58 847 000 66,8 %
608 Transport av helsepersonell
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 179 912 000 166 561 000 265 978 000 67,6 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 38 452 000 39 714 000 63 145 000 60,9 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 326 269 000 316 758 000 492 918 000 66,2 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 29 470 000 29 489 000 45 650 000 64,6 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 21 052 000 19 472 000 31 535 000 66,8 %
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet vir 71 659 000 72 474 000 111 698 000 64,2 %
647 Voksenpsykiatri - privat pleie 
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunk 4 807 000 4 399 000 7 034 000 68,3 %
655 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pas 12 507 000 13 228 000 21 017 000 59,5 %
670 Utadrettede støttefunksjoner
673 Særskilte funksjoner
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbr 32 274 000 33 248 000 52 014 000 62,0 %

Korrigering 183 000 122 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle -593 359 000 -603 859 000 -945 450 000 62,8 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekt -147 164 000 -141 635 000 -214 309 000 68,7 %
Resultat 76 799 000 47 694 000 78 000 000 98,5 %

Brutto kostnader 817 322 000 793 188 000 1 237 759 000 66,0 %
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Nordlandssykehuset

 + = kostnader / - = inntekter + = negativt avvik 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -708 788 000 -708 859 000 -1 113 921 000 0,0 % 63,6 %
ISF egenproduksjon -179 862 000 -181 749 000 -278 927 000 1,0 % 64,5 %
ISF av gjestepasienter -11 825 000 -12 322 000 -18 483 000 4,0 % 64,0 %
Gjestepasientinntekter -3 497 000 -2 901 000 -4 351 000 -20,5 % 80,4 %
Polikliniske inntekter -70 071 000 -63 319 000 -97 700 000 -10,7 % 71,7 %
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -35 599 000 -34 328 000 -51 488 000 -3,7 % 69,1 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -22 191 000 -22 191 000 -34 876 000 0,0 % 63,6 %
Andre inntekter -47 461 000 -38 571 000 -58 774 000 -23,0 % 80,8 %
Sum driftsinntekter -1 079 294 000 -1 064 240 000 -1 658 520 000 -1,4 % 65,1 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 69 208 000 66 583 000 99 874 000 3,9 % 69,3 %
Varekostnader 126 733 000 119 509 000 186 091 000 6,0 % 68,1 %
Lønn eks pensjon 637 187 000 632 760 000 1 014 578 000 0,7 % 62,8 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 63 987 000 64 616 000 96 943 000 -1,0 % 66,0 %
Andre driftskostnader 144 773 000 149 242 000 233 573 000 -3,0 % 62,0 %
Ordinære avskrivninger 90 226 000 90 228 000 145 042 000 0,0 % 62,2 %
Sum driftskostnader 1 132 114 000 1 122 938 000 1 776 101 000 0,8 % 63,7 %

Driftsresultat 52 820 000 58 698 000 117 581 000 -10,0 % 44,9 %

Sum finansielle poster 50 000 1 346 000 2 019 000 -96,3 % 2,5 %

Ordinært resultat 52 870 000 60 044 000 119 600 000 -11,9 % 44,2 %

 
Bruttokostnader per funksjon 

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
440 Personalbarnehager 7 194 000 7 618 000 11 861 000 60,7 %
460 Personalboliger 4 826 000 6 076 000 9 198 000 52,5 %
600 Ambulanse 33 794 000 34 194 000 51 713 000 65,3 %
605 Luftambulanse 6 784 000 5 972 000 9 392 000 72,2 %
606 Syketransport 33 551 000 33 498 000 50 247 000 66,8 %
608 Transport av helsepersonell
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 223 555 000 232 426 000 395 697 000 56,5 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 100 352 000 103 219 000 161 176 000 62,3 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 447 166 000 436 794 000 683 934 000 65,4 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 15 753 000 16 195 000 25 360 000 62,1 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 37 001 000 40 822 000 62 943 000 58,8 %
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 149 489 000 155 006 000 242 858 000 61,6 %
647 Voksenpsykiatri - privat pleie 204 000 209 000 313 000 65,2 %
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunksjoner 10 168 000 9 093 000 14 038 000 72,4 %
655 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet 34 867 000 36 997 000 58 052 000 60,1 %
670 Utadrettede støttefunksjoner 11 291 000 9 390 000 14 260 000 79,2 %
673 Særskilte funksjoner(gjelder Telemedisin) 7 323 000 8 233 000 12 549 000 58,4 %
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere 5 800 000 5 203 000 7 904 000 73,4 %

Korrigering - salderingstiltak 2 996 000 -18 007 000 -35 394 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk. -945 116 000 -947 127 000 -1 479 212 000 63,9 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekter -134 128 000 -115 767 000 -177 289 000 75,7 %
Resultat 52 870 000 60 044 000 119 600 000 44,2 %

Brutto kostnader 1 132 114 000 1 122 938 000 1 776 101 000
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Helgelandssykehuset 

 + = kostnader / - = inntekter + = negativt avvik 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Basisramme -319 110 000 -319 112 000 -501 462 000 0,0 % 63,6 %
ISF egenproduksjon -101 285 000 -100 574 000 -158 384 000 -0,7 % 63,9 %
ISF av gjestepasienter -24 349 000 -19 636 000 -29 454 000 -24,0 % 82,7 %
Gjestepasientinntekter -4 616 000 -3 305 000 -4 958 000 -39,7 % 93,1 %
Polikliniske inntekter -34 653 000 -33 633 000 -50 450 000 -3,0 % 68,7 %
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -30 198 000 -30 098 000 -45 147 000 -0,3 % 66,9 %
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -10 563 000 -10 564 000 -15 846 000 0,0 % 66,7 %
Andre inntekter -24 644 000 -21 053 000 -25 513 000 -17,1 % 96,6 %
Sum driftsinntekter -549 418 000 -537 975 000 -831 214 000 -2,1 % 66,1 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 111 923 000 88 946 000 133 420 000 25,8 % 83,9 %
Varekostnader 44 099 000 46 470 000 69 704 000 -5,1 % 63,3 %
Lønn eks pensjon 266 118 000 269 419 000 422 685 000 -1,2 % 63,0 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 26 698 000 29 027 000 46 667 000 -8,0 % 57,2 %
Andre driftskostnader 85 877 000 81 741 000 122 612 000 5,1 % 70,0 %
Ordinære avskrivninger 38 144 000 38 144 000 58 390 000 0,0 % 65,3 %
Sum driftskostnader 572 859 000 553 747 000 853 478 000 3,5 % 67,1 %

Driftsresultat 23 441 000 15 772 000 22 264 000 48,6 % 105,3 %

Sum finansielle poster -79 000 0
Korrigering balansert budsjett 11 157 333 16 736 000 -33,3 %

Ordinært resultat 23 362 000 26 929 333 39 000 000 -13,2 % -31,0 %

 
Bruttokostnader per funksjon 

regnskap hittil budsjett hittil årsbudsjett Forbruk av årsbud
440 Personalbarnehager
460 Personalboliger 1 478 000 2 211 000 3 322 000 44,5 %
600 Ambulanse 35 712 000 30 168 000 45 775 000 78,0 %
605 Luftambulanse 4 403 000 4 467 000 6 700 000 65,7 %
606 Syketransport 32 943 000 29 969 000 44 954 000 73,3 %
608 Transport av helsepersonell
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 102 970 000 92 235 000 141 054 000 73,0 %
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 35 513 000 33 975 000 52 538 000 67,6 %
620 Somatiske tjenester - Behandling 272 262 000 250 048 000 387 644 000 70,2 %
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 13 241 000 15 868 000 24 735 000 53,5 %
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 18 546 000 19 432 000 29 835 000 62,2 %
645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 30 368 000 31 418 000 48 685 000 62,4 %
647 Voksenpsykiatri - privat pleie 
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunksjoner 8 403 000 8 796 000 13 505 000 62,2 %
655 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet 12 920 000 14 622 000 22 733 000 56,8 %
670 Utadrettede støttefunksjoner 7 796 000 5 640 000 8 479 000 91,9 %
673 Særskilte funksjoner 949 000 617 000 925 000 102,6 %
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere 1 693 000 1 693 000 2 540 000 66,7 %
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk. -462 847 000 -460 415 000 -714 781 000 64,8 %

Aktivitetsbaserte inntekter + andre inntekter -86 650 000 -77 560 000 -116 433 000 74,4 %
Korrigering balansert budsjett -6 338 000 23 745 000 36 790 000
Resultat 23 362 000 26 929 000 39 000 000

Brutto kostnader 572 859 000 564 904 000 870 214 000

 



48 

 
 
Sykehusapotek Nord HF

 + = kostnader / - = inntekter + = negativt avvik 
Tekst Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett Pst avvik mot Forbruk av 

budsjett hittil årsbudsjett
Driftsinntekter
Andre inntekter -118 577 000 -122 333 000 -183 500 000 3,1 % 64,6 %
Sum driftsinntekter -118 577 000 -122 333 000 -183 500 000 3,1 % 64,6 %

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 
Varekostnader 96 317 000 98 000 000 147 000 000 -1,7 % 65,5 %
Lønn eks pensjon 16 702 000 17 798 000 26 697 000 -6,2 % 62,6 %
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 
Andre driftskostnader 4 168 000 6 569 000 9 853 000 -36,6 % 42,3 %
Ordinære avskrivninger 300 000 450 000 -100,0 % 0,0 %
Sum driftskostnader 117 187 000 122 667 000 184 000 000 -4,5 % 63,7 %

Driftsresultat -1 390 000 334 000 500 000 -516,2 % -278,0 %

Sum finansielle poster -16 000 -334 000 -500 000 -95,2 % 3,2 %

Ordinært resultat -1 406 000 0 0  
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STYRESAK 71-2004  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Formål / sammendrag 
Det vises til orienteringssak i styremøte 24.juni, styresak 49-2004/5. Styresaken oppsummerte 
status om Helse Nords arbeid med forskningsstrategi, der en spissing av forskningsstrategien 
med tydeligere mål og veivalg ble synliggjort. Utkast til forskningsstrategi har også vært tatt 
opp som sak og drøftet i Universitetssamarbeidet 24.5.2004 og 22.9.2004. Saken fremmes nå 
for RHF-styret som beslutningssak. 
 
Konklusjon 
For å videreutvikle mulighetene for forskning både ved universitetsklinikken og øvrige 
helseforetak må Helse Nord både sørge for gode økonomiske og faglige betingelser for dette. 
Det legges opp til at det ved de foreslåtte tiltak oppnås en større, bedre og målrettet satsing på 
forskning i spesialisthelsetjenesten i vår region. 
 
Utredning – bakgrunnen for forslag til vedtak 
 
Bakgrunn - hvorfor forskning i Helse Nord 
Forskning er en lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten, som en av helseforetakenes fire 
hovedoppgaver, hjemlet i spesialisthelsetjenestelovens § 3-8. Forskning skal vektlegges og 
prioriteres i helseforetakene blant annet for i neste omgang å forbedre pasientbehandlingen, 
ivareta av kritisk kompetanse, utvikle en evaluerende kultur og skape bedre grunnlag for å 
forstå og ta i bruk egne og andres forskningsresultater 
 
Satsing på forskning er også forankret i Helse Nord sin strategiplan (vedtatt i styret i 2002) for 
å sikre rekruttering, kvalitet på tjenestene og en fagkritisk evaluerende kultur. 
 
Et viktig mål med sykehusreformen var å styrke klinisk forskning. I forarbeidene til reformen 
(”Sykehusreformen – noen eierperspektiv”) er det gjort rede for noen av målene med å 
prioritere forskning, og at det skal forskes av ansatte i helseforetakene i tillegg til den 
forskningen som skjer på universitetene. 
 
Rapporten peker blant annet på: 
 
Gjennom etablering av de regionale helseforetakene skapes det også et organisatorisk nivå 
som ville kunne bli robust nok til å ta et større medansvar for å ta vare på dette 
forskningsfeltet. Med medansvar menes her at de regionale helseforetakene i nært samarbeid 
med fakulteter og regionsykehus, kan spille en bedre rolle som tilrettelegger for klinisk 
forskning. Ved at klinisk forskning også blir et anliggende for helseforetakene, vil grunnlaget 
for et positivt samarbeid med de medisinske forskningsmiljøer styrkes. Universitetenes faglige 
og koordinerende rolle ligger fast, samtidig som helsetjenesten forventes å ta et større 
medansvar for den pasientnære forskningen. 
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Det kan pekes på at vi har gode erfaringer i nord med de tidligere satsingene Medisinsk 
forskning i Nord-Troms og Finnmark og Medisinsk forskning i Nordland som har gitt både 
godt vitenskapelig utbytte, og som har vært nyttige med hensyn til å sveise fagmiljøene 
sammen i en region. Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter har lagt til rette for og drevet 
psykisk helseforskning særlig i Troms og Finnmark, men også de siste årene i Nordland, og 
kan vise til gode resultater. Disse satsingene har vært i tillegg til forskningsmidlene i det 
gamle regionsykehustilskuddet. I måleresultatene for forskningsaktivitet (basert på 
publiseringspoeng) for 2003 som nettopp er offentliggjort, kommer særlig UNN og 
Nordlandssykehuset godt ut. 
 
Erfaringene fra de første to år i sykehusreformen 
Etter 2,5 år der RHF har hatt koordineringsansvar for oppgaven å fremme forskning i 
helseforetak, er det satt i gang en rekke tiltak både nasjonalt og regionalt.   
Nasjonalt er det blant annet:  
 
• iverksatt målesystem for forskning - basert på publikasjonspoeng  
• koblet målesystemet delvis til størrelsen på budsjettposten til forskning i RHF-ene på 

statsbudsjettet (bevilgningen gis i en resultatbasert del og en basisdel) 
• opprettet en nasjonal strategigruppe for forskning 
• startet opp arbeid for å utvikle kommersialisering av forskning 
• økt budsjettene til forskning i helseforetak 
 
Helsedepartementet legger opp til en offensiv forskningspolitikk framover, både med krav om 
høyere kvalitet, mer publisering, resultatbasert tildeling av midler m.m. I tråd med dette må – 
og vil – Helse Nord – legge til rette for at disse kravene også skal innfris i vår region. 
 
På regionalt plan har Helse Nord bl.a.: 
 
• økt midlene til forskning noe 
• etablert Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
• samlet RHF-finansiert forskningsvirksomhet i 7 programmer (jfr. styresak 100-2003) 
• foretatt en gradvis endring i tildeling av forskningsmidler i retning større prosjekter, 

vitenskapelig kvalitet og fortsatt klinisk relevans 
• planlagt regional forskningskonferanse høsten 2004 
• diskutert strategiske satsinger i Universitetssamarbeidet for kommende år 
• startet jevnlige møter mellom toppledelsen ved UiTø og Helse Nord RHF 
  
Med økning både i statlige og regionale midler har vi gått fra om lag 36 mill kr (inkludert 
Senter for aldersforskning og Nasjonalt Senter for Telemedisin) i 2002, til 51 mill kr i 2004. I 
tillegg kommer noen midler helseforetakene bevilger og bruker selv, uten at det er lett å spore 
disse midlene i budsjett og regnskap. 
 
Fagprofilen har i reformens første 2-3 år avspeilet tidligere satsinger, samt noen nye. I 2002 
videreførte vi de gamle programmene og slo flere av dem sammen innenfor somatikken. 
Helse Nord samlet da den somatiske forskningen i et program, og beholdt den psykiatriske 
forskningsprofilen gjennom videreføring av Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter. I 2003 
og 2004 er også Senter for aldersforskning og Nasjonalt Senter for Telemedisin tatt inn i 
Helse Nords foreløpige forskningsstrategi og organisering, da forskningsvirksomheten her 
finansieres over RHF’s forskningsmidler fra 2004 (NST har i tillegg en del andre eksterne 
finansieringskilder). I tillegg er SKDE opprettet, og det er opprettet program for finansiering 
av infrastrukturtiltak i klinikken og for laboratoriefag. 



51 

 
 
Koordineringen av forskningsoppgavene og ansvaret er lagt til samarbeidsorganet med 
Universitetet (Universitetssamarbeidet). Forskningsprogrammene med sine styrer/utvalg er 
underorgan til Universitetssamarbeidet, og Helse Nord jobber også ut mot helseforetakene 
direkte sammen med Klinisk forskningssenter ved UNN. 
 
Evaluering av forskning 
Den internasjonale evalueringen av norsk klinisk forskning levert i 2004 viser at vi har noen 
gode miljøer i nord, men generelt for dårlig organisering, manglende faglig ledelse og 
manglende strategi. Miljøene ved Universitetet i Tromsø er sterkt knyttet til UNN ved 
dobbeltansettelser.  
 
Av de evaluerte miljøene fikk epidemiologimiljøet, inkludert medisinsk statistikk, ved 
Institutt for samfunnsmedisin (ISM) toppkarakter. Øvrige miljøer ved ISM fikk også god 
karakter, likeså flere miljøer ved Institutt for klinisk medisin: medisinsk genetikk, anestesi og 
kirurgi (stor dyr-laboratoriet inkludert). Avdeling for klinisk psykiatri er liten men har høy 
vitenskapelig produksjon og god kvalitet på forskningen. 
Institutt for psykologi fikk også god karakter både innenfor kognitiv/biologisk psykologi 
(karakter very good) og klinisk/sosial- og helsepsykologi, og det påpekes blant annet at en del 
av de geografiske fortrinnene er godt utnyttet ved forskning på søvn, lys-mørke, det samiske 
m.m.  
 
Den nasjonale RHF-gruppen for forskning (nasjonal strategigruppe) har utarbeidet felles 
maler for registrering av ressursbruk i forskning samt retningslinjer for 
arbeidstakeroppfinnelser. Det er en viss uenighet i gruppen om klinisk forskning eller 
translasjonsforskning skal ha førsteprioritet for helseforetakene. Det er enighet om at man i 
2005 bør kunne få konkretisert felles nasjonale satsninger. Dermed vil Helse Nord i 2005 
bedre kunne velge komplementære, regionale tematiske satsninger. 
 
Helse Nords rolle som forskningsfinansiør 
Statens midler til klinisk forskning i helseforetakene er lagt til RHF-ene og ikke til Norges 
Forskningsråd eller universitetene for at de regionale helseforetakene skal få innflytelse på 
bruken av dem. Det er behov for en strategi for forskningen i HF-ene som tydeligere er 
komplementær til og i synergi med satsinger fra Norges Forskningsråd og Universitetet i 
Tromsø. RHF-midlene skal ikke erstatte noen av de andre mulighetene som disse gir, men 
komme klinisk forskning til gode som en annen type finansiering, og som klarere angir 
balansen mellom topp og bredde og valg av virkemidler. 
 
Det innebærer at RHF-ene kan se mer på forskningsbehov i forhold til de helsetjenestene vi 
leverer ved utarbeidelse av mål for disse ressursene. Dette må synliggjøres i egen 
forskningsstrategi. Samtidig må RHF forvalte midlene på en måte som gjør at man kan oppnå 
synergieffekter med Universitetets satsinger, og NFR’s strategi. RHF ønsker både 
fellessatsinger og samarbeid, der alle parter kan bidra ved fellessatsinger. 
 
Den forskning et helseforetak ønsker å prioritere, vil ikke uten videre være en videreføring av 
den forskning som universitetene utfører. Universitet og RHF har begge som oppgave å drive 
forskning, men det er et faktum at RHF har en annen samfunnsoppgave som hovedfokus: 
pasientbehandling.  Dette har som konsekvens at RHF og universitet på noen områder vil 
prioritere ulikt og har divergerende tematiske satsninger. Konsekvensen av dette, som 
sykehusreformen har tydeliggjort, er at det er nødvendig å ha to ulike hovedkanaler for 
forskningsmidler; en gjennom universitetssystemet og en gjennom RHF.  
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Samtidig er det avgjørende at vi finner frem til en funksjonell arbeids- og rollefordeling 
mellom foretak, universitet, forskningsråd og de frivillige organisasjoner. Det er viktig at det 
gjennom Universitetssamarbeidet mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord finnes frem 
til en positiv og fruktbar samordning av strategier med utnyttelse av komparative fortrinn og 
potensielle synergier. Helse Nord sitt hovedmål for forskningen er i tråd med 
forskningskapitlet i ”Sykehusreformen – noen eierperspektiv” i det at forskningen skal 
understøtte og bedre pasientbehandlingen i Helse Nord på kort og lang sikt. I det relativt sett 
korte perspektivet ligger det at vi ønsker å prioritere anvendt forskning – klinisk forskning, 
epidemiologisk forskning og helsetjenesteforskning innen somatikk og psykisk helse – som 
kan føre til kompetansehevning og bedre diagnostikk, forebygging, behandling og 
rehabilitering samt organisering av tjenestene.  
 
Kompetanse 
Helse Nord vil prioritere anvendt klinisk forskning. Men det er vår oppfatning at 
kunnskapsnivået innen elementær klinisk forskningsmetodikk blant ”arbeidende 
helsepersonell” er altfor lavt. Et eksempel er den nødvendige kunnskap for å vurdere 
angivelige behandlingseffekter angitt i publikasjoner. Det er derfor viktig med målrettede 
tiltak for å bøte på dette. Gjennom god, anvendt forskning vil kompetansenivået økes, 
samtidig som Helse Nord vil arbeide for nettverksdannelser mellom de store 
forskningsmiljøene og helseforetakene. 
 
Infrastruktur 
Hoveddelen av forskning i helseforetakene blir utført av helsepersonell som har 
pasientbehandling som hovedaktivitet. Det er derfor hensiktsmessig at de har tilgjengelig en 
mest mulig optimal infrastruktur slik at de raskt kommer i gang med sin forskning. Vi tenker 
her for eksempel på tilgang til relevant litteratur. Helse Nord støtter derfor det nystartede 
prosjektet ”Helsebiblioteket.no” (SH-dir. i samarbeid med RHF-er med flere). Prosjektet skal 
forhandle frem nasjonale lisenser for viktige litteraturdatabaser og elektroniske 
tidsskriftsabonnement, lage felles portaler for tilgang samt lage linker til systematiske 
litteraturgjennomganger, handlingsprogrammer etc.  
 
Ved omlegging i 2003 etablerte Universitetssamarbeidet infrastrukturtiltak innen 
laboratoriefag og klinikk (LIP og KIP). Erfaringer med disse fellestiltakene er positive, og 
foreslås videreført. Dog synes investeringsbehovet å være størst de første årene, for så å avta. 
 
Multisenterstudier 
Helse Nord ønsker mer uavhengig legemiddelforskning. De få randomiserte, kontrollerte 
studier som kjøres i Norge i dag i ”samarbeid” med legemiddelindustrien, er for ofte ”B- 
studier”, dvs. studien er mer markedsføringspreget. Videre har disse for ofte fokus på effekter 
av nye lønnsomme medikamenter eller ny teknologi. En rekke viktige, ubevarte spørsmål for 
helsetjenesten (for eksempel valg av prosedyrer) har imidlertid mindre interesse for den 
internasjonale industri, og testes følgelig ikke ut. For Helse Nord er det derfor viktig at man 
etablerer et eller flere nasjonale sentra som kan administrere multisenterstudier med 
kontrollert utprøving. Å drive slike studier er meget krevende både ressursmessig, teknisk og 
kompetansemessig. De bør lokaliseres ved universitetssykehus, og bør ha kapasitet til å 
administrere minst 10- 20 studier samtidig. Flere av universitetssykehusene har bl.a. egne 
forskningsposter hvor man uavhengig av industrien kan gjennomføre fase I og II studier og 
understøtte større kontrollerte fase III-studier. Dermed får vi mulighet til å teste og avklare 
viktige spørsmål i utøvende helsetjenesten. Klinisk forskningssenter ved UNN er villig til å 
påta seg en slik oppgave, og det er fremlagt skisse for løsning. Dette foreslås som en av Helse 
Nords strategiske satsninger. 
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Biobanker og helseregistre 
Nasjonale fortrinn som store befolkningsstudier, gode biobanker og helseregistre bør utnyttes 
bedre. Norske sykehus har store mengder biologisk materiale fra pasienter, samlet over en 
lang tidsperiode. Dette er svært verdifullt i forskingssammenheng. Forskningen kan gi økt 
kunnskap om samspillet mellom arv og miljø, og arv og livsstil. De nordiske land har en unik 
mulighet internasjonalt når det gjelder utnyttelse av offentlige helseregistre. Store 
befolknings- og sykehusbaserte kohorter av pasienter kan delta i epidemiologiske eller 
kliniske studier. Imidlertid er Norge sinke i den nordiske klassen pga. nåværende 
registerlovgivning, og har på langt nær tatt ut dette potensialet.  Videre bør vi sette som mål å 
delta i forpliktende nordisk prosjektsamarbeide på vesentlige problemstillinger som man 
internasjonalt ikke kan løse fordi de ikke kan følge pasientene slik de nordiske land kan på en 
unik måte. Dette er å utnytte komparative fortrinn i praksis. Et viktig eksempel på tiltak er å få 
et personbasert, nasjonalt sykdomsregister slik bl.a. Danmark har. 
 
Analyse av pasientstrømmer og forbruksprofiler  
Dagens statistikk over de tjenester helsetjenesten leverer er hendelsesbasert og ikke 
individbasert. Det betyr at vi i praksis ikke ser hva som skjer da vi ikke kan følge 
enkeltpasienters vandring i systemet. Fra andre land ser man bl.a. at 5% av pasientene 
forbruker 25% av sykehusenes ressurser. Spesialisthelsetjenesten har manglet de 
nødvendigste og mest basale redskap for drive mer aktiv og målrettet prioritering. I Helse 
Nord er denne utfordringen møtt gjennom opprettelsen av Senter for klinisk dokumentasjon 
og evaluering. 
 
Mer relevant helsetjenesteforskning 
Etter vår mening har helsetjenesteforskningen i for liten grad understøttet 
spesialisthelsetjenesten i å treffe mer korrekte valg når det gjelder organisering, 
teknologiutnyttelse med mer. Eksempel på områder hvor helseforetakene kan ha større nytte 
av helsetjenesteforskning, er hvordan vi mest mulig effektivt kan omstille oss til ”beste 
praksis”. Hvilke grep virker, og hvilke virker ikke når vi vil identifisere og endre ”atferd” 
innen diagnostikk, behandling og oppfølging?  
 
Spesialisthelsetjenesten har for eksempel et klart ansvar for sekundærforebyggelse. Tiltakene 
varierer mye. Det kan være å tilse at det gis nødvendig tiltak, oppfølging eller medikasjon for 
å forhindre tilbakefall eller ny, relatert sykdom (eksempel: acetyl etter hjerneslag). Hvilke 
tiltak er mest effektive for å forebygge sykehusinfeksjoner som belaster sykehusøkonomien 
merkbart? Etter vår mening bør helsetjenesteforskning fokusere mer på hvordan vi følger 
”beste praksis” bl.a. når det gjelder sekundærforebyggelse. 
 
Videre står de regionale foretakene foran store utfordringer når det gjelder prioritering i 
praksis. Med avflating av ressurstilgang sammen med stadig nye og kostbare 
behandlingsmuligheter, må vi evne å slutte med noe. Vi må kunne identifisere områder med 
overforbruk både innen diagnostikk, behandling og oppfølging. Nært knyttet opp mot dette er 
behovet for mer effektiv samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Kaiser Permanente i 
California har et samlet ansvar for både 1. og 2. linjetjenestene, og det er dokumentert at dette 
reduserer ressursinnsatsen i sykehus, for eksempel har de relativt sett færre senger. 
Samhandlingspotensialet bør også være viktig fokusområde for helsetjenesteforskning.  
 
Endelig bør helsetjenesteforskningen se nærmere på hvordan brukermedvirkning best kan 
påvirke en gunstig utvikling av helsetjenestetilbudet. Prosjekter som har et brukerperspektiv 
og tar for seg brukermedvirkning må prioriteres i alle Helse Nords forskningsprogram.. 
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Rekruttering til forskning 
I noen fagområder, bl.a. rehabilitering, geriatri og hudsykdommer kan det se ut som man er 
godt under en ”kritisk masse” hva angår omfanget av god forskning eller sterke 
forskningsmiljøer. 
 
Både topp og bredde 
Helse Nord må satse både på topp og bredde fordi: 
 
a) Målsettingene i Helse Nords strategiplan om rekruttering/stabilisering, en evaluerende 

kultur og forskning i arbeidet med regionbygging krever en desentralisert satsing der 
andre enn de tunge forskningsmiljøene blir tilgodesett 

b) Systemet med resultatstyrt finansiering av forskning krever satsinger på de gode, 
produktive miljøene 

c) Ønsket om synergier med Forskningsråd/universitet vil også trekke i retning av å 
prioritere kvalitet i egne satsinger 

 
Det foreslås at Helse Nord går inn for 2 toppsatsninger. Det innebærer at de foreslåtte 
områdene (vedtakets pkt. 4) gis en fast rammebevilgning over flere år for å bygge opp enda 
sterkere og mer slagkraftige forskningsmiljø.  
 
1. Fagmiljøene som har funksjon som nasjonalt medisinsk kompetansesenter eller medisinsk 

landsfunksjon ved UNN 
 

• Landsfunksjon for avansert trombocyttimmunologi  
• Nevromuskulært kompetansesenter  
• Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens  

 
2. Store-dyr-modell laboratoriet ved kirurgisk avdeling v/UNN 
 
Begrunnelsene for dette er flere. Miljøene leverer forskning av høy internasjonal standard. 
Kompetansesentraene har forsvart sin nasjonale posisjon. Kirurgisk forskning fikk 
gjennomgående dårlig karakter i den nasjonale forskningsevaluering med unntak av det 
kirurgiske miljøet i Tromsø. 
Samtidig som det foreslås toppsatsinger – til allerede etablerte miljøer – er det viktig å 
stimulere til forskning og hjelpe til med å bygge opp forskningsmiljø i forskningssvake fag. 
Det foreslås derfor å øremerke midlene til kombinert spesialist- og forskerutdanning til 
forsknings-/rekrutteringssvake fag.  
 
Det ønskes at forskning i de mindre helseforetakene stimuleres, også økonomisk, og det 
påpekes at Helse Nords satsinger må være mest mulig utfyllende til forskningsstrategien ved 
Universitetet i Tromsø, samt felles nasjonale satsinger. 
 
Øvrige tematiske satsinger 
I en høringsrunde i 2003 viste det seg vanskelig å enes om spesielle tematiske satsninger. 
Heller ikke var det enighet om spesielle komparative fortrinn for Helse Nord. Det medisinske 
fakultet har identifisert flere aktuelle tematiske satsninger, og Helse Nord bør søke frem 
komplementære områder. Men som drøftet tidligere, er det heller ikke foretatt nasjonale valg 
på dette området. Det foreslås derfor at USAM i løpet av 2005 fremme forslag om 3-5 
tematiske satsninger. 



55 

 
 
Organisering – Universitetssamarbeidet  
RHF skal organisere sitt samarbeid med universitetet gjennom et samarbeidsorgan, jfr. 
departementets reviderte instruks til RHF i mai 2004 om forholdet til universiteter og 
høgskoler. Instruksen angir både sammensetning og funksjon til samarbeidsorganet. 
 
Samarbeidsorganene med Universitetet og høgskolene i Helse Nord ble etablert etter styresak 
73-2002. Samarbeidsorganene har fungert i 2 år, og skal reoppnevnes. I dag er 
sammensetningen 1 fra RHF (leder), 4 fra UNN (pga psykiatrien fikk UNN inn en ekstra 
representant), 4 fra Universitetet i Tromsø og 1 fra Norges Forskningsråd (NFR). Høgskolene 
har en observatørplass. 
 
Helse Nord og UiTø har i 2-årsperioden tatt opp mange saker av felles interesse, herunder 
forskningsstrategi, tematiske satsinger, og hvordan samarbeide slik at våre forskningsmiljøer i 
enda sterkere grad kan hevde seg. Samarbeidsorganet har fordelt de regionale 
forskningsmidlene for 2003 og 2004, og har evaluert og godkjent rapportering og 
årsmeldinger. Undervisningsspørsmål vedrørende medisinerstudenter og helsefagstudenter må 
i større grad tas opp i framtiden.  
 
Universitetssamarbeidets funksjon og rolle er definert av vår instruks. Samarbeidsorganene 
skal være rådgivende for Helse Nord RHF’s besluttende organer i saker som gjelder 
forskning og utdanning. Videre heter det i instruksen at samarbeidsorganet mellom Helse 
Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om fordeling av statlig øremerket 
tilskudd til forskning.  På grunnlag av delegasjon fra styret i Helse Nord RHF treffer 
samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø beslutninger i saker 
om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført Helse Nord RHF. Fordeling 
av midler skal skje i samsvar med gjeldende strategi og prioriteringer fra overordnede 
politiske organer og eier. Videre sier instruksen at det skal være likeverdig representasjon 
mellom partene i samarbeidsorganet. 
 
Det er to prinsipielt sett ulike løsninger for sammensetning av utvalget. Den ene er et lite 
utvalg som består av toppledelsen i Helse Nord og ved Universitetet i Tromsø. Helse Midt-
Norge har en slik modell. Det borger for at de strategiske drøftinger kan ivaretas godt. Den 
andre modellen er et bredere sammensatt USAM enn dette, også bredere sammensatt enn i 
dag. Begrunnelsen for det siste er at man nå har fått etablert ryddige fordelingsprosesser 
gjennom de 7 ulike forskningsprogrammene som etablert. Et bredere sammensatt USAM vil i 
større grad kunne følge opp anvendelsen av midlene og stimulere til enda bedre forskning. I et 
bredere USAM kan man også få representasjon som kan bidra til sterkt fokus på 
utdanningsspørsmål. Det foregår forskning på alle helseforetak i regionen, og det er viktig å få 
disse representert bedre i samarbeidsorganet. Innen disse utgjør psykiatrien nær 20% av 
aktiviteten og kostnadene, og det foreslås derfor at en av representantene fra helseforetakene 
må komme fra psykiatrien. Det er viktig å ha høgskolene med, og de foreslås å fortsatt ha en 
representant som observatør da samarbeid om undervisningsspørsmål kommer mer og mer på 
dagsorden i tillegg til forskning, og høgskolene utdanner helsefaglig personell til våre 
helseforetak. Høgskolene er representert i det andre samarbeidsorganet med Helse Nord, 
Høgskolesamarbeidet, og bør fortsatt ses i sammenheng med saker i Universitetssamarbeidet. 
Det foreslås derfor en både og løsning: 
 
• Toppledelsen i Helse Nord og ved Universitetet i Tromsø avholder minst to årlige møter 

hvor strategiske spørsmål drøftes. 
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• USAM utvides til 10 ordinære medlemmer (fra dagens 8): 

o 1 fra RHF (leder) 
o 3 fra helseforetak 

- 2 fra UNN 
- 1 fra NLSH 

 1 av disse fra psykiatrien 
o 4 fra UiTø  
o 1 fra primærhelsetjenesten 
o 1 medisinerstudent fra UiTø 

 
I tillegg ønskes Norges Forskningsråd og høgskolene i regionen representert med 1 observatør 
hver 
 
Med en slik sammensetning er det like mange representanter fra utøvende helsetjeneste (RHF, 
HF, primærhelsetjeneste) og Universitetet. 
 
SKDE – SAT - NST 
SKDE foreslås å rapportere direkte til Helse Nord, da de ikke har forskningsprosjekter på 
samme måte som øvrige programområder, men skal i hovedsak være analyseenhet for 
kvalitetsregistre og pasientstrømdata.  
Senter for aldersforskning og Nasjonalt senter for telemedisin foreslås evaluert, fordi det har 
vært mye diskusjon i Universitetssamarbeidet rundt disses forskningsprofil og oppgaver. 
Organiseringen av SKDE, SAT og NST vil eventuelt bli tatt opp i egen styresak. 
 
Opptrapping av midler til forskning 
Det ønskes en opptrapping av midlene til forskning. Opptrappinga må basere seg på 1) at våre 
forskere får publisert nok slik at vi får minst samme sum som tidligere over statsbudsjettet i 
den resultatbaserte andelen av bevilgningen, og 2) at Helse Nord-styret bevilger midler fra 
eget budsjett i tillegg. Forskningsmidlene i 2004 består av 45,8 mill over statsbudsjettet (en 
basisdel og en resultatbasert del), 1,24 mill kr over opptrappingsplanen for psykisk helse, og 4 
mill kr fra RHF-styret. 
 
Det nasjonale målesystem for forskningspublisering (produksjon) er under etablering. Dette 
vil innebære at Helse Nords øremerkede andel til forskning over statsbudsjettet vil øke eller 
avta noe avhengig av foretaksgruppens samlede forskningsaktivitet. På sikt må man tilstrebe 
at fordeling mellom foretak og forskningsgrupper gjenspeiler den aktivitetsbaserte 
forskningsbevilgning. På dette tidspunkt er det imidlertid ikke mulig å konkretisere dette 
nærmere. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. For årene 2005, 2006 og 2007 avsettes det henholdsvis 70, 100 og 120 mill. til forskning i 

Helse Nord, inkludert øremerket bevilgning i statsbudsjettet. Dette er under forutsetning 
av økonomisk kontroll i 2005 og økonomisk balanse fra 2006. 
 

2. Det initieres to toppsatsninger ved UNN.  
 
Det bevilges 6 mill. i tre år fra 2005 til: 
 
a. De tre fagmiljøer som har landsfunksjoner/funksjoner som nasjonale medisinske 

kompetansesenter (blodbank, mikrobiologi, patologi). Etter tre år vurderes satsingen 
og hvis vellykket forlenges den i en periode på to år. 
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Det bevilges 4 mill. i tre år fra 2005 til: 

 
b. Store-dyr-modell laboratoriet - gastrokirurgi/hjertekirurgi/anestesi. Etter tre år 

vurderes satsingen og hvis vellykket forlenges den i en periode på to år. I tillegg 
vurderes nærmere en 3. toppsatsning fra 2007. 
 

3. Det skal avsettes tilstrekkelig midler i 2005 til å kunne etablere et senter for randomiserte, 
kontrollerte studier ved Klinisk forskningssenter ved UNN. 
 

4. Helsetjenesteforskning inkludert studier med brukerperspektiv og studier på 
brukermedvirkning skal prioriteres i alle forskningsutvalg. 
 

5. Delfinansiering (50 %) av kombinert forsker- og spesialistutdannelse skal maksimum gis 
for 5 år, og skal forbeholdes rekrutterings-/forskningssvake fag. Kandidatene bør være fra 
landsdelen, og ha gjennomført minst 2 års klinisk tjeneste slik at man i størst mulig grad 
sikrer at dette blir en god og langsiktig investering for helsetjenesten i landsdelen.  
 

6. Ved gjenoppnevning av USAM høsten 2004, utvides utvalget til 12 og sammensetning av 
utvalget til å være: 

 
a. 4 fra helseforetak (1 fra RHF, 2 fra UNN, 1 fra NLSH) 
b. 4 fra UiTø  
c. 1 fra primærhelsetjenesten 
d. 1 medisinerstudent 
e. 1 observatør fra høgskolene i regionen 
f. 1 observatør fra Norges forskningsråd  

  
Helse Nords administrasjon får i oppdrag å utarbeide nærmere beskrivelse for oppnevning 
av representantene. Universitetet i Tromsø utnevner selv sine representanter. 
 
USAM’s nye sammensetning gjelder 1.1.2005 – 31.12.2006.  
 

7. Man modifiserer dagens fordelingssystem ved at SKDE rapporterer direkte til Helse Nord 
gjennom sitt styre, og ikke som nå til USAM. De øvrige seks programområder består, men 
to programområder skal evalueres særlig. 

 
a. Senter for aldersforskning skal høsten 2004 få gjennomført en ekstern evaluering med 

hovedfokus å se hvordan SAT understøtter utvikling av tjenestetilbudet innen geriatri. 
b. Nasjonalt senter for telemedisin skal innen 1.4.05 ha fått gjennomført en evaluering av 

hele virksomheten. Som del av dette skal man vurdere om forskningsandelen (i 2004) 
12 mill. skal konkurranseutsettes.  

c. Inntil disse evalueringene foreligger, får disse to sentrene ingen andel av årlig økning i 
forskningsmidler. 

 
8. Økning i forskningsbevilgning i 2005 og påfølgende år, fordeles med samme relative 

fordelingsnøkkel som i dag mellom de to programområder; somatisk-, psykiatrisk.  
For klinisk infrastruktur- og laboratoriemedisinsk infrastrukturprogram kan det være 
aktuelt med avtagende andel i perioden. 
 

9. Hvert av de fire helseforetak utenom UNN, bør utvikle minst ett samlende, felles 
forskningstema (”flaggsak”) som flere forskere/fagområder kan delta i. 
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10. USAM må tilse at den relative andel av forskningsbevilgningene fra programområdene til 

de 4 helseforetak utenom UNN øker i treårs perioden. 
 

11. USAM må tilse at Helse Nord er mest mulig komplementær til UiTø’s forskningsstrategi, 
og til felles nasjonale satsninger. I løpet av 2005 skal USAM foreslås tre til fem tematiske 
satsninger fra 2006. 

 
 
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
 
Einar Hannisdal 
Fagdirektør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Sykehusreformen – noen eierperspektiv 
http://www.odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/shd/2001/annet/030071-990075/dok-bn.html 
 
2. Måleresultater for forskning i helseforetakene 2003  
http://odin.dep.no/hd/norsk/sykehus/utdanningforskning/042031-990058/dok-bnhtml 
 
3. Fagevaluering av klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk 

forskning i Norge, NFR, januar 2004  
http://www.forskningsradet.no/forport/application?origin=menu.jsp&event=bea.portal.frame
work.internal.refresh&pageid=MedisinHelse&lang=no_NO&lastpageid=MedisinHelse&child
Id=1060760773081&childName=Pro/Fag/Med/FagevalueringMenyList&childAssetType=Me
nuList&collectionSubtype=null,Pro/Med/Fagevaluering&menuElementName=Pro/Med/Fage
valuering 
 
4. Forskningsstrategi for Det Medisinske fakultet, UiTø, vedtatt juni 2004 
http://uit.no/getfile.php?SiteId=23&PageId=3587&FileId=24  
 
5. Revidert instruks, datert 20. januar 2004, til styret i Helse Nord RHF om forholdet til 

universiteter og høgskoler 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.10.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 72-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 FØDSELSOMSORG 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.10.2004 200400350-63 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 73-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 13. oktober 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. Status omstillingstiltak 
4. Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes. Utbygging. Status i arbeidet 
5. Handlingsplaner og tiltak innen geriatri, habilitering og rehabilitering. Orientering om 

videre behandling 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.10.2004 200400350-63 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 73-2004/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.10.2004 200400350-63 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 73-2004/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.10.2004 200400057-15 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 
 

 

STYRESAK 73-2004/3  STATUS OMSTILLINGSTILTAK 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Sammendrag 
Ved framleggelsen av budsjett for 2004 (styresak 04-2004) var tilpasningsproblemet beregnet 
til 594 mill kr. Det har i 2004 vært tett oppfølging av helseforetakene for å sikre iverksetting 
av omstillingstiltak med tilstrekkelig effekt til å realisere vedtatte styringsmål. 
 
Etter 2. tertial oppsummerer helseforetakenes årsprognoser seg til 31 mill kr bedre enn vedtatt 
styringsmål. Det er imidlertid store variasjoner, hvor UNN, Nordlandssykehuset og Helse 
Nord RHF kommer ut 104 mill kr bedre, mens Helse Finnmark, Hålogalandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har en prognose som er 72 mill kr dårligere enn styringsmålet. 
Helse Nord vurderer situasjonen slik at det er realistisk å anta at resultatet vil bli noe bedre, og 
anslår en årsprognose for foretaksgruppen på om lag 60 mill kr bedre enn styringsmålet. 
 
Når det gjelder 2005, mangler tiltak på om lag 105 mill kr for å nå økonomisk balanse før 
økte avskrivninger av åpningsbalansen. Unn og Nordlandssykehuset har, sammen med positiv 
resultatutvikling generelt, identifisert tiltak som dekker hele tilpasningsutfordringen. 
Hålogalandssykehuset har identifisert tiltak med beregnet årseffekt i 2005 tilsvarende den 
opprinnelige tilpasningsutfordringen. Det er imidlertid ikke identifisert tiltak for å dekke den 
negative resultatutviklingen på andre områder, om lag 35 mill kr. Helse Finnmark og 
Helgelandssykehuset mangler tiltak tilsvarende hhv. 40 og 30 mill kr. Disse manglet også per 
1. tertial tiltak i denne størrelsesordenen. 
 
Helseforetakene har ikke rapportert om endringer i tilpasningsutfordringen. Det er imidlertid 
knyttet usikkerhet rundt pensjonskostnader, lønnsoppgjør, ferieavviklingskostnader, samt 
gjestepasientutgifter inklusive rusbehandling. Videre kommer usikkerhet om økonomiske 
konsekvenser av utvidede pasientrettigheter fra 1. september 2004. Merkostnader som følge 
av fristbrudd antas først å oppstå fra 2005. Tallene i denne saken forutsetter at disse 
forholdene samt forslag til statsbudsjett for 2005 ikke vil endre tilpasningsutfordringen. 
 
Vedtatte styringsmål 
Styringsmålet til helseforetakene i 2004 ble fastsatt til 268 mill kr (før økte avskrivninger av 
åpningsbalansen). Dette betyr at 55 % av tilpasningsproblemet ble forutsatt løst i 2004. Det 
ble samtidig vedtatt at samtlige tiltak for å oppnå balanse i 2005 skal være identifisert og 
iverksatt innen utgangen av 2004. 
 
I styresak 45-2004, Premisser for drift og investeringer 2005, ble styringsmålet for 2005 
fastholdt til økonomisk balanse før økte avskrivninger av åpningsbalansen. Som strategi for 
realisering av styringsmålet ble det vedtatt at: 
 
• Helseforetakene skal fullføre arbeidet med å dekke inn brutto tilpasningsproblem i 2005. 

Dette innebærer realisering av 500 mill kr i effekt av allerede planlagte tiltak i 2004, samt 
nye tiltak for å dekke restproblem på om lag 100 mill kr.  

• Helseforetakene må sette inn tiltak for å dekke eventuelle overskridelser i 2004. 
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• Økte kostnader (drift, avskrivninger og renter) ved nye investeringer dekkes innenfor 

helseforetakenes rammer. Unntaket er investeringer innen godkjent opptrappingsplan for 
psykisk helse. 

 
Status per 1. tertial 
Samlet var det ved 1. tertial iverksatt og planlagt tiltak med en estimert helårseffekt i 2005 på 
om lag 500 mill kr. På dette tidspunktet manglet tiltak med effekt i 2005 på om lag 100 mill 
kr for å nå styringsmålet. Dette var fordelt med 38 mill kr for Helse Finnmark, 38 mill kr for 
Nordlandssykehuset og 23 mill kr for Helgelandssykehuset. Unn og Hålogalandssykehuset 
hadde per 1. tertial definert tiltak for å løse det samlede tilpasningsproblemet. 
 
Pr. 1. tertial var den realiserte effekten av iverksatte tiltak 65 mill kr, dvs. om lag 20 % av 
innsparingskravet i 2004. Samtidig viste resultatutviklingen for øvrig overskridelser på andre 
områder i forhold til budsjett. Samlet ble årsprognosen, dersom dette merforbruket ikke ble 
rettet opp, oppjustert til et underskudd (før økte avskrivninger av åpningsbalansen) på ca 330 
mill kr, dvs. 62 mill kr dårligere enn styringsmålet.  
 
Status per 2. tertial 
Per 2. tertial styrer foretaksgruppen samlet mot et resultat 31 mill kr bedre enn styringsmålet, 
noe som er en resultatforbedring på om lag 100 mill kr sammenlignet med 1. tertial. Dette 
skyldes reserve ved Helse Nord (ikke disponert 42 mill kr av ekstra bevilgning i Revidert 
Nasjonalbudsjett), samt at Unn og Nordlandssykehuset styrer mot hhv. 20 og 40 mill kr i 
bedre resultat enn styringsmålet. Helse Finnmark, Hålogalandssykehuset og 
Helgelandssykehuset styrer mot et merforbruk på hhv. 28, 37 og 7 mill kr. Til sammen 72 
mill kr.  
 
Planlagte tiltak forventes å ha en effekt på 227 mill kr i 2004. I tillegg kommer 
resultatforbedringer på andre områder ved Unn (70 mill kr) og Nordlandssykehuset (40 mill 
kr), mens utvikling på andre områder ved Hålogalandssykehuset reduserer resultatprognosen 
med 30 mill kr. Total nettoeffekt av tiltak og andre resultatforbedringer ved helseforetakene er 
dermed 315 mill kr. 
 
Vedlagte tabell gir en oppsummering av planlagte tiltak og realisert effekt per 2. tertial. 
 
Videre anslår Helse Nord at det samlet for foretaksgruppen er sannsynlig med en ytterligere 
resultatforbedring på om lag 30 mill kr, slik at resultatet blir ca 60 mill kr bedre enn 
styringsmålet i 2004. 
 
Konsekvenser av gjennomførte omstillingstiltak 
Det er ikke rapportert om konsekvenser for pasienttilbudet som følge av gjennomførte eller 
planlagte tiltak. Det videre budsjettarbeidet med konkretisering av de siste tiltakene vil 
avdekke eventuelle konsekvenser for tilbudet. Omstillingsarbeidet er imidlertid krevende for 
organisasjonen, og medfører personellreduksjoner og omplasseringer i helseforetakene.  
 
Konklusjon 
Omstillingsarbeidet er i rute ved Unn og Nordlandssykehuset. De 3 øvrige helseforetakene må 
i den videre budsjettprosessen fram til de skal fatte budsjettvedtak i desember identifisere og 
iverksette ytterligere tiltak for å nå styringsmålet for 2005. 
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VEDLEGG 1: Status tiltaksplan 2. tertial 2004 (mill kr) 
 

  Planlagt Planlagt Resultat Prognose Estimert 
  effekt effekt h.i.å. effekt effekt 

Kostnadsreduserende tiltak 2004 2005 2004 2004 2005 
Helse Finnmark 31,6 37,1 4,3 14,7 37,3
Unn 115,0 176,0 60,0 74,0 159,0
Hålogalandssykehuset 43,8 73,4 22,3 41,9 73,4
Nordlandssykehuset 30,0 31,7 25,1 36,5 78,6
Helgelandssykehuset 14,8 18,0 10,0 14,8 18,0
Sum generelle  kutt 235,2 336,2 121,7 181,9 366,3
Helse Finnmark 10,5 15,8 3,0 7,0 15,9
Unn 6,0 10,0 3,0 6,0 10,0
Hålogalandssykehuset 6,4 10,8 1,3 2,7 10,8
Nordlandssykehuset 3,8 7,0 2,0 3,3 6,8
Helgelandssykehuset           
Sum stab/støtte-funksjoner, innkjøp o.a. 26,7 43,6 9,3 19,0 43,5
Helse Finnmark 1,0 1,0 0,1 0,2 1,0
Unn           
Hålogalandssykehuset           
Nordlandssykehuset 4,0 28,0 2,4 3,0 3,0
Helgelandssykehuset 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Sum nye samarbeidsrelasjoner (ferieavvikling osv.) 7,4 31,4 2,5 3,2 4,0
Helse Finnmark 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0
Unn 12,0 14,0 1,0 3,0 5,0
Hålogalandssykehuset           
Nordlandssykehuset 8,6 12,5 4,0 6,0 11,0
Helgelandssykehuset 3,1 7,5 1,0 3,1 8,0
Sum strukturendringer 23,7 39,0 6,0 12,1 29,0
Helse Finnmark 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0
Unn            
Hålogalandssykehuset (Inntektsøkninger) 6,6 7,6 3,7 5,5 7,6
Nordlandssykehuset 7,2 16,8 2,7 4,8 19,8
Helgelandssykehuset 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum andre forhold 25,8 37,4 6,4 10,3 40,4
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  Planlagt Planlagt Resultat Prognose Estimert 
  effekt effekt h.i.å. effekt effekt 

Avstemming mot resultatutvikling for øvrig  2004 2005 2004 2004 2005 
Helse Finnmark           
Unn        72,0 29,0
Hålogalandssykehuset        -30,0 -37,0
Nordlandssykehuset       40,0 15,0
Helgelandssykehuset       7,0   
Sum resultatutvikling for øvrig i helseforetaket 0,0 0,0 0,0 89,0 7,0
            
Sum kostnadsreduserende tiltak 318,8 487,6 145,9 315,5 490,2
 
Sum per helseforetak 
Helse Finnmark 43 72 7 22 72
Unn 133 200 64 155 203
Hålogalandssykehuset 57 92 27 20 55
Nordlandssykehuset 54 96 36 94 134
Helgelandssykehuset 32 28 11 25 26
Sum Helse Nord  319 488 146 316 490
Krav til effekt tiltak 2004 og 2005 326 594   326 594
Rest uløst  7 106   11 104
    
Realisert 2. tertial i % av krav til effekt i 2004   44,8 %
Realisert 2. tertial i % av prognose effekt i 2004   44,1 %
Realisert 2. tertial i % av samlet tilpasningsproblem   24,6 %
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  Samlet Styringsmål Prognose Uløst Uløst 
KOMMENTARER tiltaksbehov 2004 ** 2004 2004 2005 
HELSE NORD RHF 0 0 -42 -42 0 
          
HELSE FINNMARK: Tiltakene var i plan/budsjett forutsatt realisert fra tidlig på året, 
men iverksettelsen er skjedd senere. Det mangler tiltaksplan for 38 mill kr for å nå 
balanse i 2005. Dvs. som etter 1. tertial. 110 60 88 28 38 
          
UNN: Resultatprognose 2004 er ca 20 mill kr bedre enn styringsmålet. Samtidig er 
effekt av planlagte tiltak 50 mill kr lavere enn forutsatt i 2004, totalt er det dermed 
realisert innsparinger tilsvarende om lag 70 mill kr på andre områder 
(inntektsøkninger og kostnadsreduksjon). 29 mill av disse innsparingene er videreført 
til 2005. 204 70 49 -22 0 
          

HÅLOGALANDSSYKEHUSET: Har identifisert tiltak med effekt i 2005 tilsvarende det 
samlede tilpasningsproblemet. I 2004 er imidlertid samlet resultatprognose 37 mill kr 
bak styringsmål, som det ikke er identifisert/iverksatt tiltak for å dekke inn. 92 35 72 37 37 
          

NORDLANDSSYKEHUSET: Resultatprognosen er 40 mill kr bedre enn styringsmålet 
for 2004. Det er definert tiltak som dekker det samlede tilpasningsproblemet samt 20 
mill kr til dekning av nye problem/utgifter i 2005. Nedbemanningstiltak til 42 mill kr er 
ikke konkretisert. 134 80 40 -40 0 
          
HELGELANDSSYKEHUSET: Mangler tiltaksplan tilsvarende 7 mill kr i 2004 samt om 
lag 30 mill kr i 2005 55 23 30 7 29 
            
SUM FORETAKSGRUPPEN 594 268 237 -31 104 

** Styringsmål er ekskl. økte avskrivninger av åpningsbalansen, da det ikke er et krav 
at disse skal dekkes inn gjennom tiltak i 2004 og 2005      
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STYRESAK 73-2004/4  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, STOKMARKNES.   
 UTBYGGING. STATUS I ARBEIDET 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Formål / sammendrag 
Denne saken redegjør for status i arbeidet med utbyggingsprosjektet ved 
Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes.   
 
Status for arbeidet viser at styringsgruppen og prosjektgruppen har progresjon i arbeidet og 
holder fremdriftsplan.  De foreliggende planer viser et moderne lite sykehus som kan ivareta 
virksomhet, funksjoner og oppgaver til befolkningen i Vesterålen. 
 
Prosjektet har utviklet nye spennende løsninger for sengeposter både i alternativet ombygging 
og i alternativet nybygg.  Programforutsetningene er revidert blant annet mht. vurdering av 
støttefunksjoner.  Programmet er redusert med 371 m2 netto.  Felles akuttmottak (FAM) er 
innarbeidet i programmet og i foreløpige skisser.  For begge alternativer ligger samme 
programforutsetning til grunn.   
 
Arkitekt har omsatt program i flere alternative planløsninger for både ombygging og for 
nybygg.  Styringsgruppen anbefaler at arbeidet videreføres med ett løsningsforslag for både 
ombygging og nybygg. 
 
I løpet av november vil totaløkonomi og driftskonsept samt driftskostnader være utredet.  
Foreløpige tall viser en investering for alternativet ombygging som ligger ca. 50 mill. kroner 
høyere enn tidligere skisseprosjekt (ca. 400 mill. kroner).  Dette kan sies å være kostnaden for 
å oppnå en større fleksibilitet for blant annet sengepostene og mer moderne organisatorisk 
løsning for disse.  Alternativet nybygg har en foreløpig investeringskostnad som ligger 
ytterligere 150 mill. kroner høyere.  I begge alternativer forventes at tidligere vurderte 
driftsgevinster på ca. 16 mill. kroner kan oppnås.  Dette er en del av de vurderinger som skal 
gjøres i utredningsarbeidet med driftskonsept og driftsøkonomi. 
 
Arbeidet så langt har skjedd i samarbeid med brukere, egen organisasjon og lokale 
myndigheter. 
 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anbefalte i møte 17.09.04 kommunestyrene å opprette 
en regional legevakt for Vesterålen lokalisert til Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes.   
 
Bakgrunn / fakta 
Styret RHF ba i sak 14-2004 blant annet om  
 
• En videre utredning av fleksibilitet for sengepostene, støttefunksjoner og felles 

akuttmottak (FAM) 
• En utredning av sammenlignbart planleggingsnivå for ombyggingsalternativ og 

nybyggalternativ med den hensikt at styret kan ta beslutning på den videre prosess 
• Planleggingsgrunnlaget ble forutsatt ferdigstilt til 31.12.2004. 
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Arbeidet er organisert med styringsgruppe ledet av RHF og prosjektgruppe ledet av 
divisjonsdirektør Stokmarknes.  Referansegrupper, ansatte representant og brukere er med i 
arbeidet.  Det er engasjert ekstern prosjektleder, prosjekteringsteam og følgeevaluering av 
styringsgruppens arbeid. 
 
Til grunn for arbeidet ligger også tidligere dokumenter som Utviklingsplan av 2001, 
Vurdering av driftsøkonomi av 2002, styresakene 68-2002, 70-2002 og 14-2004, revidert 
delfunksjonsprogram av 2003, kvalitetssikring byggekostnader av 2003 samt 
investeringsanalyse av 2004. 
 
Planer og programmer er justert/revidert mht. befolkningsutvikling, dimensjoneringsgrunnlag, 
aktivitet, behov/kapasitet og romprogram.  Romprogram fra 2003 er redusert med 371 m2 og 
er av styringsgruppen vedtatt med 7 293 m2 netto som grunnlag for prosjektering.   
 
Arkitekt har lagt frem 5 alternative skisser for ombyggingsløsning og 4 alternative skisser for 
nybygg.  Skissene har hatt ulike vinklinger til plassering av avdelinger samt intern og ekstern 
kommunikasjon.  De foreløpige kostnadsoverslag for nevnte skisser har vist liten diskrepans 
innen hvert av alternativene.  Prosjekt- og styringsgruppen har begge anbefalt å videreføre 
arbeidet med én skisse for hver av de to alternativene.   
 
Arbeidet nærmeste måned vil konsentreres om å ferdigstille bygningsmessige skisser, utrede 
investeringskalkyler og driftsøkonomiske konsekvenser samt gi en samlet og sammenlignbar 
vurdering av de to alternativene. 
 
Vurdering 
Det er tilfredsstillende at prosessen hittil viser en progresjon i planløsningene mot et moderne 
sykehusanlegg.  Økte investeringskostnader kommer av mer moderne planløsninger og at 
gamle bygninger saneres.  Det er foreløpig ikke analysert eller kvantifisert driftsgevinster som 
følge av heving av planløsning; spesielt for sengeposter. 
 
Målsettingen for prosjektet har primært vært å utarbeide et grunnlag for å sammenligne de to 
alternativene – ombygg eller nybygg. Styret vil derfor ved utgangen av dette arbeidet ha et 
godt grunnlag for valg av alternativ.  
 
Ved sammenligning av de to alternativene er det ikke innarbeidet spesielle kostnadsglidende 
elementer i noen alternativ.  Løsningene er basert på vanlig standard både på bygning, VVS, 
IKT, teknisk infrastruktur, medisinsk teknologi og samarbeid med primærhelsetjenesten. 
 
Prosjektets mandat omfatter ikke alle elementer som inngår i en konseptfase.  Det vil være 
noe gjenstående dokumentasjon som vil måtte utarbeides før en forprosjektfase kan 
igangsettes.  Oppdraget for plan- og prosjekteringsteam er allikevel innrettet slik at Helse 
Nord per desember skal ha et dokumentunderlag som er så nært opp til et komplett sett med 
konseptrapporter som vi kan komme.  Manglende dokument kan være et revidert og samlet 
hovedfunksjonsprogram (HFP), en gjennomføringsmodell og plan for utbygging, usikkerhets 
og risikoanalyser, beskrivelse av gjennomføringsmodell, plan for gjennomføring av 
forprosjektfase o.a..  For et komplett underlag med dokumentasjon kan påregnes noen 
måneders arbeid i 2005.   
Det vil også ta ca. 3 måneder å kontrahere prosjekteringsteam til forprosjektfasen og evt. det 
videre arbeid. 
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Tidsplan og fremdriften i prosjektet er meget utfordrende og prosjektorganisasjonen ivaretar 
dette på en forbilledlig måte.  Skal fremdriftsplanen holdes kan ingen forsinkelser 
innarbeides.  Det har ikke vært praktisk mulig å legge denne saken frem for styret 
Hålogalandssykehuset HF før behandlingen i styret RHF, i og med at styret RHF har møte 14 
dager før sykehusstyret.  Investeringskalkyler og driftsorganisering forelegges styret 
Hålogalandssykehuset før behandling i styret RHF.  Sluttbehandling av saken kan skje i 
styremøte RHF i januar 2005. 
 
Etablering av FAM i planløsningen har vært avhengig av de valg og løsninger kommunene i 
Vesterålen anbefalte.  Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har nå anbefalt i møte 17.09.04 
kommunestyrene å opprette en regional legevakt for Vesterålen lokalisert til 
Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes.   
 
Konklusjon 
Prosjektorganisasjonen har fulgt opp styrets vedtak på alle punkter og følger fremdriften i 
prosjektet.  I plan og prosjekteringen er det initiert mange alternative løsninger.  Dette kan 
neppe detaljeres på noen hensiktsmessig måte uten sanering av alternativer.   
 
Styringsgruppen skal legge frem to sammenlignbare alternativer for henholdsvis ombygging 
og nybygg.  Arbeidet videreføres ved at en skisse videreføres for hvert alternativ, samt at 
investerings- og driftsøkonomi for alternativene vurderes.  Det er i stor grad enighet i 
prosjekt- og styringsgruppe om hvilke skisser som bør bearbeides videre. 
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STYRESAK 73-2004/5  HANDLINGSPLANER OG TILTAK INNEN GERIATRI,  
 HABILITERING OG REHABILITERING. 
 ORIENTERING OM VIDERE BEHANDLING 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Formål / sammendrag 
Helse Nord RHF har utpekt styrking av tilbudet til pasienter med kroniske lidelser, 
funksjonshemninger og aldersbetingede sykdommer som viktige satsingsområder. Grundige 
faglige utredninger knyttet til utviklingen innen områdene geriatri og habilitering/ 
rehabilitering har vært viktige ledd i å løfte disse områdene. Begge utredningene har vært til 
høring første halvår 2004. Helse Nord RHF vil legge fram en samlet oversikt og tiltaksplan 
for geriatri, habilitering og rehabilitering til styret i november. Saken vil også ta opp andre 
viktige føringer for tjenestetilbud til kronikergruppene, herunder forslag fra et regionalt møte 
med Norges Diabetesforbund som Helse Nord RHF gjennomførte i april 2004.       
 
Beskrivelse 
Handlingsplanene for geriatri og habilitering/rehabilitering inneholder en rekke forslag til 
tiltak for å forbedre tjenestene til pasientene.  
 
Viktigst i handlingsplan for geriatri er å få etablert geriatriske tilbud ved sykehus (sengeenhet 
og tverrfaglig geriatrisk team), områdegeriatriske team i områder med lang avstand til 
sykehus samt styrke eksisterende geriatritilbud. Til dette vil det være stort behov for 
rekruttering av fagpersonell. Det foreslås å evaluere og ruste opp geriatrisk avdeling UNN 
som motor for utdanning, rekruttering og forskning, samt tilskudd/stipend og fagnettverk for å 
styrke kompetansen innen geriatri.  
 
De foreslåtte tiltakene i handlingsplanen for habilitering og rehabilitering er i stor utstrekning 
av samme karakter som geriatriplanen: Generell styrking av tjenesten, tiltak for bedre ledelse, 
koordinering og samarbeid, styrke ambulante team og samhandlingen med kommunene, og 
rekrutteringstiltak for leger i fysikalsk medisin og rehabilitering.  
 
Disse utredningene har imidlertid hatt et faglig fokus. Det er gjort få beregninger knyttet til de 
finansielle konsekvensene av iverksettingen av tiltakene.  
 
Helse Nord RHF gjennomgår nå alle tiltakene i disse utredningene og gjør en samlet 
vurdering av behov og kostnader knyttet til opptrappingen av spesialisthelsetjenestetilbudet 
innen geriatri, rehabilitering/habilitering og diabetes. Saken fremlegges for styret i RHF 17. 
november.  
 
Vurdering/konklusjon 
Ved å legge fram forslagene for å forbedre tilbudet til pasienter med kroniske lidelser, 
funksjonshemninger og aldersrelaterte sykdommer i handlingsplan for geriatri, handlingsplan 
for habilitering og rehabilitering og øvrige tiltak samtidig, ønsker Helse Nord RHF å foreta en 
samlet gjennomgang av konsekvensene ved en langsiktig styrking på områder med et stort 
behov for opprustning. Saken vil omhandle økonomiske, personellmessige og 
kapasitetsmessige sider ved de ulike tiltakene og vil dermed danne et helhetlig grunnlag for 
vedtak.  
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STYRESAK 74-2004  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Narvik Kommune av 31. august 2004 ad. fødselstilbud ved Narvik sykehus 
2. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 9. september 2004 – protokoll 
3. Aftenpostens artikkel av 30. september 2004 ad. brudd på anbudsregler 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. oktober 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 74-2004/1  BREV FRA NARVIK KOMMUNE AV 31. AUGUST 2004  
 AD. FØDSELSTILBUD VED NARVIK SYKEHUS 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 74-2004/2  MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG, DEN  
 9. SEPTEMBER 2004 – PROTOKOLL 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
 
 



75 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.10.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 74-2004/3  AFTENPOSTENS ARTIKKEL AV 30. SEPTEMBER 2004  
 AD. BRUDD PÅ ANBUDSREGLER 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 75-2004  EVENTUELT 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
 
 


