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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 17. NOVEMBER 2004 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 17. november 2004 – fra kl. 15.30 
på Radisson SAS Polar Hotel i Longyearbyen. 

 
 
Etter behandling av styresak 77-2004 og 78-2004 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 16.00. 
 
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 77-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 17. november 2004: 
 
Sak 77-2004 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 78-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. oktober 2004 Side 4
Sak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og pasienter med kroniske lidelser i 

Helse Nord 
Side 10

Sak 80-2004 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2005 Side 25
Sak 81-2004 Begrenset revisjon av foretakene i Helse Nord pr. 31. august 

2004 
Side 52

Sak 82-2004 Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – lokalisering Side 58
Sak 83-2004 Hålogalandssykehuset HF – oppnevning av nytt styremedlem Side 68
Sak 84-2004 Rapport fra Norsk Redaktørforening – praktisering av 

møteoffentlighet i Helse Nord  
Side 69

Sak 85-2004 Oppnevnelse av valgstyre knyttet til valg av ansattes 
representanter til styret i Helse Nord RHF 

Side 78

Sak 86-2004 Samhandling og desentralisering – videre håndtering og 
oppfølging av  nasjonal RHF-rapport i Helse Nord 

Side 80

Sak 87-2004 Utkast til endring i helseforetaksloven og forskrift om 
regnskapsføring av anleggsmidler 

Side 84

Sak 88-2004 Forespørsel om vedtektsendringer Side 88
Sak 89-2004 Orienteringssaker Side 93
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 90-2004 Referatsaker Side 96
 1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 11. oktober 2004 – 

protokoll  
 

 2. Brev fra Felles Brukerutvalg Hålogalandssykehuset HF av 
26. oktober 2004 ad. helsetilbudet i Hålogalandsregionen 

 

 3. Brev fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon i Nordland 
av 29. oktober 2004 ad. sammensetning av brukerutvalget i 
Hålogalandssykehuset HF 

 

 4. Brev fra konserntillitsvalgte Helse Nord RHF av 15. oktober 
2004 ad. medvirkning og medbestemmelse 
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 5. Dokument nr. 3:2 fra Riksrevisjonen ad. Riksrevisjonens 

kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i 
selskaper, banker mv. for 2003 

 

 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 
2004 ad. samordning av sykehus i hovedstadsområdet, 
invitasjon til drøftingsmøter 

 

Sak 91-2004 Eventuelt Side 97

 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 78-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. OKTOBER 2004 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 13. OKTOBER 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 13. 
oktober 2004 – fra kl. 09.00 til kl. 12.30. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Ellen Inga O. Hætta, Johan Petter 
Barlindhaug (fratrådte etter behandling av styresak 70-2004), Bente Christensen, Kari B. 
Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, regnskapsleder Erik Arne Hansen, kst. 
organisasjonsdirektør Edvard Andreassen, fagdirektør Einar Hannisdal og direktør 
forretningsutvikling Tor-Arne Haug. 
 
Under behandling av styresak 73-2004/2 deltok stat. aut. revisor Ingar Andreassen i 
forbindelse med orienteringen om revisjonsrapport for 2. tertial 2004. 
 
Forfall: 
Lisbeth Flågeng og Nina Schmidt. 
 
 
STYRESAK 67-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 67-2004 Godkjenning av saksliste 
Sak 68-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2004 
Sak 69-2004 Resultatvurdering 2003  
Sak 70-2004 Tertialrapport nr. 2 – 2004 
Sak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord  
Sak 72-2004 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg 

Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
Sak 73-2004 Orienteringssaker 
 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 
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Sak 74-2004 Referatsaker 
 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 
Sak 76-2004 Etablering av Norsk Helsenett AS, økt innskudd 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. 
 
 
STYRESAK 68-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2004 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 69-2004  RESULTATVURDERING 2003 
 
Styrets 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 samlede 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. Det 
forventes økt fokus i forhold til inkluderende arbeidsliv og IA-avtaler. 

 
6. Oppfølging av resultatvurderingen innarbeides i styringsdokumentene for 2005. 
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STYRESAK 70-2004  TERTIALRAPPORT NR 2 - 2004 
 
Styrets 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. 
Styret ber også om økt fokus på rehabilitering/habilitering i henhold til 
satsningsområdene. 

 
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. Styret 

registrerer imidlertid 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 også for disse 
helseforetakene kan oppnås i løpet av 2005.   

 
4. Med henvisning til revisors redegjørelse vil styret peke på at forbedringspotensialet med 

hensyn til regnskapsrutiner er stort. Styret forutsetter at rutinene legges opp slik at det blir 
rene revisjonsberetninger for 2004 i hele foretaksgruppen.  

 
 
STYRESAK 71-2004  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD 
 Adm. direktør Lars Vorland erklærte seg inhabil og 
  fratrådte under behandling av denne saken. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. For årene 2005, 2006 og 2007 tas det sikte på en ressursinnsats på 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. 

 
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. 
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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 skal være: 

 
a. 4 fra helseforetak (1 fra RHF, 1 fra UNN, 1 fra NLSH, 1 fra Helse Finnmark – 

fortrinnsvis med kompetanse innen samisk helseforskning) 
b. 4 fra UiTø  
c. 1 fra primærhelsetjenesten 
d. 1 medisinerstudent 
e. 1 observatør fra Høgskolen i Bodø 
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. 
 

10. USAM må tilse at den relative andel av forskningsbevilgningene fra programområdene til 
de 4 helseforetak utenom UNN øker i treårs perioden. 
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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. 

 
 
STYRESAK 72-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 FØDSELSOMSORG 
 Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
 
 
STYRESAK 73-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

1. Brev av 16. september 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. god 
virksomhetsstyring 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Revisjonsrapport 2. tertial. Denne orienteringen ble fremskyndet og behandlet etter 

styresak 68-2004.  
• Statsbudsjett 2005 
• Ortopedi, gjennomføring av styrets vedtak 
• Organisering RHF-administrasjon 
• Anbud: overholdelse av frister, konsekvenser ved brudd 
• Spiseforstyrrelser – bygg UNN. 
• Ventelistedata 2. tertial   
• Organisasjon av funksjoner og oppgaver i Helse Nord 
• Stab/støtte – lokalisering og implementering 
• Hålogalandssykehuset HF– fødselsomsorg 
• Felles nødmeldenummer i Norge – høring. Ref. styresak 66-2004 Eventuelt. 
• HINAS – informasjon 
• Kvalitets- og innkjøpssystem implementering/status 

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

videre behandling 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 74-2004  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 75-2004  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
STYRESAK 76-2004  ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS, 
 ØKT INNSKUDD 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det vises til styresak 64-2004 Etablering av Norsk Helsenett AS, punkt 2 i styrets vedtak. 
 
2. Styret øker innskuddet med kr. 100.000,-. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2004 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 79-2004  STYRKING AV TILBUDET TIL ELDRE OG 
 PASIENTER MED KRONISKE LIDELSER I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord har gjort flere utredninger om behovet for styrking av tilbudet til eldre og 
pasienter med funksjonshemninger og kroniske lidelser. Med dette legges en samlet sak om 
hvordan vi vil foreslå å styrke tilbudet til disse gruppene. Styret ble for øvrig orientert om 
saken i oktober (sak 73-2004). 
 
Den medisinske og demografiske utviklingen i Helse Nord i årene framover tilsier en økning i 
antallet eldre pasienter, pasienter med sammensatte behov og pasienter med 
funksjonshemninger etter skade og/eller sykdom. De indremedisinske avdelingene består 
allerede i dag av nesten halvparten eldre, og de utgjør nesten halvparten av de somatiske 
sykehuskostnadene. De vanligste sykdommene i befolkningen er også hyppigste årsak til 
kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov: Diabetes, hjertesykdommer, psykiske lidelser, 
lungesykdommer, skader og muskel/skjelettsykdommer.  
 
Spesialisthelsetjenesten har tradisjonelt vært mest opptatt av å behandle akutte og klart 
definerte tilstander. En styrking av tilbudet til kronikergruppene innebærer behov for mer 
tverrfaglig samarbeid og samhandling med kommunene, større fokus på utarbeidelse av 
individuelle planer og pasient- og pårørendeopplæring. Det ligger derfor en viktig strategisk 
utfordring for Helse Nord i å gjennomføre en forpliktende og langsiktig oppfølging av 
handlingsplanene som her legges fram til behandling.               
 
Kostnadene ved å implementere de samlede tiltakene som foreslås i utredningene som ligger 
til grunn for saken er ikke konkretisert fullt ut. Spesielt gjelder dette investerings- og 
utstyrsbehovene. Kostnadene knyttes for øvrig mest til tilføring av spesialister og annet 
helsefaglig personell. Eksempelvis anslås behov for ca 20 spesialister i geriatri og et 
tilsvarende innen rehabilitering fram til 2010 for å gi en nødvendig styrking av tilbudet.  
 
Det bør avsettes 5 mill kr til å følge opp handlingsplanene i geriatri og 
habilitering/rehabilitering, samt diabetes- og revmatikeromsorg. Ut fra 
rekrutteringssituasjonen bør det være fleksibilitet i forhold til benyttelsen av midlene innenfor 
de ulike fagene de første årene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Handlingsplanene for habilitering og rehabilitering og for geriatri ble utarbeidet av to faglig 
sammensatte prosjektgrupper med bred deltakelse fra fagfeltet og brukerne. Begge planene 
har vært på høring våren 2004, med generelt positive tilbakemeldinger. I tillegg har Helse 
Nord RHF gjennomført kartleggingsmøter i tilknytning til diabetesomsorg og 
revmatikeromsorg. Tiltak for de store kronikergruppene innen psykisk helsevern og 
rusrelaterte lidelser skal fremlegges ved styrebehandling av handlingsplanene for rus og 
psykisk helsevern våren 2005, og blir derfor ikke spesielt vurdert i denne saken.  
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Handlingsplanene gir god oversikt over eksisterende ressurser og tilbud i habiliterings- og 
rehabiliteringstjenestene og geriatri. Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 
inneholder også en fyldig oversikt over status for ulike pasientgrupper (kapittel 5). For flere 
pasientgrupper er det gode beregninger for rehabiliteringsbehov og bemanningsnormer.  
 
Handlingsplan for geriatri slår fast at det geriatriske spesialisttilbudet er så sparsomt utbygd 
at det både er generelt behov for å etablere nye tilbud i hele regionen og styrke de 
eksisterende tilbud. De viktigste tiltakene er å etablere et geriatrisk tilbud ved alle somatiske 
sykehus i regionen, med sengeplasser og poliklinisk tilbud. For å styrke tilbudet er det helt 
nødvendig å få utdannet og rekruttert kompetent personell. Det anslås behov for mellom 16-
20 nye geriatere i løpet av planperioden. I tillegg kommer øvrige helsefaglige yrkesgrupper.  
 
Handlingsplan for habilitering/rehabilitering setter søkelyset på et annet underprioritert 
fagområde. Planen påpeker behov for å konsolidere og videreutvikle en avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering i hvert helseforetak, styrke ambulante team for rehabilitering og 
barnehabilitering samt opprette lovpålagte koordinerende enheter for habilitering og 
rehabilitering ved alle helseforetak samt en regional enhet ved UNN. Som innen geriatri står 
utdanning og rekruttering sentralt for å få iverksatt planen.  
 
Det er behov for å styrke forskningsvirksomheten innen begge fagfelt. På bakgrunn av 
posisjonen som universitetssykehus, understrekes viktigheten av å styrke avdelingene ved 
UNN når det gjelder utdanning, kvalitetsutvikling og forskningsvirksomhet.  
  
Vurdering 
Handlingsplanene har vært på omfattende høringsrunder, med generelt god mottakelse. Alle 
høringsinstanser understreker viktigheten av å få til et løft for eldre og kronikergruppene. 
Helseforetakene gir generelt tilslutning til planene, men understreker viktigheten av at 
planene følges opp økonomisk.  
 
Konklusjon 
Utredningene som er gjennomført innenfor geriatri, habilitering og rehabilitering og andre 
grupper innen kronikerfeltet vil danne et godt beslutningsgrunnlag for å vri tilbudene i ønsket 
retning i årene framover.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til prinsippene i handlingsplanene for geriatri og habilitering og 

rehabilitering. 
 
2. Dersom saldert budsjett 2005 tillater økonomisk satsing til oppfølging av tiltakene i 

handlingsplan for habilitering og rehabilitering, geriatri, diabetes- og revmatikeromsorg, 
vil dette bli foreslått i endelig budsjett 2005. Videre styrking for resten av 
handlingsplanperioden må vurderes fortløpende og besluttes i forbindelse med hvert 
enkelt årsbudsjett framover.  
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3. For 2005 må midlene først og fremst benyttes til å planlegge nye tilbud, samt etablere 

rekrutteringsprogram for spesialister innen geriatri og fysikalsk medisin i prioritert 
rekkefølge.  

 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
 
1. Handlingsplan for geriatri 2004-2010: ”Helse Nord prioriterer geriatri – for gammel vil vi 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Den medisinskfaglige og medisinskteknologiske utviklingen bidrar til at flere i dag lever med 
en funksjonshemning, og spesialisthelsetjenesten må forholde seg til en utvikling hvor det blir 
flere eldre pasienter, pasienter med sammensatte behov og med funksjonshemninger etter 
skade og/eller sykdom.  
 
Eldre utgjør allerede i dag nesten halvparten av alle pasientene i indremedisinske avdelinger. 
De utgjør nesten halvparten av de somatiske sykehuskostnadene. Diabetes, hjertesykdommer, 
psykiske lidelser, lungesykdommer, skader og muskel/skjelettsykdommer, som er de vanligste 
sykdommene i befolkningen, er også oftest årsak til kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov:  
 
Dagens spesialisthelsetjeneste er i liten grad innrettet på å ivareta helheten og imøtekomme 
geriatriske pasienters og rehabiliteringspasienters behov. Langsiktig oppfølging etter akutt 
skade er for lavt prioritert for de aller fleste pasientgrupper. Samtidig øker kompetansen og 
bevisstheten blant brukerne, og det skjer en sterkere lovbasering av pasientrettigheter. Dette 
vil gi store strategiske utfordringer for spesialisthelsetjenesten i årene framover. Tjenesten må 
styrke brukermedvirkning, bla gjennom pasient- og pårørendeopplæring, individuelle planer 
og medvirkning fra brukerorganisasjonene.  
 
Bakgrunn 
 Sammenheng med planer i andre helseregioner og øvrige strategiske føringer   
Alle RHF ser behovet for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Det er også en 
overordnet statlig føring om å prioritere dette i styringsdokumentet for 2004, hvor 
Helsedepartementet uttrykker at ”Helse Nord skal prioritere utviklingen av tilbudet innenfor 
rehabilitering og habilitering.” Både Helse Sør, Helse Øst og Helse Midt-Norge har 
utarbeidet planer for habilitering og rehabilitering, og planene har i stor grad sammenfallende 
vurderinger av behov og tiltak. Styret i Helse Sør behandler ”Tiltaksplan for mennesker med 
kroniske tilstander” i desember 2004. Denne foreslår en rekke tiltak for styrking av 
behandlingstilbud, lærings- og mestringstiltak samt helsefremmende og forebyggende tiltak.  
 
Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir.) har høsten 2004 fått en bestilling fra HOD om å 
utarbeide en Nasjonal plan for rehabilitering (innen 1. oktober 2005) som skal vektlegge tiltak 
som sentrale helsemyndigheter har ansvar for. Det er etablert et rådgivende kontaktforum for 
rehabilitering mellom RHF-ene som har kontakt med SH-dir. i forbindelse med utarbeiding av 
den nasjonale rehabiliteringsplanen.  
 
Geriatrien har hittil ikke vært tema i de andre RHF-ene på samme måte som i Helse Nord på 
overordnet regionalt nivå. Helse Nord var første region som tok opp fagfeltet til drøfting. 
Flere regioner har imidlertid inkludert geriatri i strategier og handlingsplaner for tilbudet til 
kronikere – eller spesifikt til eldre. Ved utarbeidelse av tiltaksplan for mennesker med 
kroniske tilstander, har Helse Sør utarbeidet en ”Skisse mot en geriatriplan for Helse Sør – 
’Eldreutredningen’ ” – utgitt høsten 2004. Helse Øst har hatt et prosjekt kalt ”Helsetjenester 
for eldre og kronikere” i forlengelsen av sitt funksjons- og oppgavedelingsprosjekt. 
 
Den nylig utgitte rapporten ”Strategi for samhandling og desentralisering” som er utarbeidet 
av RHF-ene i felleskap, gir et godt grunnlag for å styrke samhandlingen mellom kommune- 
og spesialisthelsetjenesten. Forslagene om samarbeidsavtaler mellom foretak og kommuner er 
svært relevant både for rehabilitering og geriatri, og på samme måte representerer mange av 
tiltakene i handlingsplanene en styrking av Helse Nords samhandling med kommunene.   
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Mandatet for handlingsplanene  
Handlingsplan for habilitering og rehabilitering omhandler helseforetakenes avdelinger for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, habiliteringstjenesten for barn og voksne og de private 
tjenestetilbudene i regionen (opptreningsinstitusjonene og Valnesfjord Helsesportssenter). 
Rehabilitering som skjer ved andre avdelinger i sykehus er i liten grad omtalt.  
 
Prosjektgruppa har gjort et stort arbeid med å kartlegge rehabiliteringsbehovet for ulike 
pasientgrupper (kapittel 5). Dette bør videreutvikles med mer enhetlig presentasjon av 
pasientgruppene og mer presise mål for rehabiliteringsbehov. Helse Nord RHF gjorde i 2003 
en utredning om barnehabiliteringstjenesten som prosjektgruppen benyttet som grunnlag for 
sitt arbeid.1    
 
Handlingsplan for geriatri omtaler de geriatriske tilbud innen spesialisthelsetjenesten som 
eksisterer i Helse Nord i dag. Siden geriatriske pasienter har behov for sammenhengende 
tiltakskjeder, som både inkluderer kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, har 
prosjektgruppen foreslått tiltak for å styrke tilbudet både i utredningsfasen, i akuttfasen, i 
rehabiliterings- og utskrivningsfasen, samt tilbud for kronisk syke, gamle pasienter. 
Spesialisthelsetjenestens ansvar overfor kommunehelsetjenesten er også vurdert, med spesiell 
vekt på tema knyttet til faglig veiledning og kompetanseoppbygging.  
 
Gruppen vurderte også spørsmål rundt slagenhetene og utfordringene knyttet til dødspleie. 
Høringsuttalelser fra de nevrologiske fagmiljøene tilsier at det burde vært gjort grundigere 
vurderinger i forhold til demens- og slagutredning, særlig med tanke på tilknytning og 
arbeidsdeling mellom nevrologiske, geriatriske og medisinske avdelinger.  
 
Om andre tiltak for brukere med kroniske lidelser 
Helse Nord har gjennomført dagsmøter med Norges Diabetesforbund (14.april 2004) og 
Norsk Revmatikerforbund (1.november 2004) og aktuelle fagmiljø ved medisinske og 
revmatologiske avdelinger. Disse møtene har avklart behov hos pasientgrupper som ellers blir 
lite omtalt i handlingsplanene.  
 
Diabetes er en underdiagnostisert sykdom, og flere undersøkelser viser at forekomsten er 
økende. Personer med diabetes har langt høyere risiko enn normalbefolkningen for hjerte- og 
karsykdom og amputasjoner. Diabetes er også den hyppigste årsaken til blindhet hos unge. De 
mulige tiltakene som framkom på møtene (se vedlegg) danner et godt utgangspunkt for det 
videre arbeidet med å styrke tilbudet til disse pasientgruppene. Forebygging, samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og lærings- og mestringsstrategier er helt nødvendige elementer. Det 
er krevende å holde et samlet grep over fagfeltet. Derfor prioriteres etablering av et regionalt 
kompetansesenter for diabetesomsorg, i første omgang med en regional koordinatorstilling, 
samt driftsmidler til stimuleringstiltak for å realisere noen av de øvrige tiltakene som ble 
foreslått i diabetesmøtet.  
 
Revmatologi: Forekomst (prevalens) for Nord-Norge er ca 8000 i Nord-Norge for de 
betennelsesaktige sykdommene. Hvis man tar med degenerative lidelser og belastningslidelser 
blir det helt andre tall – ca 10 % av befolkningen.2 Det er for lav kapasitet i forhold til 
behovene, og lange ventelister. For å styrke tilbudet foreslås det å opprette en stilling for 
regional revma-konsulent, med oppgave å drive opplæringsvirksomhet, kvalitetssikring, være 
pådriver/vaktbikkje og etablere et regionalt fagnettverk.         

                                                 
1 ”Habiliteringstjenesten for barn i Helse Nord – prioriterte innsatsområder”. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt 
av Helse Nord. April 2003 (vedlagt saken). 
2 Opplysninger fra avd. overlege UNN, Wenche Koldingsnes, møte 01.11.2004. 
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Handlingsplanenes mål og strategier  
Handlingsplanene tar utgangspunkt i ”Strategi Helse Nord RHF - forbedring gjennom 
samarbeid” vedtatt våren 2002.   
 
Hovedmål for handlingsplan for habilitering og rehabilitering sier at i 2010 skal alle relevante 
målgrupper ha tilbud om habilitering og rehabilitering på spesialistnivå, fagfeltet skal være 
akademisk forankret og helsetjenesten organisert slik at habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten gir brukeren et godt, effektivt og helhetlig tilbud. Videre skal 
dokumentasjonsverktøy og brukermedvirkning være implementert. Prosjektgruppen vektla 
også behovet for å organisere tjenesten ut fra et nettverksansvar på tvers av geografiske 
skiller, etater og faggrupper. Det er også utarbeidet servicemål for fagfeltet jf avsnitt 6.1.3 
samt definert ulike målgrupper for habilitering og rehabilitering (kapittel 5) med målsettinger 
for utvikling av rehabiliteringstilbudene til de enkelte pasientgruppene. Prosjektgruppa har her 
gjort et nybrottsarbeid. Ingen har utarbeidet en slik samlet oversikt tidligere. Disse 
målgruppebeskrivelsene bør derfor videreutvikles.  
 
Handlingsplan for geriatri har ikke utformet målsettinger for planen, men målgrupper, 
behandlingsmål og servicemål for fagfeltet (se avsnitt 4.1) er definert. Målgruppen er 
geriatriske pasienter (jf avsnitt 1.3.3), som er pasienter med langt komne aldersforandringer, 
flere sykdommer og fysisk og/eller mental funksjonssvikt. I tillegg har de ofte et redusert 
sosialt nettverk, kombinert med reduserte reserver, økt sårbarhet og behov for lengre 
rekonvalesens etter akutt sykdom, og dårligere motivasjon for å mobilisere egne ressurser. 
Det kan også være vanskelig å skille mellom sykdom og normal aldring, noe som gir risiko 
både for over- og underbehandling. Hos eldre vil sykdom i ett organ ofte føre til svikt i flere 
andre organer (multisykelighet). Målgruppen har ut fra dette et spesielt behov for bred 
tverrfaglig geriatrisk kompetanse. Behandlingsmålet for denne gruppen pasienter med 
kroniske og sammensatte lidelser er å gjenopprette tapt funksjon, slik at pasienten oppnår 
størst mulig uavhengighet og livskvalitet.  
 
Tiltak knyttet til ledelse  
Det foreslås ikke spesielle tiltak knyttet til ledelsen av fagområdet geriatri. Ut fra fagfeltets 
størrelse anses det lite hensiktsmessig å endre dagens ledelsesstruktur. Tilbudet ved NLSH i 
Bodø forutsettes etablert som egen avdeling, ved de mindre sykehusene foreslås tilbudene 
opprettet i tilknytning til slagenhetene, som gjerne er etablert i indremedisinske avdelinger.  
 
Et viktig tiltak for å styrke tjenestene innen habilitering og rehabilitering, er å få på plass 
koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering både i hvert helseforetak og ved en 
regional koordinerende enhet ved UNN, jf kravene i Forskrift om habilitering og 
rehabilitering. Hensikten er å sørge for bedre informasjonstjeneste og rådgivning til 
rehabiliteringspasienter og samarbeidspartnere, samt å bidra til bedre henvisningsrutiner. 
Videre foreslås et nettverksprosjekt for å styrke samhandlingen mellom helseforetakene, 
opptreningsinstitusjonene og kommunene. 
 
Som eneste universitetssykehus i regionen har UNN en ledende rolle både faglig og som 
utdannings- og forskningsinstitusjon, så også innen geriatri og rehabilitering. For å sikre at de 
aktuelle avdelingene ved UNN best mulig kan møte de utfordringene som ligger i å være 
”motorer” for å drive geriatrien og rehabiliteringen fram som fag, bør de styrkes både ressurs- 
og kompetansemessig.  
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Funksjons- og oppgavedeling 
Prosjektgruppen for handlingsplan for geriatri vektlegger at geriatriske pasienter bør utredes 
og behandles av geriatriske team eller i spesielle geriatriske enheter. Pasienter som i hovedsak 
har en sykdom/problem skal derimot primært behandles innen den relevante (gren)spesialitet 
eller eventuelt i kommunehelsetjenesten. Ellers forutsetter handlingsplanen at det etableres et 
geriatrisk tilbud ved alle somatiske sykehus i regionen, samt to områdegeriatriske team i 
områder med lange avstander til sykehus. Det er ikke beskrevet en funksjonsfordeling i 
forhold til arbeidsoppgaver eller innhold i disse enhetene, ut over den spisskompetanse som 
tilligger UNN som universitetsklinikk, samt at områdegeriatrisk tjeneste i indre Finnmark bør 
ha særskilt kompetanse når det gjelder tjenester til samiske eldre pasienter. 
 
Handlingsplanen for habilitering og rehabilitering beskriver en anbefalt funksjons- og 
oppgavedeling som inkluderer helseforetakene, opptreningsinstitusjonene og 
Valnesfjord Helsesportssenter, som tar utgangspunkt i et basistilbud i rehabilitering, samt 
hvilke tilleggsfunksjoner som skal tilligge UNN og NLSH.   
 
Det viktigste tiltaket er å konsolidere og videreutvikle en avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering i hvert helseforetak. Arbeidet med å øke sengekapasiteten ved NLSH bør særlig 
intensiveres. På lokalsykehusavdelinger med basistilbud er det foreslått at virksomheten 
samorganiseres med geriatri.  
 
Det foreslås videre at Helse Nord RHF, helseforetakene og de fem opptreningsinstitusjonene 
gjennomgås med tanke på samarbeid, funksjonsdeling og faglig utvikling etter mønster av 
tilsvarende prosess ved Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
Habiliteringstjenesten for voksne er ulikt organisert og har ulike funksjoner. Etter råd fra 
fagnettverket for voksenhabilitering i regionen anbefales det at det utarbeides en egen plan for 
habiliteringstjenesten for voksne i Helse Nord. Ambulante habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester for voksne og barn må også styrkes. 
 
Organisering mellom og innen institusjoner 
De geriatriske tilbudene ved sykehusene foreslås etablert som egne enheter. Det er god støtte i 
forskningen for dette. Geriatriske pasienter har bl.a. høyere overlevelse og mindre risiko for 
varig institusjonsbehov når de behandles i en geriatrisk enhet enn i en vanlig medisinsk 
sengepost. Geriatriske rehabiliteringsprogram for eldre med lårhalsbrudd gir færre 
reinnleggelser, kortere samlet tid i sykehus og lavere kostnader enn ordinær behandling i 
ortopedisk akuttenhet. Denne organiseringen får også generelt støtte i høringen til 
handlingsplanen.  
 
Handlingsplan for geriatri forutsetter at geriatrisk rehabilitering også bør foregå i de nevnte 
geriatriske enhetene. Handlingsplan for habilitering og rehabilitering foreslår derimot at 
geriatri og rehabilitering bør samorganiseres i de helseforetakene som ikke skal ha egen 
geriatrisk avdeling3. Helse Nord RHF tar ikke stilling til hvordan ”lokalsykehusgeriatrien” bør 
organiseres. Helseforetakene bør også ha frihet til å velge hvilke organisatoriske løsninger 
som egner seg. Dette må derfor vurderes konkret i hvert tilfelle.   
 
Prosjektgruppen for handlingsplan for habilitering og rehabilitering foreslår å etablere en 
intermediærenhet ved UNN for ivaretakelse av rehabiliteringstiltak i intensivfasen. Det vil gi 
en nødvendig styrking av en sammenhengende behandlingskjede fra akutt skade til 
rehabiliteringsavdeling.  

                                                 
3 Dette vil si Helgelandssykehuset, Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark 
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I høringsrunden uttrykker fagmiljø ved Nordlandssykehuset og UNN spesielt skepsis til 
forslagene vedrørende organiseringen av behandling av hjerneslag og demensutredning. Helse 
Nord RHF ser behovet for å gjøre grundigere vurderinger for å avklare disse spørsmålene.  
  
Ambulante team, områdegeriatriske team 
Tverrfaglige geriatriske team4 vil bli sentrale enheter i det geriatriske tilbudet i 
spesialisthelsetjenesten som skal etableres i årene framover. Disse teamene vil utgjøre 
grunnbemanningen både i geriatritilbud ved sykehus og i de områdegeriatriske tjenester som 
foreslås etablert i Finnmark. Teamet skal drive poliklinikk for eldre og konsultativ virksomhet 
overfor øvrige avdelinger ved sykehuset. En sentral oppgave vil også være områdegeriatrisk 
virksomhet i samarbeid med kommunehelsetjenesten. De geriatriske teamene må derfor få 
særlig ansvar for å etablere et godt samarbeid med de kommunale helse- og sosialtjenestene i 
opptaksområdet, som vil kunne bidra til å styrke deres kompetanse innenfor geriatri. 
Områdegeriatriske tjenester i Midt Troms (OGT) har erfaringer som vil være nyttige som 
modell for oppbyggingen av de nye områdegeriatriske tilbudene. 
 
Teamarbeid er en godt innarbeidet arbeidsform innen habilitering og rehabilitering. Den er 
tilpasset pasientgrupper som har behov for tilbud fra flere instanser og nivå, og der pasientens 
hjemmemiljø utgjør en viktig del av behandlingen. Erfaringene tilsier at det er viktig å sikre at 
teamene bygges opp kompetanse- og ressursmessig så de ikke blir for sårbare. Et team 
bestående av kun tre ansatte vil være for lite, fire anbefales som minimumsbemanning. Et 
annet viktig forhold gjelder deltakelse fra spesialist. Selv om personell med helsefaglig 
utdanning naturligvis har mange kvaliteter som er helt nødvendige for å kunne yte et godt 
tilbud, har spesialisten sentrale funksjoner både når det gjelder diagnostisering og 
medisinering som er svært viktige både i forhold til den enkelte pasient og overfor de 
samarbeidspartene som teamet møter.  
 
Samhandling med kommunene og modeller for samarbeid 
Handlingsplanen for habilitering og rehabilitering foreslår å opprette rehabiliteringsråd - 
samarbeidsorganer mellom kommunene og lokalsykehusene. Slike råd har vært prøvd ut i 
rehabiliteringstjenesten i Nordland med gode erfaringer. Flere høringsinstanser (også fra 
Troms og Finnmark) gir støtte til modellen. Det er behov for en slik formell kanal mellom 
kommunene og lokalsykehuset for å utvikle samhandlingen i forhold til kronikergruppene.   
 
Samarbeid med private institusjoner som har avtaler med Helse Nord  
De fem opptreningsinstitusjonene i regionen5 og Valnesfjord Helsesportssenter er målt i 
budsjett like store som helseforetakenes samlede habiliterings- og rehabiliteringstjeneste. De 
regionale foretakene vil fra 2007 ha et samlet bestiller- og finansieringsansvar for disse 
institusjonene. Handlingsplanen foreslår at tilbudene på hver enkelt institusjon gjennomgås 
grundig sammen med helseforetakene med sikte på å finne fram til helt konkrete 
samarbeidsområder, etter modell av en vellykket samarbeidsprosess mellom Valnesfjord 
Helsesportssenter og Helse Nord.          
 
Innen geriatri har Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland en 
viktig funksjon. Det er ønskelig å utvide senteret slik at det kan etablere regionale funksjoner.  

                                                 
4 De geriatriske teamene består av geriater (eventuelt indremedisiner med interesse for geriatri), geriatrisk 
sykepleier og ergo/fysioterapeut. 
5 Nordtun, Salangen, Skibotn, Kurbadet i Tromsø og Opptreningssentret i Finnmark 
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Utdanning og rekruttering   
Geriatri og fysikalsk medisin og rehabilitering er små som fagdisipliner. Realiseringen av de 
tiltakene som foreslås er helt avhengig av at det utdannes og rekrutteres en rekke nye 
spesialister innen geriatri og fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleiere med 
videreutdanning, psykologspesialister og øvrig fagpersonell i årene framover. I første omgang 
blir det imidlertid viktigst å arbeide for rekruttering av spesialister i geriatri og i fysikalsk 
medisin og rehabilitering, for at disse fagområdene skal få tilstrekkelig faglig tyngde.   
 
Siden det finnes så få av de øvrige sykehusene som i dag er godkjent som 
utdanningsinstitusjoner for legespesialister, vil geriatrisk avdeling og avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering ved UNN stå helt sentralt i arbeidet for å utdanne og rekruttere 
spesialister, sammen med de spesialistene som arbeider i regionen ellers.  
 
Det er behov for å gjøre forbedringer i undervisningen, men det er viktigst å legge til rette for 
å få utdannet flere legespesialister innen geriatri og fysikalsk medisin og rehabilitering. Totalt 
er det behov for 16-20 nye spesialister innen geriatri, og en økning i fysikalsk medisin og 
rehabilitering fra 7,5 (besatte) stillinger for overleger per november 2004 til rundt 30 som er 
målet fram mot 2010.  
 
Det bør derfor snarest startes et utdanningsprogram for å få rekruttert tilstrekkelig spesialister 
innen geriatri og rehabilitering i regionen. Når det gjelder organisering og utforming av 
programmet blir det viktig å trekke veksler på de gode erfaringene som er gjort gjennom 
utdanningsprogrammene for psykiatere og barne- og ungdomspsykiatere, som har oppnådd 
svært gode resultater.    
 
Ved siden av formell utdanning, er det også viktig å stimulere ansatte til å øke sin kompetanse 
via etterutdanning, hospitering og kursing. Det foreslås å avsette midler til stipend/tilskudd 
som både skal tilegnes formell videreutdanning, målrettet etterutdanning og hospitering. I 
tillegg vil etableringen av et geriatrisk nettverk i Helse Nord bidra til økt fokus på kompetanse 
og faglighet i tjenestene.  
 
Kvalitetsutvikling  
Det slås fast i begge handlingsplaner at kvaliteten på tjenestene må heves og forbedres. 
Behovet for økt kvalitet ble også understreket i møtet om diabetesomsorgen. Den generelle 
styrkingen av tjenestene som foreslås i handlingsplanene har kvalitetsheving som en viktig 
”sideeffekt”. Igjen blir UNN en viktig drivkraft for å utvikle mer kunnskap om det faglige 
innholdet i de enkelte tjenestetilbudene og gjøre bruk av ”beste praksis”.  
 
Et ledd i å følge opp kvaliteten i tjenestene som vil ha betydning både regionalt og nasjonalt, 
vil være å utvikle kvalitetsindikatorer og etablere kvalitetsregistre for å følge utviklingen. Det 
er hittil ikke etablert nasjonale kvalitetsindikatorer direkte relatert til geriatri eller 
rehabilitering, med unntak av individuell plan innen barnehabilitering som ble innført i 2004.    
 
Et nytt internasjonalt kode- og klassifiseringssystem for funksjon, funksjonshemming og 
helse (ICF) skal fange opp flere trekk ved pasienter med kroniske lidelser og 
funksjonshemminger enn tradisjonelle diagnoserelaterte systemer som ICD10. Systemet er 
foreløpig ikke vedtatt innført, men prøves ut som felles begrepsapparat i tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid, med positive erfaringer.  
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Brukermedvirkning 
En funksjonshemning eller kronisk lidelse innebærer ofte store endringer i den enkeltes 
mulighet til å delta som før i yrkesliv, fritid og familie, i tillegg til de åpenbare 
begrensningene som følger av nedsatt funksjonsevne. I henhold til forskriften skal alle 
pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester ha rett til å få utformet en 
individuell plan. De undersøkelser som er gjort hittil, viser imidlertid at oppfyllelsen av dette 
kravet er svært varierende.  
 
Forskrift om habilitering og rehabilitering understreker at oppfølging av individuelle planer er 
en viktig del av de ambulante teamenes arbeid. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med 
kommunene. Den foreslåtte styrkingen av de ambulante teamene innen rehabilitering vil 
samtidig innebære en styrking av innsatsen for å følge opp individuelle planer. Iverksettingen 
av individuelle planer må også følges opp gjennom konkrete krav til helseforetakene og de 
private institusjonene.    
 
Pasient- og pårørendeopplæring  
Dette er definert som en av de fire hovedoppgavene for spesialisthelsetjenesten. Etablering og 
videreutvikling av lærings- og mestringssentra (LMS) er et sentralt tiltak for å følge opp 
denne oppgaven. Selv om alle helseforetakene har etablert LMS, gjenstår det fortsatt mye før 
alle pasienter får et godt tilbud i hele regionen. Tilbud til familier med funksjonshemmede 
barn og psykisk helsevern er viktige satsingsområder. Også pasienter med diabetes og 
revmatiske lidelser bør få bedre tilbud gjennom LMS.  
 
Fagnettverk 
Selv om pasientgrunnlaget både for geriatri og rehabiliteringsområdet i utgangspunktet er 
stort, så er begge fagfelt små både når det gjelder spesialistkompetanse og utbredelse. De 
største fagmiljøene finnes ved UNN, ellers i regionen er utbredelse og kompetanse varierende. 
 
Det er viktig at de som arbeider med et fagfelt opplever et faglig fellesskap og knytter 
kontakter med andre. Dette er ikke minst viktig i en situasjon med stor geografisk spredning 
mellom fagmiljøene. Det foreslås derfor å etablere et regionalt fagnettverk innen geriatri som 
skal inkludere alle som arbeider innen fagfeltet. Det antydes i handlingsplanen i geriatri at 
prosjektlederen for det foreslåtte evalueringsprosjektet ved geriatrisk avdeling ved UNN 
burde videreføres som en stilling for utdanning/fagutvikling, med oppfølging av dette 
nettverket som en av sine oppgaver. 
 
Innen habilitering og rehabilitering er det flere fagnettverk som har en viktig rolle i samarbeid 
og kompetanseutvikling, og for oppfølging av handlingsplanen. Prosjektgruppen foreslår å 
etablere regionale fagutviklings-/koordinatorstillinger innen rehabilitering ved UNN og 
Nordlandssykehuset, og etablere et eget nettverksprosjekt for å få kraft bak gjennomføring av 
de tiltakene i planen som går på fagnettverk og koordinerende enheter.  
 
Forskning 
Det et stort behov for å styrke forskning og utviklingsarbeid både i geriatri og fysikalsk 
medisin og rehabilitering. De er ikke godt nok etablert som universitetsfag, delvis på grunn av 
at de er små fagfelt, men rehabilitering er i tillegg en ung disiplin i Norge. For å gi disse 
fagfeltene de nødvendige løftet når det gjelder forskning, må det prioriteres å opprette flere 
undervisningsstillinger ved Universitetet i Tromsø. Det er viktig for geriatrifaget at 
professoratet i geriatri besettes. Det bør settes av stimuleringsmidler til forskning på fagfelt 
som ofte ikke når opp i konkurransen med ”de store” fagområdene. En styrking og 
videreutvikling av gode forskningsmiljø er også viktig for utviklingen av fagfeltene generelt. 
Det påpekes at Senter for aldersforskning (SAT) må videreføres og styrkes spesielt når det 
gjelder den geriatriske delen.  
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Nærmere om høringsinnspillene 
 
Høringsinnspill til handlingsplan for geriatri 
Generelt har planen fått svært god mottakelse. De aller fleste uttrykker glede over at Helse 
Nord RHF har valgt å ta tak i fagfeltet, og mener at planen vil kunne danne et godt grunnlag 
for å utvikle geriatrien i Nord. Helseforetakene gir også generelt tilslutning til planen, men 
både disse og mange øvrige høringsinstanser påpeker viktigheten av at planen følges opp med 
en konkret økonomisk plan for å styrke geriatrien.  
 
De fleste forslagene til tiltak støttes, spesielt tiltakene rundt personell, rekruttering, utdanning, 
kompetanseheving, stimuleringstiltak og samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det 
fremkommer reservasjoner knyttet til organisering av slagbehandling fra nevrologisk avdeling 
ved UNN og Nordlandssykehuset, som mener dette bør utredes grundigere. NLSH går inn for 
å beholde dette i nevrologisk avdeling. Det foreslås at fagråd for hjerneslag i Helse Nord bør 
få i oppdrag å utarbeide plan for utvikling av slagbehandling. 
 
Høringsinstansene har flere forslag til utvidelser eller nye tiltak. Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede trekker frem at planen ikke innholder omtale og tiltak knyttet til 
Regjeringens program knyttet til utviklingshemmede og aldring. Nasjonalt senter for 
telemedisin (NST) spiller inn flere konkrete forslag til tiltak for bruk av IKT både til direkte 
pasientbehandling og kompetanseutvikling. UNN avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering foreslår at geriatri og fysikalsk medisin og rehabilitering bør samorganiseres 
ved mindre sykehus som har rehabiliteringstilbud, samt å gjennomgå slagenhetenes kvalitet. 
 
Høringsinstansene har generelt få innvendinger mot prioriteringene i planen, men konkret 
ønsker geriatrisk avdeling UNN at geriatrisk avdeling må styrkes tidligere enn foreslått.  
 
Høringsinnspill til Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 
Høringsrunden gir generelt bred støtte til handlingsplanen og til behovet for å gi habilitering 
og rehabilitering et betydelig løft. Helseforetakene er også positive i sine høringsuttalelser, 
men påpeker vanskelighetene med å prioritere planen i en presset økonomisk situasjon.       
 
I handlingsplanen var det foreslått å forsterke de merkantile funksjonene for å etablere 
koordinerende enheter, men som et resultat av høringsrunden har prosjektgruppen foreslått at 
denne oppgaven må ivaretas av fagstillinger.  
 
Det er behov for nærmere avklaringer av hvor ansvaret bør ligge for rehabilitering av 
slagpasienter, noe som blant annet er påpekt i høringsuttalelse fra Nevrologisk avdeling ved 
Nordlandssykehuset. Prosjektgruppen foreslår at dette følges opp av administrasjonen, blant 
annet gjennom fagråd for hjerneslagbehandling og fagråd for habilitering og rehabilitering.    
 
Flere høringsinstanser trekker fram pasientgrupper som ikke er godt nok omtalt i planen.  
Det er for det første behov for oppfølging av opptreningsinstitusjonene og 
habiliteringstjenesten. Rehabiliteringsbehovene til personer med syns- og hørselstap og 
kreftpasienter må også følges opp videre.  
 
Høringsuttalelsene avdekker videre at det må gjøres avklaringer mellom avdelingene for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, de nevrologiske avdelingene på UNN og 
Nordlandssykehuset når det gjelder tidlig rehabilitering av hjerneslagpasienter, personer med 
traumatiske hjerneskader og demensutredninger.  
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De konserntillitsvalgte trekker fram at det er behov for kompetanseutvikling for hjelpepleiere 
i rehabilitering. Helse Nord kritiseres sterkt for å ha godtatt nedleggingen av Vensmoen 
samtidig som det signaliseres en styrking av tjenesten. De peker også på at behovene i 
barnehabilitering har fått for liten plass, og foreslår et eget fagråd for barnehabilitering. De 
konserntillitsvalgte har ikke avgitt særskilte uttalelser til handlingsplan for geriatri, men 
organisasjonene har avgitt høringsuttalelser til planen. 
 
Regionalt Brukerutvalg behandlet begge handlingsplanene 11.oktober 2004, og uttrykker at 
planene vil gi et svært godt grunnlag for framtidig utvikling av geriatri og habilitering og 
rehabilitering i landsdelen. I likhet med flere andre høringsinstanser vektlegger brukerutvalget 
også at det må være en forpliktende oppfølging. 
 
Fagråd for habilitering og rehabilitering, som også var prosjektgruppe for handlingsplanen, 
møttes 14.september 2004. Justeringene av planforslagene som foreslås, er i tråd med 
fagrådets innstilling. Nettverket for de ambulante rehabiliteringsteamene har senere kommet 
fram til en felles innstilling fra fagmiljøet på hvordan eventuelle nye stillinger til ambulante 
rehabiliteringsteam bør fordeles i regionen. 
 
Oppsummering – tiltak og økonomiske implikasjoner 
Utredningene som er gjort viser at Helse Nord har stort behov for en samlet styrking og 
prioritering av geriatri og habilitering og rehabiliteringstjenesten. Det viktigste tiltaket for å få 
til den ønskede styrkingen av tilbudet til geriatriske pasienter, er å etablere et geriatrisk tilbud 
ved alle somatiske sykehus, med geriatrisk team, poliklinikk og sengeplasser. Det er anslått 
behov for 15 % flere senger i indremedisin øremerket geriatri. Planen foreslår å etablere 8-10 
senger på små sykehus, flere ved UNN og NLSH. Det er behov for 16-20 geriatere (eventuelt 
indremedisinere med interesse for geriatri) og like mange sykepleiere med videreutdanning 
innen geriatri, aldring og eldreomsorg, ergoterapeuter og fysioterapeuter.  
 
Innen habilitering og rehabilitering er det viktigst å starte med et prosjekt for å øke tilfanget 
av spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, etablere lovpålagte koordinerende 
enheter, og styrke ambulante team i barnehabilitering og rehabilitering.   
 
Planene fokuserer lite på bygnings- og utstyrsmessige behov, og det forutsettes også i stor 
grad at tilbudene som foreslås skal etableres innenfor rammene av dagens bygningsmasse. De 
foreslåtte tiltakene må imidlertid utredes og konkretiseres nærmere. 
 
Det er generelt stort behov for å styrke forskningsvirksomhet og fagnettverk. 
 
Økonomiske implikasjoner 
Habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i helseforetakene hadde i 2003 et brutto budsjett på 
117 mill kr6. De fem opptreningsinstitusjonene i regionen og Valnesfjord Helsesportssenters 
samlede budsjett er på om lag samme nivå (129 mill kr i 2003). Det spesifikt geriatriske 
tilbudet i regionen er lite. Kun 38 senger i regionen er øremerket akutt geriatri og geriatrisk 
rehabilitering. Brutto budsjett for geriatrisk avdeling ved UNN er i 2004 på rundt 32 mill kr. 
Omfanget blir et annet sett i relasjon til det antallet pasienter disse gruppene utgjør og de 
kostnader de medfører for de samlede budsjettene for helseforetakene.  

                                                 
6 Psykisk helsevern var ikke medregnet i dette. 
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Prosjektgruppen for handlingsplan for geriatri påpeker at de geriatriske enhetene for en stor 
del bør kunne etableres gjennom å omprioritere sykehusenes eksisterende ressurser, da dette 
er pasientgrupper som for en stor del allerede befinner seg i sykehusenes tilgjengelige 
avdelinger i dag. I hvilken grad dette lar seg gjennomføre, avhenger naturligvis av at 
helseforetakene foretar nødvendig skjerming og styrking av geriatri, indremedisin og 
rehabilitering. 
 
Tiltakene som foreslås prioritert i 2005 har en årseffekt på rundt 32,8 mill kr. De årlige 
utgifter til gjennomføring av planene vil først og fremst avhenge av hvor raskt det kan 
rekrutteres tilstrekkelig antall fagfolk til å bemanne tilbudene.  
 
Oppsummering av forslag til tiltak for 2005 
Det er en rekke tiltak innen geriatri, habilitering og rehabilitering, diabetes- og 
revmatikeromsorg som foreslås igangsatt i 2005. Disse er nærmere beskrevet i saken.  
 
De første årene av handlingsplanperioden vil i stor grad bli planleggings- og igangsettingsår. 
På bakgrunn av rekrutteringssituasjonen er det sannsynlig at tiltakene som foreslås for 2005 
først vil få full effekt i 2006. Av samme grunn bør det i tillegg legges opp til at midlene som 
bevilges for 2005 kan benyttes fleksibelt innenfor de ulike fagene de første årene. 
 
Rekrutteringsprogram for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin/rehabilitering og 
revmatologi 
Utdanning og rekruttering av nye legespesialister står helt sentralt for å gjennomføre de 
tiltakene som er foreslått i de utredningene som her er omhandlet. Det foreslås derfor å 
etablere et rekrutteringsprosjekt for spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri 
og revmatologi. Oppbygging og organisering av et slikt prosjekt bør skje etter modell fra 
rekrutteringsprogrammene innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri som Helse 
Nord har gjennomført med gode resultater. I handlingsplanene anslås behov for 23 nye 
stillinger innen rehabilitering og 16-20 innen geriatri. I tillegg kommer behov for 
revmatologer. Totalt kan det dreie seg om 40-45 nye legespesialister fram mot 2010.    
 
Rekrutteringsprosjektene i psykisk helsevern beregner en kostnad på rundt 270 000 kr per 
utdanningskandidat per år. Dette dekker alle utgifter til utdanningen, inkludert 
veiledningshonorar og lønnsutgifter til prosjektleder. Lønn kommer i tillegg.  
 
Med utgangspunkt i det samme kostnadsnivået, vil det dermed koste ca 1,3 - 1,6 mill kr å 
utdanne en spesialist i rehabilitering, geriatri eller revmatologi, lønn ikke medregnet.  
 
Det er helt sentralt at de som ivaretar utdanningen av de nye legene, nemlig de som arbeider 
som spesialister i regionen i dag, får incentiver til å støtte opp om dette.  I tillegg til 
veiledningshonorar har psykiaterutdanningsprosjektene også etablert stimuleringsordninger 
som mulighet for faglig oppdatering og forskning. Et grovt anslag tilsier at å utdanne 45 
spesialister vil beløpe seg til 72,6 mill kr for en utdanning på seks år. 
 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over prioriterte tiltak med budsjett 2005 og beregnet 
årseffekt for de foreslåtte tiltakene. Kostnadene for tiltakene som prosjektgruppene foreslår 
for de neste årene i planperioden er ikke konkretisert i denne saken.   
  



23 

 
 
Tiltak Behov 2005 Budsjett 

2005 
Årseffekt Kommentarer 

Handlingsplan geriatri     
½ års prosjekt UNN som motor 
innen utdanning/forskning med mer 

Prosjektleder 
prosjektmidler 

500 000 
250 000 

750 000  Prosjektlederstillingen 
videreført som 
fag/utd.ansv. 

Konsolidere geriatritilbud i Narvik 
og Sandnessjøen  
 

1 overlege 
1 ass. lege 

1 geriatrisk 
sykepleier 

500 000 
 350 000 
250 000 

 

1 000 000 
1 500 000 

Drift av fullt geriatrisk 
team ved begge sykehus 

Etablering av tilbud i Bodø Rekruttere 
lege Planlegge 

tilbud 

500 000 
 

1 900 000 Drift av geriatrisk team, 
Investeringer ikke 
beregnet. 

Etablere områdegeriatri i Finnmark Rekruttere 
lege, Planlegge 

tilbud 
 

600 000 
 

1 900 000 Etablering av fullt team. 
Investeringer ikke 
beregnet. 

Styrking av Sonjatun Aktivitør og 
sykepleier 

400 000 1 000 000 Stillinger, 
kompetanseheving og IT 
utstyr 

Områdegeriatriske tjenester i Midt-
Troms – råd/veiledningsvirksomhet 
for etablering av nye 
områdegeriatritilbud 

Reiseutgifter 50 000 50 000 Lege- og 
sykepleierstilling 

Stipend/kursmidler  1 000 000 1 000 000  Kan avsettes mer først i 
perioden 

Regionalt geriatrisk nettverk 2 årlige møter 250 000 250 000 Administreres av 
fag/utd.ansvarlig ved 
UNN. 

Budsjett 2005  4 650 000 9 350 000  
Diabetes og revmatologi     
Regionale koordinatorstillinger 
innen diabetes og revmatologi       

2 stillinger 500 000 1 000 000  

Driftsutgifter fagnettverk  200 000 200 000  
Stimuleringstiltak             1 000 000  000 000 Årseffekt må beregnes 

nærmere 
Budsjett 2005               1 700 000 2 200 000  
Habilitering og rehabilitering     
Ambulante team rehabilitering 5 nye stillinger 1 500 000 3 000 000 Inkl. overhead og 

reisebudsjett 
Ambulante stillinger 
barnehabilitering            

5 stillinger 1 500 000 3 000 000 Jf rapport om 
habiliteringstjenesten for 
barn (vedlegg) 

Etablere koordinerende enheter 
Lage brukerhåndbok 

3 stillinger 
prosjektleder 

2 000 000 2 000 000   

Etablere ”rehabiliteringsombud”   500 000 500 000 Jfr. forslag møte i fagråd 
hab/ rehab. 14.09.04 

To regionale stillinger øremerket til 
fagutvikling                              

 1 000 000 1 000 000  

Oppfølgende utredning 
habiliteringstjenesten  

 50 000   

Styrke lærings- og mestringssentra  200 000 200 000 Til etablering av 
fagnettverk 

Rehabiliteringsråd/ 
samarbeidsorganer kommunene  

 750 000 750 000 Totalt til disse tiltakene 

Rekruttere nye leger i fysikalsk 
medisin og rehabilitering: 7 nye 
legestillinger i 2005  

 3 500 000 7 000 000 1 overlege i hvert HF + en 
ass. lege UNN 
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Budsjett 2005  11 000 000 17 450 000  
Andre tiltak     
Styrking av Kløveråsen Utrednings- 
og kompetansesenter for demens 

½ legestilling, 
reiseutgifter 

500 000 1 000 000 Kvalitetsheving, utvikle 
regional funksjon 

Felles tiltak – rekrutteringsprosjekt 
for utdanning av spesialister i 
geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi 

Prosjektledelse 
og oppstart 

program 

500 000 
200 000 

2 780 000 Start 14 kandidater (antall 
må nærmere vurderes)  

Budsjett 2005  1 200 000 3 780 000  
Totale kostnader 2005 for tiltak 
innen geriatri, habilitering 
/rehabilitering, revmatologi og 
diabetes 

 18 550 000 32 780 000  
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STYRESAK 80-2004  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK  
 BESTILLING 2005 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å fastlegge: 
 
• helsepolitisk bestilling med prioriteringer og krav i 2005 
• budsjettrammer, styringsmål og budsjettpremisser for helseforetakene 
• investeringsvolum og fordeling av investeringsrammer 
• budsjett for RHF 
 
Hovedutfordringen for Helse Nord i 2005 er å kombinere gjennomføring og konsolidering av 
omstillingen i helseforetakene med å sikre prioritet til fagområder som psykiatri og 
geriatri/rehabilitering/habilitering.  
 
Den demografiske utviklingen med stadig flere eldre får stor betydning for prioriteringen i 
Helse Nord. Økningen av ø-hjelpinnleggelser av eldre medfører behov for å styrke 
rehabilitering, geriatri og bygge ut generell indremedisin.  Styrkingen av tilbudet til ulike 
kronikergrupper kan ikke løses ensidig med nye økte ressurser. Dette må i hovedsak skje 
gjennom overføring av ressurser fra andre fagområder som for eksempel kirurgi. 
 
I denne saken må styret ta stilling til: 
 
− Føringer for den interne prioritering i helseforetakene 
− Innspill som forberedelse til styringsdokument 
− Aktivitetsnivå i 2005 
− Fordeling av økonomiske rammer til helseforetakene 
− Investeringsnivå og fordeling på prosjekt og foretak 
− Økonomiske styringsmål for den samlede foretaksgruppen og de enkelte foretak 
− RHF budsjettet for 2005 
 
I saken foreslås det å la tre helseforetak styre mot et mindre underskudd i 2005. Dersom Helse 
Nord RHF ikke får økt bevilgning i saldert statsbudsjett, betyr dette at foretaksgruppen samlet 
styrer mot et underskudd på inntil 80 mill kr i 2005.  
 
Investeringsrammene fra sak 45-2004 må justeres ned. Det må drøftes om det er realistisk at 
helseforetakene vil kunne betjene de økte kostnadene som gjennomføring av 
investeringsprogrammet medfører. 



26 

 
 
Dersom Helse Nord RHF tildeles økte frie bevilgninger i Stortingets saldering av 
statsbudsjettet foreslås det at midlene disponeres slik i prioritert rekkefølge: 
 
− Rusbehandling 
− Forskning 
− Senter for smittevern 
− Rekrutteringsprosjekt i Finnmark 
− AD’s disposisjon, diverse sentrale tiltak og prosjekter 
− Helgelandssykehuset, overtakelse av ansvar for luftambulansebasen 
− Buffer for å kompensere for underskudd ved Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og 

Hålogalandssykehuset   
− Kjøp fra private 
− Kronikeromsorg med vekt på geriatri i første omgang 
 
I punktet AD’s disposisjon inngår en rekke prosjekter og tiltak som etter kvalitetssikring vil 
bli vurdert iverksatt. Dette dreier seg bl.a. om oppfølging av IT-program Nasjonal IKT, 
etablering av kvalitetsregistre, oppfølging av handlingsplan for radiologi, nasjonalt prosjekt 
for samhandling med primærhelsetjenesten, drift av fagråd og faglige nettverk, økning 
brukerutvalg og IT publiseringsløsning. 
 
For fullstendig liste vises til vedlegg 3. 
 
2. Økonomiske rammebetingelser   
De økonomiske rammebetingelsene til foretaksgruppen er i hovedsak som presentert i 
styresak 45-2004 Premisser for drift og investeringer i 2005. Forslag til statsbudsjett medfører 
noen mindre justeringer i forhold til tidligere opplegg. Forventninger om økte bevilgninger 
ble imidlertid ikke oppfylt, slik at en rekke prosjekter, tiltak og økt satsing på enkeltområder 
er fjernet, redusert i omfang eller utsatt oppstart av. 
 
Foretaksgruppen hadde i budsjettarbeidet for 2004 beregnet tilpasningsproblemet til om lag 
600 mill kr. Per i dag er det identifisert tiltak som vil gi kostnadsbesparelser på 483 mill kr i 
2005. Helse Finnmark, Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset har foreløpig ikke 
identifisert tiltak for til sammen 113 mill kr. Statsbudsjettet krever i tillegg nye 
innstramminger på om lag 50 mill kr for foretaksgruppen, hvorav halvparten på 
helseforetakene og resten på RHF. 
 
Samlet sett er tilpasningsutfordringene blitt noe strammet til, men utgangspunktet må være at 
vedtatt løp for å komme i balanse i sak 45-2004 kan videreføres som planlagt.  
 
Styringsmål og konsekvenser 
Forslag til Statsbudsjett setter krav til foretaksgruppen om samlet økonomisk balanse før økte 
avskrivninger av åpningsbalansen. (Med fulle avskrivninger av åpningsbalansen betyr dette et 
regnskapsmessig underskudd på 177 mill kr i 2005).  
 
Styret inviteres i denne saken til å endre på tidligere fastsatt styringsmål for 3 helseforetak. 
Dette innebærer likevel en svært nøktern budsjettering for 2005. Det forutsettes at 
helseforetakene budsjetterer samtlige inntekter og kostnader med realistiske beløp, og 
iverksetter nødvendige tiltak for å nå styringsmålet.  
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Det foreslås at Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og Hålogalandssykehuset får 1 års utsatt 
frist til å komme i balanse før økte avskrivninger av åpningsbalansen. Styringsmålene foreslås 
endret med økt underskudd på: 
 
• Helse Finnmark   40 mill kr 
• Helgelandssykehuset  20 mill kr 
• Hålogalandssykehuset  20 mill kr 
 
Dersom Stortingets vedtak verken åpner for tilleggsbevilgning eller utsatt frist for balanse for 
foretaksgruppen til 2006, må vi komme tilbake til styret med ny sak i desember 2004.  
Gis tilleggsbevilgning, tilrås at foretaksgruppens plan om å styre mot balanse opprettholdes. 
Dette innebærer at inntil 80 mill kr avsettes på RHF som buffer for planlagt underskudd i de 3 
helseforetakene. Gis utsatt frist, opprettholdes styringsmålene for helseforetakene, mens de 
avsatte midlene på RHF reduseres fra 80 til 30 mill kr. Midler som da eventuelt blir frigjort, 
brukes til å iverksette flere tiltak i hh. t. prioritert liste, jf. vedlegg 3. 
 
Konsekvenser for pasienttilbudet 
Helseforetakene rapporterer at konsekvenser av gjennomførte tiltak for pasienttilbudet i 2004 
har vært små. Tilbud er i liten grad blitt fjernet, men tiltakene har gitt endringer i organisering, 
vridning fra døgn- til dagbehandling, reduksjon av sengetall på områder med lav 
kapasitetsutnytting m.v. Redusert bemanning har medført små konsekvenser for 
pasienttilbudet, men servicegraden er redusert på enkelte områder i forhold til tidligere.  
 
For å nå økonomisk balanse allerede fra 2005, rapporterer Helse Finnmark og 
Helgelandssykehuset at det vil være nødvendig å iverksette tiltak som i vesentlig grad vil gå 
ut over pasienttilbudet. Hålogalandssykehuset rapporterer at et av tiltakene vil være kritisk 
vurdering av organisering og omfang av tjenestetilbudet, spesielt på lavvolumområder. Dette 
kan innebære en økt sentralisering i helseforetaket samt bortfall av egenproduksjon på noen 
områder. UNN og Nordlandssykehuset rapporterer at pasienttilbudet i hovedsak vil søkes 
skjermet i det videre omstillingsarbeidet. 
 
Konsekvenser for ansatte 
Gjennomførte og kommende omstillingstiltak er krevende både for organisasjonen og de 
ansatte. Som følge av at en vesentlig del av helseforetakenes kostnader er lønnsrelaterte, er 
store deler av innsparingene realisert gjennom redusert bemanning. Det har skjedd ved 
reduksjon i grunnbemanning, redusert vikar- og overtidsbruk, og omlegging av drift. Bl.a. ved 
sammenslåing av avdelinger, reduksjoner i sengetall, nye samarbeidsmåter etc.  
 
Bemanningsreduksjonen er i hovedsak gjennomført med omplasseringer, naturlig avgang, 
tilsettingsstopp, tiltak rettet mot redusert overtid, vikarer og innleie samt ved 
omorganiseringer. Hålogalandssykehuset har foretatt oppsigelser av overtallige ansatte. 
 
Samtlige helseforetak unntatt UNN rapporter at det vil bli foretatt nye bemanningsreduksjoner 
for å nå styringsmålet i 2005. Nordlandssykehuset vurderer konkurranseutsetting av renhold. 
Det forutsettes at tilpasning til vedtatte budsjettrammer så langt som mulig skjer gjennom 
andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte. 
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Budsjettforslag Helse Nord RHF 
Det budsjetteres med om lag 8,3 mrd kr i inntekter i 2005. Dette inkluderer alle inntekter som 
går til Helse Nord RHF, men ikke inntekter som utbetales direkte til helseforetakene som 
trygderefusjoner, egenandeler, husleie, barnehageinntekter m.v. Inntektsøkningen i forhold til 
vedtatt budsjett 2004 er 7,6 %. Dette er i hovedsak: 
 
• 3,4 % priskompensasjon 
• økt finansieringsansvar for syketransport  
• økt finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra  
• opptrappingsplanen for psykisk helse 
• videreføring av revidert nasjonalbudsjett vedrørende rusbehandling  
• økt poliklinikkaktivitet 
 

Beskrivelse 2002 2003
Vedtatt 

Budsjett 2004 Forslag 2005
Basistilskudd 3 767,9               3 906,6               5 222,3              5 227,1             
ISF-inntekter egen produksjon 1 585,3               1 862,3               1 243,8              1 282,0             
ISF-inntekter av gj.pas. kostnader 115,0                  136,5                  91,1                   97,5                  
Gjestepasientinntekter -                     -                      -                    -                   
Polikliniske inntekter -                     -                      440,0                 440,0                
Øremerkede tilskudd 209,3                  164,8                  706,8                 1 202,8             
Annen driftsinntekt 6,1                      12,0                    -                    37,9                  
Sum inntekter 5 683,6             6 082,2             7 703,9             8 287,4            

Kjøp av helsetjenester 5 635,5               5 952,5               7 536,2              8 116,6             
Lønnskostnad 21,7                    22,1                    23,4                   28,7                  
Avskrivninger 1,2                      5,2                      8,0                     17,2                  
Annen driftskostnad 81,1                    90,2                    140,4                 126,9                
Sum kostnader 5 739,5             6 070,0             7 707,9             8 289,4            

Driftsresultat (56)                   12                     (4)                     (2)                     

Annen renteinntekt 33,5                    15,5                    14,0                   14,5                  
Annen rentekostnad (0,0)                    (7,5)                     (10,0)                 (12,5)                
Årsresultat (22,4)                20,2                  0,0 0,0  

* Poliklinikkinntekter og ISF-refusjon er foreløpige beregnede tall basert på prognose for 2004 korrigert for prisstigning, endring i 
lab/røntgensatser og økte egenandeler 

 
98 % av inntektene går til kjøp av helsetjenester, hvorav hovedvekten fra egne helseforetak. 
 
Den store omstillingsutfordringen i 2005 gjør at det ikke har vært mulig for RHF å finansiere 
tiltak og prosjekter ut over videreføring av forpliktelser i 2004. Flere viktige tiltak på 
helseforetaksnivå er ikke fullfinansiert fra RHF, og kan ikke iverksettes som forutsatt. Det 
gjelder bl.a.  fullfinansiering av LAR-senter, Senter for smittevern samt økt drift på 
Nordlandsklinikken. 
 
I 2004 er det utarbeidet flere viktige handlingsplaner. Forskningsstrategi for Helse Nord ble 
vedtatt i styremøte 13.oktober 2004, jf sak 71-2004. Handlingsplan for geriatri og 
Handlingsplan for habilitering og rehabilitering er til behandling 17.november 2004. 
I forslag til budsjett er det ikke lagt inn nye friske midler til tiltak i hh. t disse planene. I 
tillegg er det flere andre tiltak og prosjekter som ikke er finansiert for 2005. Bl.a. er det ikke 
avsatt midler til nye avtaler med private somatiske sykehus etter at dagens avtaler utløper 
sommeren 2005. 
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Fordeling av budsjettrammer drift og investering 
I styresak 45-2004 ble det vedtatt foreløpige budsjettrammer for helseforetakene. Her 
fremmes reviderte budsjettrammer basert på forslag til statsbudsjett. Endringer fra vedtatte 
rammer i sak 45-2004 er i hovedsak justeringer i samsvar med forslag til statsbudsjett. 
Vedlagte utredning, og vedlegg 1 til denne, forklarer og spesifiserer konsekvenser av 
statsbudsjettet og endringer i budsjettrammen fra vedtatt budsjett 2004.  
 
I sak 45-2004 ble investeringsrammen for 2005 fastsatt til 700 mill kr. Denne bygde på 
forutsetninger om økonomisk bæreevne til å egenfinansiere 400 mill kr, drift av 
helseforetakene i balanse i 2005 samt låneramme på 300 mill kr.  
 
Oppdaterte likviditetsanalyser viser at investeringsrammene er for ekspansive, og må justeres 
ned 70 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at pensjonspremien er høyere enn de årlige 
pensjonskostnadene i regnskapet, og dermed reduserer tilgjengelig likviditet. Det er foretatt en 
fornyet vurdering av fremdrift av de enkelte prosjekter, og prognostisert tidspunkt for 
likviditetsbelastning.  
 
 
I forhold til tidligere vedtak er rammen redusert på følgende områder: 
 
• Nordlandssykehuset, senter for spiseforstyrrelser og modernisering 22,0 mill kr 
• Hålogalandssykehuset, Stokmarknes       5,2 mill kr 
• Helse Finnmark, opptrappingsplan psykisk helse   10,3 mill kr 
• Til styrets disposisjon       32,5 mill kr 

Sum redusert investeringsramme      70,0 mill kr 
 
Samtidig er investeringsrammen til Helse Finnmark økt med 4 mill kr, og 
investeringsrammen til Helse Nord RHF tilsvarende redusert.  
 
Vedlegg 2 viser investeringsramme per helseforetak og investeringskategori. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetaksgruppen skal i 2005 konsolidere situasjonen og sørge for økonomisk 

kontroll. Dette innebærer nøktern og realistisk budsjettering av inntekter og utgifter, samt 
mindre fokus på nye prosjekter og tiltak. 

  
2. Prioriterte områder er i 2005 og årene framover geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg 

generelt, rusbehandling, psykiatri samt økt forskningssatsing. Dette innebærer krav til 
omprioritering av dagens ressurser. 
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3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes til inntil 80 mill kr i underskudd før økte 

avskrivninger av åpningsbalansen. Med fulle avskrivninger gir dette følgende styringsmål 
for 2005: 

 
 Før strukturfond Etter strukturfond 
Helse Nord RHF * 0 mill kr  0 mill kr  
Helse Finnmark - 64 mill kr - 48 mill kr 
Universitetssykehuset - 56 mill kr   - 2 mill kr  
Hålogalandssykehuset - 63 mill kr   - 35 mill kr  
Nordlandssykehuset - 38 mill kr  - 14 mill kr  
Helgelandssykehuset - 36 mill kr  - 26 mill kr  
Sykehusapotek Nord 0 mill kr  0 mill kr  
Styringsmål * - 257 mill kr  - 125 mill kr  
* Styringsmålet til Helse Nord RHF er avhengig av størrelse på eventuell 
tilleggsbevilgning i endelig statsbudsjett.  

 
4. Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og Hålogalandssykehuset må i 2. tertialrapport i 

2005 angi konkrete tiltak for å nå økonomisk balanse i 2006, samt rapportere status i 1. 
tertialrapport.  

 
5. Dersom endelig budsjettbehandling i Stortinget gir Helse Nord økte frie inntekter, fordeles 

disse i hh. t. prioritert tilleggsliste i Vedlegg 3. De første prioriterte tiltakene er: 
 

- fullfinansiering av LAR-senter      2,5 mill kr 
- styrking rusbehandling       6,0 mill kr 
- økt forskning       10,0 mill kr 
- senter for smittevern        2,2 mill kr 
- rekrutteringsprosjekt i Finnmark      1,0 mill kr 
- diverse prosjekter og tiltak ved RHF      9,75 mill kr 
- Helgelandssykehuset, overtakelse ansvar for 

luftambulansebasen         2,0 mill kr 
- endret styringsmål Helse Finnmark, Helgelandssykehuset  

og Hålogalandssykehuset     80,0 mill kr 
 
6. Aktivitetsnivået innen somatikk skal opprettholdes på 2004-nivå. Aktivitetsnivået innen 

psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen. Videre 
fastsettes krav til 2 konsultasjoner per behandler/dag i poliklinikkene for barne- og 
ungdomspsykiatrien og 3 konsultasjoner per behandler/dag ved poliklinikkene for 
voksenpsykiatrien. 

 
7. Basisrammen for 2005 fordeles slik per helseforetak: 
 

Helseforetak Basisramme 2005 
RHF 349,5 mill kr
Finnmark 629,4 mill kr
Unn 1 942,2 mill kr
Hålogaland 702,3 mill kr
NLSH 1 106,9 mill kr
Helgeland 496,8 mill kr
Sum Helse Nord 5227,1 mill kr

 



31 

 
 
8. Dersom ISF-andelen økes fra 40 % og basistilskuddet reduseres, gis administrerende 

direktør fullmakt til å endre basisrammen til helseforetakene 
 
9. Investeringsrammen fastsettes til totalt 630 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

en låneramme på 300 mill kr. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
 

Helseforetak Investeringsramme 
RHF 51,2 mill kr
Finnmark 55,0 mill kr
Unn  154,4 mill kr
Hålogaland  76,8 mill kr
NLSH  253,6 mill kr
Helgeland  39,0 mill kr
Sum Helse Nord 630,0 mill kr

 
Investeringsrammen fordeles per investeringskategori i samsvar med spesifikasjon i 
vedlegg 2 til utredningen. 

 
10. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2005: 
 

a. Tilbud til priorterte grupper skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet 
b. Prioriteringsforskriften skal aktivt brukes for vurdering av om en pasient har rett til 

nødvendig helsehjelp 
c. God ressursutnyttelse gjennom effektiv utnyttelse av kapasiteten, og gjennomføring av 

kapasitetstilpasning ved overkapasitet 
d. Omstillingsarbeidet skal så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved 

oppsigelser av ansatte 
 
 
Bodø, den 10. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Utredning Budsjett og helsepolitisk bestilling med følgende vedlegg: 
 
1. Budsjettrammer per helseforetak 2005 
2. Investeringsrammer per helseforetak og investeringskategori 2005 
3. Prioritert tilleggsliste ved økte inntekter i endelig statsbudsjett 
4. Opptrappingsplanen for psykisk helse, investering per prosjekt 
5. Foretaksgruppens funksjonsregnskap 2002-2003 og funksjonsbudsjett 2004  
6. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte 9.11.2004 
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BUDSJETT OG HELSEPOLITISK BESTILLING 2005 - UTREDNING 
 
1. Innledning       
Utredningen gir en utfyllende dokumentasjon i forhold til styresaken, både om den 
helsepolitiske bestillingen, og spesielt om forslag til statsbudsjett, spesifikasjon av 
rammeendringer og detaljbudsjett til RHF - administrasjonen. 
 
2. Helsepolitisk bestilling 2005   
 
2.1 Generelle betraktninger og prioriteringer/faglig rammeverk 
Prioriteringsforskriften skal aktivt brukes for vurdering av om en pasient har rett til nødvendig 
helsehjelp. Helse Nord vil i løpet av 2005 sørge for at de nødvendige prosesser innen de ulike 
fagområder, og innen og mellom helseforetak, gjennomføres for å sikre en mer enhetlig 
praktisering av prioriteringsforskriften og vurdering og fastsetting av individuelle 
behandlingsfrister. 
 
I kirurgiske fagfelt er dekningsgraden nær tilfredsstillende, med overkapasitet på enkelte 
områder. Beleggsprosenten rapportert pr 2.tertial 2004 viser et gjennomsnittlig belegg på 75 
% av sengene. Dette er ca. 15 % under en effektiv utnyttelse av sengekapasitet på avdelinger 
med ca. 50 % ø-hjelp. 
 
Den medisinske og epidemiologiske utviklingen viser en økning av pasienter med 
sammensatte og kroniske lidelser. Stadig flere har behov for omfattende pleie og omsorg i 
tillegg til medisinsk oppfølging. I tillegg til at befolkningen vil bestå av flere eldre, er dette 
tendenser som forsterkes i årene framover. Helsepolitiske målsettinger om likeverdige 
helsetjenester er særlig dårlig oppfylt innenfor psykisk helse. Dette er pasientgrupper hvor 
tilbudet må styrkes. 
 
I 2004 presenterer Helse Nord tre store handlingsplaner: for rusbehandling, geriatri og 
rehabilitering/habilitering, som omfatter en rekke nødvendige tiltak. I tillegg kartlegges 
mulige tiltak for andre store kronikergrupper som diabetes og revmatiske sykdommer. Ved 
utgangen av 2004 er det utarbeidet en tilnærmet samlet plan for å styrke tjenestetilbudet til 
kronikergruppene. En vridning av ressursbruken mot disse gruppene og en bedre samhandling 
med primærhelsetjenesten er nødvendig.  
 
Eldre står for nesten halvparten av de somatiske sykehuskostnadene i Norge. Gamle lider ofte 
av flere sykdommer, og får ikke den nødvendige helhetlige tilnærming og fullstendige 
diagnostikk. Andelen eldre som blir ”svingdørspasienter” øker. 90 % av pasientene over 75 år 
i medisinske avdelinger innlegges som øyeblikkelig hjelp. 87 % har vært innlagt før. I dag 
utgjør de nesten halvparten av alle pasientene i de indremedisinske avdelingene og vel en 
femtedel av pasientene på kirurgiske avdelinger. Den dramatiske økningen i antall ø-
hjelpsinnleggelser av eldre de siste år, gjør at vi også vil ha behov for å øke kapasiteten ved 
indremedisinske avdelinger. 
 
Styrking av tilbudet til kronikergruppene kan ikke ensidig løses ved kostnadsvekst. Det betyr 
overføring av ressurser fra andre fagområder. Endringene i pasientrettighetsloven, som trådte i 
kraft 01.09.04, stiller Helse Nord overfor store utfordringer ved dimensjonering av 
tjenestetilbudet slik at det bedre ivaretar befolkningens behov. En fortsatt overkapasitet på 
noen områder og underdekning av andre tjenester, vil raskt gi mange fristbrudd med store 
økonomiske utgifter til dyr subsidiær behandling. Det er nødvendig med omstilling av 
tjenestetilbudet til de nevnte satsningsområder. For å sikre at sykehusene er i stand til å 
behandle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, innen de medisinsk forsvarlige 
behandlingsfrister, må vi påregne økt ventetid for pasienter som ikke er rettighetspasienter 
men som likevel vil motta helsehjelp.  
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2.2 Satsningsområder 2005 
Samhandling med primærhelsetjenesten og desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Godt samarbeid mellom tjenestenivåene er avgjørende for å få en effektiv og fornuftig 
ressursbruk.  Sykehusforbruket er fortsatt for høyt, spesielt i enkelte områder av 
foretaksgruppen. Bedre samarbeid med primærhelsetjenesten skal ha som mål å høyne 
kvaliteten og kontinuiteten i behandlingen og redusere antall ”svingdørspasienter. Dette 
gjelder både innenfor somatisk virksomhet og psykisk helsevern. Elektronisk infrastruktur er 
fra 2005 på plass gjennom Norsk Helsenett med elektroniske henvisninger og epikriser, og det 
forutsettes at disse mulighetene utnyttes optimalt i samhandlingen. 
 
Medisinsk- og teknologisk utvikling gir forutsetninger for at oppgaver kan løses 
desentralt, jfr. også satsingen på prehospitale tjenester. Økt bruk av telemedisin og ambulant 
virksomhet vil være virkemidler som må settes i system og utnyttes bedre. Et eksempel er å 
overføre hudkonsultasjoner til primærhelsetjenesten (henvisning/konsultasjon med digitale 
bilder). 
 
Helse Nord skal i 2005 utarbeide en plan for videre utvikling av spesialisthelsetjenester i og 
utenfor sykehus i Nord-Norge. Planen skal vurdere hvilke spesialiteter/deler av spesialiteter 
som egner seg særlig godt for organisering utenfor sykehus og hvilke steder i landsdelen hvor 
det særlig ligger til rette for å etablere tilbud. Samarbeid med primærhelsetjenesten vil stå 
sentralt også i dette prosjektet.  
 
Habilitering/rehabilitering 
Tilbudet innen rehabilitering/habilitering må styrkes i årene framover. Egen handlingsplan 
fremlegges i 2004. Den medisinske utvikling og forlenget levealder vil gi flere personer med 
funksjonshemminger etter skade/sykdom. Tjenesten vil bli utfordret for å møte habiliterings- 
og rehabiliteringsbehov grunnet ny teknologi, endret sykdomsutvikling og endrede krav til 
spesialisthelsetjenesten.  Behovet anslås grovt tilsvarende økte kostnader på 10-20 mill kr 
årlig til kompetanseheving, økt bemanning/tilbud og forskning. Nord-Norge har svært få 
legespesialister innen fagområdene som behandler disse pasientgruppene. Hovedprioritet i 
første omgang må derfor være utdanning av egne spesialister etter modell av 
utdanningsprogrammene i psykiatri. 
  
Geriatri 
I planperioden for geriatriplanen (2005-2010) skal det opprettes et geriatrisk tilbud ved alle 
somatiske sykehus i regionen, bestående av senger og tverrfaglig geriatrisk team. Teamet skal 
drive poliklinikk for eldre, områdegeriatrisk virksomhet i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og konsultativ virksomhet overfor øvrige avdelinger ved sykehuset.  
Også innen geriatri er det få legespesialister, og økt utdanningsaktivitet vil også her være 
første trinn i en økt satsing.. 
 
Psykisk helsevern 
Fra 1.1.2005 iverksettes nytt takstsystem for poliklinikker i psykisk helsevern. Omleggingen 
skal motivere til å øke den polikliniske kapasiteten med fokus på aktivitet og 
pasientbehandling, og gi økt vekt på samarbeid og samhandling mellom tjenestenivåene.  
I barne- og ungdomspsykiatri er det stadig flere som søker hjelp, flere får hjelp, men 
etterspørselen er større enn tilbudet. Den polikliniske kapasiteten må økes. Utviklingen i 
tilbudet til voksne med psykiske lidelser viser at det har vært en produktivitetsøkning, men 
måltall for antall konsultasjoner er ikke nådd. Også her må en fortsatt satsing på poliklinisk og 
ambulant tjeneste prioriteres. 
 
Måltall for 2005 for barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker settes til 2 konsultasjoner 
per behandler per dag. Dette vil samlet gi om lag 92 400 tiltak. 
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Måltall for 2005 for voksenpsykiatriske poliklinikker settes til 3 konsultasjoner per behandler 
per dag. Dette vil samlet gi om lag 165 000 konsultasjoner.  
 
For å sikre utvikling av DPS til fullverdige enheter med alle funksjoner, er det nødvendig å 
styrke rekrutteringsarbeidet. Områder med rekrutteringsproblem må igangsette arbeid for å 
rekruttere både psykiatere, assistentleger og psykologspesialister. Samarbeid med regionale 
legeutdanningsprosjekter er et krav. 
 
Tilgjengeligheten til behandlingstilbud i form av lengre åpningstider ved poliklinikkene skal 
utredes og alternative modeller prøves ut i løpet av 2005. De krav som fremgår av lov og 
forskrifter som gjelder individuell plan og rutiner for utskriving av pasienter forutsettes 
gjennomgått og fulgt opp på en faglig forsvarlig måte. Opptrappingsplanens mål for 2005 skal 
gjennomføres. Dette innebærer økt aktivitet i hh. t utvidelse av tilbudene, samt økt 
produktivitet.  
 
Rusomsorg 
Fra 2004 omfattes rusmiddelmisbrukere av lov om spesialisthelsetjenester, og tilgrensende 
lovverk. Det er behov for å styrke tjenesten på flere områder, og utvikling av tjenestetilbudene 
skal ha høy prioritet. Fra 2005 skal handlingsplan som styret for RHF behandler i 2004 være 
retningsgivende for RHF og helseforetakene. Regionalt kompetansesenter rus v/ 
Nordlandsklinikken skal ha en sentral rolle i utviklingsarbeidet. Samordning og samarbeid 
mellom psykiatri og rus skal vektlegges. I budsjett 2005 er prioritert følgende: 
 
• Regional koordinering av tiltak for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 
• Helseforetakene må etablere rutiner for systematisk samarbeid med de private 

avtalepartene i rusomsorgen: Finnmarkskollektivet, Klinikk Nord og Sigma Nord 
 
Forutsatt økt bevilgning i saldering av statsbudsjettet fullfinansieres: 
 
• Regionalt senter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
• Full drift ved Nordlandsklinikken 
 
Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker betydelig i årene framover og det vil fortsatt være behov for å 
ha høy prioritet til diagnostisering og behandling av kreft. Det er fortsatt for lav kapasitet på 
lindrende kreftbehandling og økt fokus på rehabilitering av kreftpasienter er nødvendig i alle 
helseforetakene.  
 
2.3 Forskning 
Helseforetakene må legge forholdene bedre til rette for forskning. Dette gjelder spesielt 
Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset. Det skal legges til rette for gode og praktiske 
løsninger, inkludert frigjøring av tid, for ansatte som har fått finansiering til 
forskningsprosjekter. UNN skal følge opp de toppsatsningene de er tildelt. De øvrige 
helseforetakene skal utvikle minst ett samlende, felles forskningstema (”flaggsak”) som flere 
forskere/fagområder kan delta i, jf vedtak i styresak 71-2004. 
 
2.4 Kvalitet 
Kontinuerlig oppfølging og forbedring av kvaliteten på tjenestene er en sentral forutsetning 
for å kunne ivareta alle lovkrav og øvrige myndighetskrav som RHF og HF er ansvarlige for. 
Dette vil også bidra til at ressursene benyttes mer effektivt og målrettet og i samsvar med 
overordnede målsettinger.  
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Helseforetakene skal følge opp registreringen av nasjonale kvalitetsindikatorer i tråd med 
retningslinjene fra Sosial- og helsedirektoratet. Det er et mål at resultatene for de nasjonale 
kvalitetsindikatorene viser en stabilisering og helst en positiv utvikling i løpet av 2005.  
 
Prehospitale tjenester 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten, herunder luftambulansetjenesten, ivaretar både 
psykiatriske og somatiske pasienter og er en forutsatt infrastruktur for øvrig primær- og 
spesialisthelsetjeneste.  Tjenesten i nord har en positiv utvikling, men er kvalitetsmessig ikke i 
mål i forhold til hva som forventes av tilsynsmyndighetene og stortingsføringer.   
 
• Helseforetakene skal sikre nødvendig rekruttering, lærlingplasser og 

kompetanseoppbygging i ambulansefaget  
• Luftambulansen skal kritisk gjennomgå aktivitet og kostnader, iverksette justeringer 
• Nødmeldetjenesten og helseradionettet skal sikres forsvarlig teknisk drift og backup 
 
2.5 Funksjons- og arbeidsdeling 
Helse Nord legger vekt på at lokalsykehusenes rolle og oppgaver skal konsentreres om 
tilbudene til de store sykdomsgruppene som trenger nærhet til tjenesten. Eksempler er 
indremedisinske tjenester, psykiatri, rehabilitering og tjenester for syke eldre. Utover de 
grunnleggende sykehustjenestene som bør være tilgjengelige desentralisert, og en nødvendig 
beredskap for øyeblikkelig hjelp, bør ressursinnsatsen fremme en mer hensiktsmessig 
funksjons- og arbeidsfordeling innad i det enkelte helseforetaket og mellom helseforetak.  
En andel kirurgiske senger bør omdisponeres til generell indremedisin/geriatri/rehabsenger. 
Vedtatte endringer innen organisering av kirurgi og ortopedi, herunder valg av færre proteser, 
forventes å gi bedre ressursutnyttelse og smidigere avvikling av elektive operasjonskøer. 
Intensivkapasiteten i foretaksgruppen må omfordeles slik at kapasiteten styrkes ved UNN.    
 
HF-ene skal samarbeide med – og henvise til - de private aktører som RHF har inngått avtale 
med. Dette gjelder både private sykehus, røntgeninstitutt, rusinstitusjoner, 
rehabiliteringsinstitusjoner, RIBO, Kløveråsen og private lege- og psykologspesialister – når 
det er nødvendig for pasienten.  
 
Gjennomgang av arbeidsfordeling og ressursdisponering mellom sykehus og DPS i Helse 
Nord, skal fortsette i 2005. DPS skal overta allmennpsykiatriske funksjoner, og deres 
sykehusfunksjoner må avklares og videreutvikles. 
 
 
3. Økonomiske rammebetingelser    
 
3.1 Status omstillingsutfordring før forslag til statsbudsjett 2005 
I budsjettarbeidet for 2004 ble foretaksgruppens samlede tilpasningsproblem beregnet til 594 
mill kr. Det ble da vedtatt at 326 mill kr skulle løses i 2004 (55 %), mens resterende 268 mill 
kr skulle løses i 2005.  
 
Pr. 2. tertial 2004 er det iverksatt eller planlagt tiltak med en helårseffekt i 2005 på om lag 
485 mill kr. UNN og Nordlandssykehuset har en resultatutvikling som tilsier at det ikke er 
behov for å identifisere flere tiltak utover allerede planlagte. Helse Finnmark, 
Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset har per dato ikke identifisert tiltak tilsvarende 
hhv. 46, 37 og 30 mill kr..  
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 RHF Finnmark Unn Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Opprinnelig 
tilpasningsproblem 

 
0 110 204 92

 
134 55 596

Effekt tiltak i 2004 42 22 155 20 94 25 358
Økt effekt i 2005 -42 42 49 35 40 1 125
Rest uløst/krav til 
nye tiltak i 2005 

 
0 46 0 37

 
0 30 113

 
Ovennevnte omstillingsbehov er det som kreves for å realisere økonomisk balanse. I tillegg 
kommer krav til omstilling av tilbudet i helseforetakene til prioriterte områder, jf. 
helsepolitisk bestilling.  
 
3.2 Forslag til statsbudsjett 
Statsbudsjettet innebærer få endringer i opplegget for 2005. Samlet sett setter Statsbudsjettet 
krav til nye innstramminger i Helse Nord på om lag 50 mill kr. I tillegg innebærer forslaget en 
del skuffelser, som utgjør om lag 40-50 mill kr lavere bevilgning enn vi hittil har forutsatt i 
våre planer. Dette vil medføre bortfall av tiltak og senere framdrift av prosjekter og prioriterte 
områder enn tidligere forutsatt. Totalt sett er foreslått bevilgning 90-100 mill kr lavere enn 
forventet.  
 
Hovedelementer i forslaget: 
 
• Videreføring av aktiviteten på samme nivå som prognose for 2004. 
• Balansekravet i 2005 står fast 
• Det varsles nok en ny fastsetting av åpningsbalansen 
• Tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett videreføres ikke (med unntak av rus) 
• Helseregionene får et økt ansvar for finansiering av syketransport 
 
Punktene under gir en nærmere presentasjon av de enkelte punkter i Statsbudsjettet. 
 
Aktivitetsnivå 
Statsbudsjettet legger til rette for videreføring av aktiviteten på samme nivå som prognose for 
2004. Prognosen for 2004 er, på landsbasis, 1 % vekst i ISF-finansiert aktivitet, og 8 % vekst i 
polikliniske konsultasjoner sammenlignet med reelt nivå i 2003. 
 
ISF-refusjon 
ISF-satsen er i 2005 foreslått satt til 30 325 kr. Satsen er økt med knapt 2 % som følge av at 
kodeforbedringen i 2003 var lavere enn budsjettert. I tillegg er satsen korrigert for forventet 
prisstigning. Det er forutsatt 2 % kodeforbedring i 2005.  
 
Poliklinikkrefusjon 
Lab/røntgensatsene ble redusert med 7 % fra 1.7.2004. Dette er en ren inndraging av inntekt 
fra helseforetakene. Negativ overhengseffekt til 2005 er 8 mill kr.  
 
Lab/røntgensatsene er videre foreslått halvert fra 1.5.2005. Vi blir kun kompensert i 
basistilskuddet for om lag 6 måneder, noe som illustrerer departementets problem med å 
avstemme sitt kontantregnskap med vårt resultatregnskap. Underkompensasjonen utgjør om 
lag 20 mill kr som forutsettes lagt inn i rammen fra og med 2006. 
 
Takststrukturen for psykisk helsevern legges om fra 1.1.2005 for å stimulere til økt 
poliklinikkapasitet med fokus på aktivitet og pasientbehandling. Samme takststruktur innføres 
samtidig for de polikliniske tjenestene ved ruspoliklinikkene. 
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Ved omlegging av de somatiske og psykiatriske poliklinikksatsene fra 1.1.2004, ble vi 
underkompensert i basisrammen for 2004 (kompensert for om lag 10 måneder, mens vi hadde 
kostnadseffekt tilsvarende hele året). I rammen for 2005 er 14 mill kr lagt inn. Dette reduserer 
helseforetakenes tilpasningsutfordring. 
 
Det foreslås at det på nåværende tidspunkt ikke åpnes for at private sykehus skal kunne utløse 
poliklinikkrefusjon. Dette som følge av at utgiftsveksten innen poliklinikkordningen ikke er 
kommet under kontroll. 
 
Totalt underkompensert 14 mill kr i 2005. 
 
Omfordeling mellom regioner, nye kriterier for fordeling av basisbevilgningen 
I samsvar med St.meld.5 (2003-2004) omlegges finansieringsordningen til vektlegging av 
objektive kriterier (hovedsakelig alderssammensetning). Samtidig blir det gitt et Nord Norge 
tillegg på om lag 500 mill kr. Kostnader som følge av bortfall differensiert arbeidsgiveravgift, 
syketransport, opptreningsinstitusjoner samt noen mindre forhold fordeles fremdeles etter 
faktiske tall. Totalt skal om lag 50 mill kr omfordeles fra Helse Nord. Det er en 5 års 
overgangsperiode. Rammereduksjon i 2005 er 10,55 mill kr.  
 
Priskompensasjon  
Statsbudsjettet legger til grunn 3,4 % pris- og lønnstigning i 2005. Dette er inkludert økt 
merverdiavgift med 1 prosentpoeng til 25 %. Forutsatt moderat lønnsoppgjør anses dette som 
en tilstrekkelig kompensasjon i rammene. Det er ikke foreslått momskompensasjonsordning 
for helseforetakene fra 2005.  
 
Gjeninnføring av el-avgift 
El-avgiften ble tatt bort fra 1.1.2004, for så å bli gjeninnført 1.7.2004. I statsbudsjettet for 
2005 er det lagt inn samme beløp som vi ble trukket i 2004. Da ble trekket beregnet til 
8 mill kr høyere enn reell besparelse. Totalt overkompensert i 2005 8 mill kr. 
 
Finansieringsansvar ved sykefravær 
Det er foreslått at arbeidsgiver skal være ansvarlig for 10 % av kostnadene ved sykemeldinger 
over 14 dager. Dette utgjør en merkostnad på om lag 18 mill kr for Helse Nord. Samtidig 
reduseres arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager. Effekt av 90 % lavere kostnader 15. og 16. 
sykemeldingsdag er ikke beregnet, men det antas å være mindre enn 18 mill. kr.  
 
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern 
Helse Nord er tildelt 150,9 mill kr knyttet til drift av opptrappingsplanen for psykisk helse. I 
tillegg er 48,7 mill kr overført til basisrammen. Samlet er økningen fra 2004 på 43,3 mill kr 
inkl. priskompensasjon, hvorav 5 mill kr er øremerket Nasjonalt kompetansesenter for den 
samiske befolkningen. Bevilgningen er tilstrekkelig til å realisere planlagt framdrift i 2005. 
 
Rusbehandling 
Tilleggsbevilgningen i RNB 2004 (til dekning av deler av underkompensasjonen i 2004) er 
videreført i 2005 (6,1 mill kr). Videre er tilleggsbevilgningen til oppbygging av LAR-senter 
økt fra 1,3 til 2,7 mill kr. Det er også gitt 1 mill kr til styrking av LAR-tilbudet. Det er en stor 
udekket etterspørsel etter rusbehandling, og forslaget er derfor lavere enn forventet.  
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Statsbudsjettet for 2004 tok utgangspunkt i aktivitet og kostnader i fylkeskommunene i 2002. 
Dette innebærer at midler til å dekke utvidet drift ved Nordlandsklinikken (åpnet desember 
2003) ikke ble kompensert, totalt 8,5 mill kr inkl. avskrivninger. Helse Nord har i budsjett 
2004 omdisponert 6 mill kr til økt drift av Nordlandsklinikken. Gjestepasientkostnadene økte 
også betydelig i 2003 samt ytterligere i 2004 uten at dette er kompensert. Oppbygging av eget 
LAR-senter i regionen krever økte rammer med 5,5 mill kr, dvs. om lag 3 mill kr 
underkompensert. Totalt 10-15 mill kr lavere bevilgning enn forventet. 
 
Tilleggsbevilgning i RNB 2004 
Tilleggsbevilgningen i RNB er ikke videreført i 2005, noe som innebærer et uventet 
inntektsbortfall på 57 mill kr. 
 
Luftambulanse 
Økte kostnader som følge av nye myndighetspålagte krav til luftambulansen er ikke 
kompensert. Totalt innebærer dette en underkompensasjon på om lag 11 mill kr. 
 
Økt ansvar for syketransport 
I 2004 har helseregionene overtatt ansvaret for 50 % av syketransportkostnadene. Fra 2005 er 
ansvaret foreslått økt til 75 % mens resterende 25 % dekkes av en egen post på Helse- og 
Omsorgsdepartementets budsjett. Det er lagt inn 2 % vekst i kostnadene i 2005. 
Merverdiavgift på persontransport (inklusive syketransport) er foreslått økt fra 6 til 7 %.  
 
Egenandeler 
Egenandelene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi foreslås økt med 8 % fra 1. juli 
2005. Egenandelene ved syketransport er foreslått økt med 4,5 % på reiser innen regionen, og 
med 82 % ved valg av behandlingssted utenfor regionen  
 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra 
Øremerket tilskudd til forskning består av en fast del som er lik for alle helseregioner, samt en 
del som er avhengig av vår relative andel av forskningsresultater. Bevilgningen til Helse Nord 
i 2005 er reelt 1 mill kr lavere enn i 2004. 
 
Til utdanning av medisinerstudenter er bevilgningen reelt økt med 2,2 mill kr som følge av 
opptak av flere studenter. 
 
Bevilgningen til nasjonale kompetansesentra er reelt uendret fra 2004.  
 
Opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra 
I Statsbudsjettet for 2003 ble det vedtatt en ny ordning for organisering og finansiering av 
tilbudet i opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra m.m. Denne innebærer at 
helseregionene i løpet av en fireårsperiode gradvis overtar finansierings- og bestilleransvaret. 
For 2005 finansieres 60 % gjennom de regionale helseforetakene (40 % i 2004). 
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Andre endringer 
Rammen til Helse Nord er endret på følgende områder: 
 
• redusert 1,7 mill kr for å dekke kostnader til pasienttilfredshetsundersøkelser 
• økt 0,4 mill kr til oppbygging av ett nasjonalt kvalitetsregister 
• økt 0,6 mill kr til takstoppgjør legespesialister (St.prp. 71) 
• økt 5 mill kr til takstoppgjør for legespesialister og psykologer 
• økt 0,1 mill kr for § 12 soning ved rusinstitusjonene  
• økt 6 mill kr til kjøp av lab/røntgen hos private aktører (jf. omlegging av finansieringen 

med halvering av takstene) 
• redusert 0,5 mill kr til oppretting av nasjonalt beregningsutvalg for spesialisthelsetjenesten 
 
Verdsetting av åpningsbalansen, tilpasninger til regnskapsloven  
I Statsbudsjettet fremmes forslag om en lovendring i helseforetaksloven som gir adgang til å 
fravike regnskapsloven ved verdsetting av åpningsbalansen. Verdsettingen foreslås basert på 
det gjennomsnittlige investeringsnivået i spesialisthelsetjenesten på 1990-tallet. Videre vil de 
lengste levetidene innenfor intervaller anbefalt av tekniske miljøer lagt til grunn ved 
beregning av årlige avskrivninger. Beregninger som er foretatt viser at helseforetakene over 
tid vil være i stand til å gjenanskaffe om lag 2/3 av den beregnede gjenanskaffelsesverdien av 
kapitalen (tidligere er det lagt til grunn ¾).  Dette innebærer at helseforetakene over tid enten 
må redusere realkapitalen, eller effektivisere driften for å håndtere kapitalkostnader knyttet til 
gjenanskaffelse av dagens kapital. 
 
Forslaget innebærer ingen reelle endringer i forhold til dagens regime, men vil gi en bedre 
pedagogisk presentasjon av årsresultatet. 
 
Lånerammer  
Lånerammen til investeringsformål er samlet satt til 3 mrd kr i 2005, dette er 250 mill kr mer 
enn bevilget i 2004 (2 mrd kr i Statsbudsjettet og 750 mill kr i RNB 2004). Helse Nord har 
søkt om til sammen 300 mill kr i låneramme og tilskudd i 2005. Det er ikke foreslått at Helse 
Nord skal få investeringstilskudd i 2005. Låneramme fordeles først i styringsdokumentet.  
 
3.3 Økonomisk styringsmål 
Styret vedtok i sak 45-2004 at styringsmålet for 2005 fastholdes til økonomisk balanse før 
økte avskrivninger av åpningsbalansen for samtlige helseforetak. Dette tilsvarer et underskudd 
på 177 mill kr i 2005 etter føring av fulle avskrivninger av åpningsbalansen. Vedtaket er i 
samsvar med forslag til statsbudsjett som setter krav til økonomisk balanse for 
foretaksgruppen samlet sett. 
 
I denne saken foreslås å endre styringsmålet for Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og 
Hålogalandssykehuset slik at foretaksgruppen samlet vil styre mot inntil 80 mill kr i 
underskudd før fulle avskrivninger av åpningsbalansen i 2005. Med fulle avskrivninger av 
åpningsbalansen betyr dette følgende styringsmål i 2005 per helseforetak: 
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 Før strukturfond Etter strukturfond 
Helse Nord RHF * 0 mill kr  0 mill kr  
Helse Finnmark - 64 mill kr - 48 mill kr 
Universitetssykehuset - 56 mill kr   - 2 mill kr  
Hålogalandssykehuset - 63 mill kr   - 35 mill kr  
Nordlandssykehuset - 38 mill kr  - 14 mill kr  
Helgelandssykehuset - 36 mill kr  - 26 mill kr  
Sykehusapotek Nord 0 mill kr  0 mill kr  
Styringsmål * - 257 mill kr  -  125 mill kr  
* Styringsmålet til Helse Nord RHF er avhengig av størrelsen på en eventuell 
tilleggsbevilgning i endelig statsbudsjett. 

 
Dette tilsvarer et styringsmål på minus 80 mill dersom foreslått lovendring med tilhørende 
forskrifter for avskrivninger av åpningsbalansen blir vedtatt. 
 
Konsekvenser for pasienttilbudet 
Helseforetakene har rapportert inn konsekvenser av å oppfylle styringsmålet for 
pasienttilbudet. Konsekvenser av gjennomførte tiltak rapporteres å være små på 
pasienttilbudet. Det er ikke tatt bort tilbud, men annen organisering samt vridning av 
behandling fra bl.a. døgn til dagbehandling medfører at tilbudet gis på en annen måte. 
Redusert bemanning medfører små konsekvenser der omleggingen har gitt bedre organisering 
av tilbudet, mens redusert bemanning på andre områder har redusert servicegraden noe i 
forhold til tidligere. 
 
For tiltak som vil bli iverksatt, eller som kan bli iverksatt for å nå styringsmålet (ikke 
definerte tiltak per dato) rapporteres slik fra de enkelte helseforetakene: 
 
Helse Finnmark rapporterer at rest tilpasningsproblem i liten grad kan løses gjennom 
effektvisering av dagens organisasjon i 2005. Foretaket er nylig omorganisert med 
sammenslåing av avdelinger, redusert sengetall og bemanning, ny organisasjonsplan m.v. 
Ytterligere nye tiltak i 2005 vil gi betydelige konsekvenser for pasienttilbudet og innebære at 
en må se på bruk og omfang av sykestueplasser, samt redusere tilbud som f eks 
rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes og barneavdelingen i Hammerfest.    
 
UNN har identifisert tiltak for å dekke hele tilpasningsproblemet. Iverksatte tiltak innen 
kreftbehandling og gastrokirurgi har medført konsekvenser for tilbudet, og bemanningen på 
disse områdene vil bli vurdert på nytt. 
 
Hålogalandssykehuset har redusert sengekapasiteten. Dette vurderes ikke å ha gitt 
konsekvenser for tilbudet, da hoveddelen av tiltakene er rettet inn mot overkapasitet og mer 
effektiv samhandling. For å nå styringsmålet vil foretaket nå se på en rekke forhold. Bl.a. en 
kritisk vurdering av organisering og omfang av tjenestetilbudet, spesielt på lavvolumområder. 
Dette kan innebære en økt sentralisering i helseforetaket samt bortfall av egenproduksjon på 
noen områder.  
 
Nedbemanningsplanen for Nordlandssykehuset vil innenfor en brutto ramme på 65 årsverk 
kunne gjennomføres uten at hele tilbud tas bort. Behov for ytterligere tiltak vil bli klarlagt når 
effekten av nedbemanningsplanen er innkalkulert i budsjettet. Behov for ytterligere tiltak for å 
få balanse ved Nordlandssykehuset vil få konsekvenser for pasienttilbudet. 
 
Helgelandssykehuset har ikke identifisert tiltak for å løse hele tilpasningsproblemet, og 
rapporterer at det i så fall vil gi betydelige konsekvenser for pasienttilbudet. 
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Konsekvenser for ansatte 
Gjennomførte og kommende omstillingstiltak er krevende både for organisasjonen og de 
ansatte. Som følge av at en vesentlig del av helseforetakenes kostnader er lønnsrelaterte, er 
store deler av innsparingene realisert gjennom redusert bemanning. Denne har skjedd 
gjennom reduksjon i grunnbemanning, redusert vikar- og overtidsbruk, eller gjennom 
omlegging av driften. Bl.a. gjennom sammenslåing av avdelinger, reduksjoner i sengetall, nye 
samarbeidsmåter etc. 
 
Helse Finnmark gjennomfører nå vedtatt omstillingspakke som har en årseffekt i 2005 på om 
lag 65 mill kr. Herunder ny organisering i 3 klinikker, og ny ansvarsstruktur/lederstruktur i 
foretaket. Videre gjennomføres nedbemanning og reduksjon i sengekapasiteten. Foretaket 
mangler tiltak på om lag 40 mill kr, og nye tiltak vil gi ytterligere konsekvenser for ansatte. 
 
UNN rapporterer at de per oktober 2004 har nedbemannet med om lag 120 stillinger, hvorav 
40 stillinger per 1. september. Bemanningen på kreftavdelingen vil bli vurdert på nytt. 
Tidligere vedtatt omstillingspakke gjennomføres. 
 
Hålogalandssykehuset vil måtte gjennomføre flere nye tiltak for å nå styringsmålet for 2005. I 
hovedsak vil tiltakene med konsekvenser for ansatte være innstramming i 
innleie/overtid/vikarbruk i kjernefunksjon og støttefunksjoner, ytterligere vurdering av 
grunnbemanning, fornyet vurdering av tjenesteplaner, turnusplaner og vaktordninger. 
 
Nordlandssykehuset har fattet vedtak om videre nedbemanning med 54 stillinger. 
Nedbemanningen vil innenfor noen avdelinger kunne føre til økt arbeidsbelasting for den 
enkelte medarbeider. På noen avdelinger vil belastningen øke i form av noe økt helgearbeid.  
Størst konsekvenser for de ansatte vil være flytting av operasjoner fra Operasjonssentralen til 
Dagkirurgisk enhet. Eventuelt eksternt kjøp av renholdstjenester som konsekvens av 
konkurranseutsettingen vil gi ytterligere reduksjon i bemanningen. En slik eventuell 
omlegging vil være krevende for berørt personell. 
 
Helgelandssykehuset rapporterer at nye tiltak for å nå styringsmålet vil medføre 
bemanningsreduksjoner.  
 
Det forutsettes at tilpasning til vedtatte budsjettrammer så langt som mulig skjer gjennom 
andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte. 
 
3.4 Samlet budsjettforslag for Helse Nord 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF. Totalt budsjetteres med 8,3 mrd 
kr i inntekter i 2005. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF, og som i overveiende 
grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller private spesialister og 
sykehus. Andre inntekter til helseforetakene som egenandeler, barnehage- og husleieinntekter 
er ikke inkludert.  



42 

 
 

Beskrivelse 2002 2003
Vedtatt 

Budsjett 2004 Forslag 2005
Basistilskudd 3 767,9               3 906,6               5 222,3              5 227,1             
ISF-inntekter egen produksjon 1 585,3               1 862,3               1 243,8              1 282,0             
ISF-inntekter av gj.pas. kostnader 115,0                  136,5                  91,1                   97,5                  
Gjestepasientinntekter -                     -                      -                    -                   
Polikliniske inntekter -                     -                      440,0                 440,0                
Øremerkede tilskudd 209,3                  164,8                  706,8                 1 202,8             
Annen driftsinntekt 6,1                      12,0                    -                    37,9                  
Sum inntekter 5 683,6             6 082,2             7 703,9             8 287,4            

Kjøp av helsetjenester 5 635,5               5 952,5               7 536,2              8 116,6             
Lønnskostnad 21,7                    22,1                    23,4                   28,7                  
Avskrivninger 1,2                      5,2                      8,0                     17,2                  
Annen driftskostnad 81,1                    90,2                    140,4                 126,9                
Sum kostnader 5 739,5             6 070,0             7 707,9             8 289,4            

Driftsresultat (56)                   12                     (4)                     (2)                     

Annen renteinntekt 33,5                    15,5                    14,0                   14,5                  
Annen rentekostnad (0,0)                    (7,5)                     (10,0)                 (12,5)                
Årsresultat (22,4)                20,2                  0,0 0,0  
 
Det er budsjettert med 7,6 % høyere inntekter enn i vedtatt budsjett 2004. Dette skyldes: 
 
• 3,4 % priskompensasjon 
• økt finansieringsansvar for syketransport (fra 50 % - 75 %) 
• økt finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner (fra 40 % - 60 %) 
• videreføring av økte midler til rustiltak i revidert nasjonalbudsjett 2004 
• økt poliklinikkaktivitet sammenlignet med forutsetningene i budsjett 2004  
 
I tabellen under er inntektsrammens fordeling vist i prosent av totale inntekter.  
 

Inntekt Budsjett 2004 Forslag 2005
Basistilskudd 67,8 % 63,1 %
ISF-inntekter og polikliniske inntekter 23,0 % 22,0 %
Øremerket tilskudd 9,2 % 14,5 %
Andre inntekter 0,0 % 0,5 %  
 
Endring i inntektssammensetning har sammenheng med at kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift er flyttet fra basisinntekt til øremerket tilskudd, samt at vi har fått økt 
finansieringsansvar for syketransport og opptreningsinstitusjoner. 
 
Kjøp av helsetjenester utgjør omlag 98 % av kostnadene til Helse Nord RHF og av disse 
benyttes 2 % prosent på kjøp av helsetjenester fra private eller i utlandet. Tabellen under viser 
i grove trekk fordeling av kjøp helsetjenester.  
 
Kjøp av helsetjenester Budsjettforslag %-vis fordeling
Kjøp av offentlige helsetjenester 7 219 016 689    88,9 %
Tilskudd til forskning 47 640 000         0,6 %
Tilskudd til utdanning 67 300 000         0,8 %
Syketransport 410 930 000       5,1 %
Luftambulanse 206 115 000       2,5 %
Kjøp fra private, utenlandsbehandling 165 620 972       2,0 %
Sum 8 116 622 661  100,0 %  
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Generelt kjøp fra helseforetakene dekker kostnader til flere ulike funksjoner. Siden Helse 
Nords bestilling og overføring (betaling) til helseforetakene ikke er per funksjon er det ikke 
mulig å presentere et fullstendig budsjett for 2005 pr. funksjon.  
 
Synliggjøring av RHF’s bestillerfunksjon for kjøp av helsetjenester 
I 2005 vil Helse Nord RHF ta direkte ansvar for kjøp av helsetjenester fra private som har 
avtale med Helse Nord RHF samt utenlandsbehandling ved kompetansemangel i Norge. Alt 
annet kjøp fra private (andre regioner) håndteres som gjestepasienter og betales av 
helseforetakene. Det planlegges å starte et arbeid for å vurdere arbeids- og ansvarsdelingen 
mellom HF og RHF, blant annet: 
 
- kjøp fra andre helseregioner (gjestepasienter) 
- kjøp fra private 
- kjøp fra utlandet  
 
Utvidelsen av fritt sykehusvalg og pasientrettigheter medfører at dette er nødvendig. I dette 
arbeidet er det også naturlig å vurdere ressursfordelingsmodeller til egne helseforetak. 
Konklusjonene fra denne utredningen legges fram for styrebehandling, og nytt regime 
planlegges implementert fra 1.1.2006.  
 
For konsernets funksjonsregnskap 2002-2003 og funksjonsbudsjett for 2004 vises til vedlegg 
5. Styresak om konsolidert budsjett i januar vil være fordelt på funksjon. 
 
3.5 Fastsetting av basisramme per helseforetak  
Premisser for drift 2005 ble vedtatt av styret i sak 45-2004. De endringer som nå er lagt inn i 
rammene for 2005 er i hovedsak som følge av endringer foretatt i forslaget til statsbudsjett. 
Vedlegg 1 viser budsjettramme per helseforetak der endringer i forhold til vedtatt ramme 
2004 framkommer. Punktene under redegjør for endringene. 
 
Omfordeling av basisramme 2004  
1,3 mill kr fordeles til Helgelandssykehuset knyttet til økt ambulansebehov i Mosjøen ved 
omlegging føde/kirurgi. Finansieres ved reduksjon i rammen til RHF. 
 
Deler av rammen til rusbehandling (gjestepasienter) foreslås omfordelt mellom 
helseforetakene i 2005. I 2004 ble rammen skjevfordelt da en tok hensyn til de faktiske 
forpliktelser for året som fylkeskommunene hadde inngått. I 2005 foreslås det at bevilgningen 
til gjestepasienter rus fordeles etter objektive kriterier (innbyggertall). 
 
Rammen til RHF og Hålogalandssykehuset reduseres og rammen til UNN økes tilsvarende 
som følge av vedtak om oppretting av LAR-senter i Tromsø.  
 
Det opprettes en ruskoordineringsfunksjon (koordinering gjestepasienter) knyttet til 
Nordlandsklinikken. Rammen til Hålogalandssykehuset økes, finansiert med reduksjon i 
øvrige helseforetak. 
 
Siden 2002 har Helse Nord foretatt en rekke IT-investeringer for å få gjennomgående 
systemer i regionen. Ansvar for drifts- og avskrivningskostnader til disse foreslås nå lagt over 
til helseforetakene, samtidig som dette helt eller delvis kompenseres i basisrammen gjennom 
reduksjoner i RHF-rammen.  
 
Nordlandssykehuset overtar fra 1.1 2005 fullt ansvar for finansiering av tilbud til behandling 
av spiseforstyrrelser for voksne (over 18 år), og 5 mill kr overføres fra RHF-rammen. I 2004 
har RHF finansiert behandling av spiseforstyrrelser i utlandet. 
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Kompensasjon for lønns- og prisstigning 
Helseforetakene kompenseres med 3,4 % pris- og lønnsvekst. Andel av basisrammen som er 
finansiering av åpningsbalanseavskrivninger er ikke priskompensert. 
 
Omlegging av finansieringen 
Basisrammen til UNN reduseres som følge av at poliklinisk behandling ved ruspoliklinikkene 
nå kommer inn under samme takster som psykisk helsevern. 
 
Dekning av merutgifter ved bortfall differensiert arbeidsgiveravgift er flyttet fra basistilskudd 
til øremerket tilskudd fra 2005. Dette inntil fordelingsnøklene i finansieringssystemet er 
korrigert for ulik regional virkning av denne avgiftsendringen. 
 
Basisrammen økes som følge av at de eldste tiltakene i opptrappingsplanen nå trekkes ut fra 
de øremerkede midlene. 
 
Administrasjonsutgifter knyttet til syketransport legges inn i basisrammen, og øremerkede 
tilskudd reduseres tilsvarende. Dette er utgifter knyttet til drift av kjørekontor, til ansatte på 
RHF overført fra trygdeetaten, samt til kjøp av tjenester fra RTV 
 
Økt basisramme som følge av halvering av lab/røntgensatser fra 1.5.2005 er fordelt 
helseforetakene basert på faktiske inntekter i 2003. Dette innebærer at aktivitetsendringer i 
2004 ikke er tatt hensyn til. Omleggingen er underfinansiert tilsvarende 2 måneder/20 mill kr.  
Økt basisramme til kjøp lab/røntgen hos private er lagt inn i rammen til RHF.  
 
Omlegging av poliklinikkfinansieringen i 2004 innebar underkompensasjon i 2004 på 14 mill 
kr. Dette er kompensert i rammen for 2005, og fordelt helseforetakene etter samme prinsipp 
som rammeøkningen ble fordelt i 2004 (poliklinikkinntekter 2002).  
 
Ramme til § 12-soning (0,1 mill kr) fordeles mellom Helse Finnmark og Unn etter historiske 
tall for 2003. Dette var finansiert som øremerket tilskudd i 2004.  
 
Midler til utdanning stråleterapeuter (tidligere øremerket) er lagt inn i rammen til RHF. Denne 
vil bli fordelt videre på helseforetak etter fordeling av faktisk fordeling av studenter. 
 
Reduksjon/økning i basisramme 
Redusert basisramme til Helse Nord for pasienttilfredshetsundersøkelser (1,7 mill kr), statlig 
beregningsutvalg for spesialisthelsetjenesten (0,5 mill kr) og omfordeling mellom 
helseregionene (10,55 mill kr) er trukket i rammen til RHF. 
 
Økt basisramme til etablering av nasjonalt kvalitetsregister (0,4 mill kr) er foreløpig lagt til 
rammen på RHF. Økt ramme til takstoppgjør legespesialister (totalt 5,6 mill kr) er lagt inn i 
rammen til RHF. 
 
15,6 mill kr i økt ramme som følge av gjeninnføring av el-avgift for sykehusene er fordelt det 
enkelte helseforetak på samme måte som basisrammen ble redusert i 2004-budsjettet. 
 
Utenlandsbehandling 
Ansvaret for utenlandsbehandling (kompetansemangel) foreslås fortsatt lagt til RHF i 2005.  
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Basisramme per helseforetak 
Følgende basisramme foreslås per helseforetak (% - andel): 
 
 Basisramme 2005 
Helseforetak Mill kr %-andel 
RHF 349,5 6,7 %
Finnmark 629,4 12,0 %
Unn 1 942,2 37,2 %
Hålogaland 702,3 13,4 %
NLSH 1 106,9 21,2 %
Helgeland 496,8 9,5 %
Sum Helse Nord 5227,1 100 %
 
For spesifikasjon av rammene vises til vedlegg 1. 
 
3.6 Opptrappingsplan for psykisk helse 
Opptrappingsplanen for psykisk helse er styrket med 43,3 mill kr inklusive økt bevilgning til 
nasjonalt kompetansesenter for den samiske befolkning og prisstigning. Tildelingen gjør at 
alle planlagte tiltak kan realiseres i 2005.  
 
Tilskuddet til Nasjonalt kompetansesenter for den samiske befolkning økes med 5 mill kr slik 
at den samlede bevilgning nå er 18,7 mill kr. Enhet for idømt behandling ved UNN foreslås 
fullfinansiert i 2004, det samme gjelder for BUP-Mosjøen (Helgelandssykehuset), tiltak ved 
BUP Narvik (Hålogalandssykehuset) og dagbehandling Lofoten (NLSH). Videre foreslås det 
bevilget 2 mill kr til videre oppbygging av VOP Lofoten (NLSH) samt 5 mill kr til 
rus/psykiatrienhet ved NLSH, som kan starte opp midlertidig drift i eksisterende lokaler.     
 
Helse Nord RHF budsjetterer med 9,5 mill kr til opptrappingsplan. Dette er i hovedsak midler 
satt av til oppstart av prosjekter over opptrappingsplanen i Sandnessjøen, Brønnøysund, 
Storsteinnes og Storslett. Midler vil flyttes til helseforetakenes inntektsrammer ved 
oppstarttidspunkt. Udisponerte midler på 1,7 mill kr foreslås senere fordelt til forsert framdrift 
av vedtatte tiltak.  
 
Helsedepartementet har flyttet 48,7 mill kr av tidligere øremerket ramme (tildelt i perioden 
95-98) til basisrammen. Helse Nord RHF foreslår derfor å konvertere en andel av 
helseforetakenes øremerkede ramme til basisramme. Resterende øremerket ramme består etter 
dette i hovedsak av disponeringer gjort etter helsereformen. Det forutsettes imidlertid at 
midlene som flyttes til basisrammen skal benyttes til psykiatri som tidligere. Dette følges opp 
av eier og Helse Nord RHF gjennom formålsanalyser (herunder SAMDATA).     
 
For spesifikasjon av rammen vises til vedlegg 1.  Vedlegg 4 viser investeringsprosjekter og 
planlagt ferdigstillelse av disse. 
 
3.7 Ramme for øremerkede tilskudd 
Fra 2005 får helseforetakene finansieringsansvaret for 75 % av syketransportutgiftene (50 % i 
2004). Rammen i 2005 per helseforetak er fordelt med utgangspunkt i rammen for 2004, 
påplusset 50 % ansvarsøkning samt korrigert for 2 % vekst og redusert for effekt økte 
egenandeler. 
 
Tilskudd til dekning av økte utgifter ved bortfall differensiert arbeidsgiveravgift er lagt inn 
som øremerket tilskudd fra 2005. 
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Tilskudd til opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra er økt som følge av gradvis økt 
bestiller- og finansieringsansvar. Fra 2005 har helse Nord 60 % av dette ansvaret. 
 
Tilskudd til nasjonale medisinske kompetansesentra legges til UNN. Det er ingen endringer i 
antall eller sammensetning av slike sentra fra 2004.  
 
Tilskudd til utdanning fordeles hovedsakelig til UNN (samme beløp som 2003 og 2004 
priskompensert), mens økning som følge av økt opptak av medisinerstudenter foreløpig 
legges i rammen til RHF. Det vil senere bli foreslått en fordeling av de resterende 4,4 mill kr 
til helseforetakene basert på faktisk fordeling av studenter utplassert. 
 
Tilskudd til forskning budsjetteres på RHF, og fordeles senere i hht til fastsatte retningslinjer 
for fordeling av midler i samarbeidsorganet med universitetet. 
 
Øremerket tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger legges til UNN. Her er endelig 
beløp ikke avklart ennå. 
 
For spesifikasjon av rammen vises til vedlegg 1. 
 
3.8 Prioritering av nye tiltak og prosjekter i 2005 ved økte inntekter 
På grunn av den store omstillingsutfordringen i 2005 har det ikke vært mulig for RHF å 
finansiere tiltak og prosjekter annet enn videreføring av forpliktelser i 2004. Dette har også 
medført at flere viktige tiltak på helseforetaksnivå ikke er fullfinansiert fra RHF, og derfor 
ikke kan iverksettes. Dette gjelder for eksempel fullfinansiering av LAR-senter og Senter for 
smittevern samt økt drift på Nordlandsklinikken. 
 
I løpet av 2004 er det utarbeidet flere viktige handlingsplaner. Forskningsstrategi for Helse 
Nord ble vedtatt i styremøte 13.oktober 2004, jf sak 71-2004. Handlingsplan for geriatri og 
Handlingsplan for habilitering og rehabilitering er til behandling 17.november 2004. 
I forslag til budsjett er det ikke finansiert noen tiltak i hh. t disse planene. I tillegg er det flere 
andre tiltak og prosjekter som ikke er finansiert for 2005. 
 
Dersom Helse Nord RHF tildeles økte frie bevilgninger i Stortingets saldering av 
statsbudsjettet foreslås det at midlene disponeres slik i prioritert rekkefølge: 
 
− Rusbehandling 
− Forskning 
− Senter for smittevern 
− Rekrutteringsprosjekt i Finnmark 
− AD’s disposisjon, diverse sentrale tiltak og prosjekter 
− Helgelandssykehuset, overtakelse ansvar for luftambulansebasen 
− Buffer for å kompensere for underskudd ved Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og 

Hålogalandssykehuset   
− Kjøp fra private 
− Kronikeromsorg med vekt på geriatri i første omgang 
 
For fullstendig oversikt over prioritert tilleggsliste vises til vedlegg 3. 
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3.9 Investeringsrammer  
I styresak 45/2004 fordelte styret planrammer til drift og investeringer i 2005. 
Total investeringsramme ble satt til 700 mill kr. Forutsetningene for denne rammen var at 
Helse Nord RHF får låne 300 mill kr og at vi har egen likviditet til å finansiere 400 mill kr. 
 
Vi har ikke fått noen klare signaler fra HOD om lånerammer for 2005. Lånerammene vil bli 
fastsatt i styringsdokumentet. Vi foreslår at vi fortsatt legger til grunn at Helse Nord RHF vil 
få låne 300 mill kroner. Men forutsetningen om at Helse Nord RHF skal kunne egenfinansiere 
400 mill kroner av investeringene i 2005, er ikke like realistisk. Likviditeten i 2004 er 
(korrigert for forsinkelser i investeringsprogrammet) noe svakere enn forutsatt. Som følge av 
at premieinnbetalingene til KLP blir over 100 mill kroner mer enn kostnaden, svekkes 
likviditeten ytterligere. Foreløpige beregninger tyder på at vi kan egenfinansiere opp til 330 
mill kroner, hvis foretaksgruppen samlet driver i økonomiske balanse.  
 
Det foreslås derfor å justere ned investeringsprogrammet med 70 mill kr til 630 mill kroner i 
2005. Dette fordeles slik på helseforetakene: 
 
• Det avsettes ikke midler til styrets disposisjon    32,5 mill kr 
• Nordlandssykehuset, senter for spiseforstyrrelser og modernisering  22,0 mill kr 
• Hålogalandssykehuset         5,2 mill kr 
• Helse Finnmark, opptrappingsplanen for psykisk helse   10,3 mill kr 
 
Endringen vil ikke ha konsekvenser for gjennomføringen av planlagte tiltak, da dette er en 
justering av likviditetsramme i henhold til dagens framdriftsplan for prosjektene. 
Samtidig er investeringsrammen økt med 4 mill kr for å muliggjøre innkjøp av MR. 
Investeringsrammen er tilsvarende redusert for Helse Nord RHF. 
 
Økte kostnader til avskrivninger, renter og drift skal finansieres av de respektive helseforetak. 
I og med at NLSH har en plan for å komme i balanse i 2005 og har tatt hensyn til økte 
kapitalkostnader med mer i sine fremtidige planer er det forsvarlig å starte opp utbyggingen 
av byggetrinn 1. I Hålogalandssykehuset HF er den økonomiske situasjonen fortsatt svært 
anstrengt. Det er derfor usikkert om foretaket vil være i stand til å bære de økte kostnader som 
utyggings eller nybyggingsprosjektet vil medføre. Det er derfor ikke forsvarlig å starte opp 
dette store prosjektet før økonomien i foretaket er konsolidert. 
 
Det må utredes en utvidelse av fløy A ved UNN for å kunne videreutvikle tilbudet innen 
geriatri og kreftbehandling. Helseforetaket kan starte opp utredningsarbeidet i 2005 innen 
tildelte investeringsrammer. 
 
Vedlegg 2 viser investeringsramme per investeringskategori og helseforetak. Vedlegg 4 
spesifiserer investeringsramme og ferdigstillelsestidspunkt for prosjekter i 
opptrappingsplanen for psykisk helse. 
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4. Budsjettforslag RHF-administrasjonen   
For 2005 budsjetteres det med negativt driftsresultat på 2 mill kr. Årsresultat etter 
finansposter budsjetteres i balanse for RHF-administrasjonen i 2005.  
 
Beskrivelse Regnskap 2003 Justert Budsjett 2004 Forslag 2005
Basistilskudd 249 263 782                    389 899 000                      349 538 480      
ISF-inntekter kjøp fra private 848 542                           
Øremerkede tilskudd 25 944 500                      151 495 700                      220 028 830      
Andre inntekter 12 040 220                      17 000                               37 900 249        
Sum inntekter 288 097 044                  541 411 700                     607 467 559      

Lønnskostnad 22 126 680                      56 587 134                        67 775 282        
Avskrivninger 5 235 861                        7 990 000                          17 192 000        
Annen driftskostnad 90 163 573                      480 834 566                      524 550 277      
Sum kostnader 545 411 700                     609 517 559      

Driftsresultat 12 229 646                    (4 000 000)                        (2 050 000)       

Annen renteinntekt 15 470 324                      14 000 000                        14 500 000        
Annen rentekostnad (7 535 898)                       (10 000 000)                       (12 450 000)      
Årsresultat 20 164 072                    -                                    -                    
 
4.1 Tilpasninger/utfordringer for RHF i 2005 
Styret vedtok i sak 45-2004 at kostnadene ved RHF skal reduseres med om lag 14 mill kr: 
 
• omfordeling mellom helseregionene   -10,6 mill kr 
• fullfinansiering av ambulanse i Mosjøen  -  1,3 mill kr 
• finansiering av fedmeoperasjoner  -  2,0 mill  
 
I tillegg medfører forslag til statsbudsjett en reduksjon i RHF’s inntekter med 15 mill kr som 
følge av at tildeling i revidert nasjonalbudsjett ikke ble videreført. I styresak 44-2004 ble disse 
fordelt til helseforetakene som kompensasjon for økte avskrivninger av åpningsbalansen. 
Videre blir ikke merkostnader tilsvarende 11 mill kr til myndighetspålagte krav til 
luftambulansen kompensert i statsbudsjettet.  
 
Totalt sett innebærer overnevnte en innstramming av RHF-budsjettet på om lag 40 mill kr. 
 
For å håndtere denne omstillingen er det et meget nøkternt og redusert budsjett som foreslås 
for 2005. I forslag til budsjett er omstillingen håndtert gjennom en kraftig reduksjon av 
prosjektmidler og midler til konsulenttjenester. Frigjorte midler som følge av avsluttede 
prosjekt i 2005 er trukket inn. Det er også foretatt en generell reduksjon av administrasjonens 
budsjett så langt det er mulig. Det er kun budsjettert med kjøp av eksterne tjenester i hh. t til 
kontrakt. Deler av omstillingen er også løst gjennom disponering av midler til priskorrigering 
og økt arbeidsgiveravgift. 
 
4.2 Inntekter 
Det budsjetteres med 622 mill kr i inntektsramme til administrasjon RHF.  
Tabellen under viser fordeling av inntektstyper og prosentvise endring fra 2004.  
 

Inntekt Justert Budsjett 2004 Forslag 2005 %-vis endring
Basistilskudd 389 899 000                    349 538 480                      -10 %
ISF-inntekter og polikliniske inntekter
Øremerket tilskudd 151 495 700                    220 028 830                      45 %
Andre inntekter inkl. renteinntekter 14 017 000                      52 400 249                        274 %
Sum inntekter 555 411 700                  621 967 559                     12 %  
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Til tross for at totale inntekter øker for 2005 med omtrent 12 % så er RHF-administrasjonen i 
realiteten påført et omstillingskrav på ca 40 mill kr i 2005. Økningen i inntekter kommer på 
øremerkede områder: 
 
• Økt finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner 
• Opptrappingsplan psykiatri – tildeles HF ved ferdigstillelse av prosjekter 
• Statlig tilskudd til Luftambulanse som betales gjennom Helse Nord RHF 
• Tilskudd til undervisning som skal fordeles 
• Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 
 
Økningen i andre inntekter skyldes at det fra og med 2005 foreslås å fakturere helseforetakene 
for drift, brukerstøtte, vedlikehold og avskrivinger av felles IT-systemer. Helseforetakene er 
delvis gitt kompensasjon for denne kostnaden gjennom økt rammetilskudd. 
 
4.3 Kostnader 
Lønnskostnaden til RHF-administrasjonen (dvs. ekskl. private spesialister, kostnader til styret, 
konserntillitsvalgte og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) er 22,9 mill. kr., og 
tilsvarer en økning fra justert budsjett 2004 på 0,8 %. Dette betyr en reell reduksjon i 
administrasjonen hensyntatt forventet økning i pensjonskostnader og lønnsøkning i tråd med 
statsbudsjettets forutsetninger. 
 
Økningen i avskrivninger skyldes investeringer i felles IT-prosjekter i 2004. I tillegg er det 
avsatt midler til økte avskrivninger på opptrappingsplan psykiatri i 2005. Andre 
driftskostnader utgjør 86 % av RHF’s totale driftskostnader og består i stor grad av 
overføringer til andre virksomheter. 
 
Tabellen under viser en nærmere fordeling av budsjetterte kostnader for RHF-
administrasjonen. 
 

Beskrivelse Justert Budsjett 2004 Budsjettforslag 2005

%-vis fordeling 
av budsjett 

2005
Drift av administrasjonen inkl. konserntillitsvalgte 33 902 000                      33 000 000                        5,4 %
Senter for klinisk dokumentasjon og evalueirng 4 000 000                        4 000 000                          0,7 %
Styret 2 015 000                        2 015 000                          0,3 %
Prosjekter 22 530 000                      8 270 000                          1,4 %
Kjøp av helsetjenester 376 933 005                    420 785 972                      69,0 %
Skal fordeles 83 353 500                      75 800 000                        12,4 %
Andre kostnader 22 678 195                      65 646 587                        10,8 %
Sum 545 411 700                  609 517 559                     100,0 %  
 
Drift av RHF-administrasjonen 
Kostnadene består av lønn, husleie, forsikringer, reise- og møtekostnader. Det er avsatt 0,4 
mill kr til administrerende direktørs disposisjon.  
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
Det er avsatt 4 mill kr inkl. lønnskostnader. 
 
Styret 
Kostnader til styret består av styrehonorar, møte og reiseutgifter. 
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Prosjekter 
Prosjektkostnader består av: 
Regional samhandling primærhelsetjenesten      200 000 
Katastrofeplan            50 000 
IT system for mikrobiologi og blodbank   2 000 000 
Arbeidsplan (gat-turnus)     4 520 000 
Innkjøpssystem      1 500 000 
 
Kjøp av helsetjenester 
Kjøp av helsetjenester er fordelt i hh. t. tabellen under: 
 

Kjøp av helsetjenester Budsjettforslag 2005
Ambulanse 207 715 000                   
Drift av helseradionett 8 560 000                       
Syketransport 25 735 000                     
Pasienskadeerstatning 12 155 000                     
Kjøp av fedmeoperasjoner 2 000 000                       
Kjøp fra private, utenlandsbehandling etc 164 620 972                   
Sum 420 785 972                  
 
Ambulansekostnader utgjør 34 % av totale driftskostnader på RHF, og består i hovedsak av 
tilskudd til luftambulansetjenesten. I tillegg er det budsjettert med 1,6 mill.kr i tilskudd til 
lærlinger i ambulansefaget. 
 
Drift av helseradionett er utgifter knyttet til linjeleie, løpende utskiftninger av utstyr og 
avskrivninger. 
 
Midlene på RHF-budsjettet til private aktører skal dekke utgifter til driftsavtaler og 
kjøpsavtaler med ulike private leverandører av spesialisthelsetjenester som Helse Nord RHF 
har avtale med. Det er avtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister, private 
sykehus, laboratorie- og røntgeninstitutt, rusinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, RIBO 
og Kløveråsen. Forutsatt økte bevilgninger vil det i løpet av 2005 inngås nye avtaler for 
private røntgentjenester samt private sykehus. Øvrige er løpende avtaler.  
 
Til fordeling 
Det er budsjettert med 75,8 mill kr som skal fordeles til helseforetakene, høyskolene, 
brukerorganisasjoner og andre ideelle institusjoner. 
 
Til fordeling Budsjettforslag 2005
Tilskudd til forskning 47 640 000                      
Tilskudd til utdanning 15 736 000                      
Psykiatriplan 9 459 000                        
Overføring til foreninger/brukerorg 2 965 000                        
Sum 75 800 000                     
 
De øremerkede forskningsmidlene skal fordeles som i 2004 gjennom 6 forskningsprogram – 
somatikk, psykiatri, klinisk og laboratoriemedisinsk infrastruktur, aldersforskning/forskning 
på rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten, samt telemedisinsk forskning. 
For 2005 er det også vedtatt at det skal gå midler til flere toppsatsinger ved UNN. Det skal 
også bygges opp mer infrastruktur for forskning ved Klinisk forskningssenter på UNN, som 
har et regionalt støtteansvar. Under det somatiske programmet skal det være fortsatt satsing på 
kombinert forsker- og spesialistutdanning via stipender.  



51 

 
 
Det vises til styresak 71-2004 for prioriterte tildelinger for 2005, og endelig prioritering 
mellom prosjekter gjøres i Universitetssamarbeidets møte 22.11.2004.  
 
Det øremerkede tilskuddet dekker de vedtatte toppsatsingene ved Unn i tillegg til videreføring 
av pågående prosjekter i de seks forskningsprogrammene. Nye prosjekter innen disse 
områdene er avhengig av tilleggsbevilgning i saldering av statsbudsjettet. Her foreligger gode 
søknader og innstillinger etter vitenskapelig vurdering av de seks forskningsutvalgene. 
 
Tilskudd til utdanning gjelder kjøp av videreutdanning i sykepleie fra høyskolene, samt 
tilskudd til helseforetakene for medisinerstudenter i klinisk praksis. 
 
Andre kostnader 
Andre kostnader består i hovedsak av IT-kostnader og avskrivninger. IT-kostnadene inkludert 
årlige avskrivninger utgjør om lag 57 mill. kr. Disse øker til omtrent 60 mill.kr ved ferdig 
implementering av gatsoft og innkjøpssystem. Fra og med 2005 vil IT-kostnadene faktureres 
helseforetakene. For 2005 er det i tillegg avsatt midler til regional og nasjonal lederutvikling. 
 
Prioritering av nye tiltak og prosjekter i 2005 
På grunn av den store omstillingsutfordringen for RHF i 2005 har det ikke vært mulig å 
finansiere nye tiltak og prosjekter. I budsjettforslaget er det kun videreført allerede inngåtte 
forpliktelser. Ved eventuelle nye midler er pasientrettede tiltak prioritert, inkludert lengre frist 
for 3 av helseforetakene med å komme i balanse. Nye tiltak kan kun gjennomføres/iverksettes 
i 2005 dersom saldert statsbudsjett gir økte frie inntekter. For oversikt over forslag til 
prioritert tilleggsliste vises til vedlegg 3. 
  
4.4 Sentrale fellesinvesteringer 
I forslag til budsjett for 2005 er det videreført og finansiert følgende felles 
investeringsprosjekter: 
 
1. Elektronisk system for arbeidsplan (Gatsoft) 
2. Elektronisk innkjøps- og lagersystem (Clockwork) 
3. Elektronisk system for blodbank og mikrobiologi 
 
I tillegg er det i investeringsrammen for 2004 avsatt midler til anskaffelse av felles 
publiseringsløsning (intranett). Imidlertid er ikke driftsrammen for dette prosjektet finansiert 
enda, jf vedlagte liste over prioriterte tiltak og prosjekt. 
 
For 2005 er det avsatt 29,4 mill. kr i investeringsramme for sentrale felles prosjekter, jf sak 
45-2004.  I samme sak ble det avsatt 57,7 mill. kr i investeringsramme til styrets disposisjon i 
2005. Dette skulle blant annet benyttes til investeringer i felles driftsorganisasjon for IT. Det 
foreslås å øke investeringsrammen til RHF med 21,8 mill. kr til investeringer i felles 
driftsorganisasjon. Før iverksettelse av disse investeringene må etablering av driftssenter 
utredes og presenteres nærmere i egen sak til styret. Det er ikke avsatt driftsmidler i 2005 til 
oppstart av felles driftsorganisasjon. Det foreslås å ikke avsette investeringsramme til styrets 
disposisjon.  
 
Foreslåtte investeringer under er forutsatt at det tilføres økte midler til finansiering av drift.  
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STYRESAK 81-2004  BEGRENSET REVISJON AV FORETAKENE I  
 HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Formål/sammendrag 
Ved behandling av årsregnskapet for 2003 ble det i styremøte 24. juni 2004 gjort følgende 
vedtak: 
 
Styret er tilfreds med at årets regnskap kan avgis uten merknader fra revisor, men vil 
samtidig understreke behovet for ytterligere forbedringer når det gjelder interne 
kontrollrutiner, spesielt for helseforetakene.  
 
På bakgrunn av dette vedtaket og gjennomgang fra revisor i styremøtet ble det besluttet at det 
også i 2004 skulle foretas en begrenset revisjon av foretakene, og KPMG ble derfor engasjert 
til dette.  
 
På styremøte 13. oktober 2004 orienterte Ingar Andreassen fra KPMG om hva som ble 
avdekket av denne gjennomgangen. Det ble signalisert at det ville komme en sak til neste 
styremøte hvor administrasjonens skulle redegjøre for oppfølgingen av rapporten.. 
 
I saken blir det gjort rede for de viktigste forholdene som blir påpekt, og Helse Nord RHF sin 
oppfølging av den.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Rapport etter begrenset revisjon av regnskapene pr 31.8, og administrasjonens 

tilbakemelding på oppfølgingen tas til etterretning. 
 
2. Det forutsettes at det fortsatt arbeides målrettet med å holde løpende kontrollrutiner à jour, 

uavhengig av ekstern kontroll fra revisor. 
 
3. For Sykehusapotek Nord HF engasjeres KPMG til å foreta ytterligere revisjon av 

regnskapet pr 31.10, for å følge opp at nødvendige tiltak blir satt i verk. 
 
4. Den sentrale regnskapsfunksjonen må styrkes for å kunne gjennomføre fortløpende 

overvåking av den samlede regnskapsføringen i Helse Nord. 
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Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra KPMG av 8. oktober 2004 
 
Utrykte vedlegg: Brev fra KPMG til foretakene etter revisjon pr 31.8 
 Brev fra foretakene med kommentarer til revisjonsrapportene 
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UTREDNING 
 
2. Innledning  
I denne saken gis det en oppsummering av revisjonsrapport etter begrenset revisjon av 
regnskapene pr 31.8, og administrativ oppfølging av de omtalte forholdene 
 
2. Bakgrunn 
Ved behandling av årsregnskapet for 2003 ble det i styremøte 24. juni 2004 gjort følgende 
vedtak: 
 
Styret er tilfreds med at årets regnskap kan avgis uten merknader fra revisor, men vil 
samtidig understreke behovet for ytterligere forbedringer når det gjelder interne 
kontrollrutiner, spesielt for helseforetakene.  
 
På bakgrunn av dette vedtaket og gjennomgang fra revisor i styremøtet ble det besluttet at det 
også i 2004 skulle foretas en begrenset revisjon av foretakene, og KPMG ble derfor engasjert 
til dette.  
 
På styremøte 13. oktober 2004 orienterte Ingar Andreassen fra KPMG om hva som ble 
avdekket av denne gjennomgangen. Det ble signalisert at det ville komme en sak til neste 
styremøte hvor administrasjonens skulle redegjøre for oppfølgingen av rapporten.. 
 
3. Intern saksbehandling 
Ansvaret for løpende kontrollrutiner og rapportering tilligger helseforetakene og vi har derfor 
i brev av 21. oktober bedt alle foretakene gi skriftlig tilbakemelding på revisjonsrapportene. 
Disse besvarelsene følger som utrykte vedlegg til saken. Det har også vært gjennomført et 
møte med Sykehusapotek Nord den 12. oktober hvor rapporten ble grundig gjennomgått og 
det har blitt gitt bistand fra Helse Nord RHF til å få på plass inngående balanse for foretaket.  
 
4. Gjennomgang av momenter som er tatt opp fra revisor 
 
4.1 Avvik mellom foreløpig regnskap og årsprognose 
Regnskapet pr 31.8 viser et underskudd på 278 mill kr og det rapporteres om en prognose på 
400 mill kr som samlet sett er i tråd med foreløpig underskudd. For enkelte av foretakene er 
det imidlertid store avvik mellom resultat pr 31.8 og årsprognose som skyldes følgende 
forhold: 
 
- kostnader knyttet til lønnsoppgjør var ikke tatt med 
- feil inntektsføring knyttet til opptrappingsplan psykiatri 
- alle avsetninger og fordringer var ikke gjennomgått 
- manglende inntektsføring av ramme og kostnadsføring av lønn i juni gir en netto 

resultateffekt 
 
Helse Nord RHF vil fortløpende følge opp disse forhold ved å utarbeide felles prinsipper og 
presisere praktiseringen av dem i forhold til foretakene. Alle kjente kostnader skal tas med i 
regnskapet løpende (også der det er usikkerhet ved estimatene). Helse Nord RHF har pålagt 
helseforetakene og praktisere en forenklet periodisering av lønn og basistilskott i 2004, dette 
har vært kjent og denne informasjonen har vært lagt til grunn ved utarbeidelse av prognosene. 
Fra og med 2005 vil dette bli endret, slik at periodiseringen av basistilskott og lønn vil gi et 
bedre bilde av løpende drift ved perioderapportering. 
 
4.2 Vurdering av intern kontroll 
Fra revisor blir det påpekt av med unntak av Sykehusapotek Nord og UNN er det fremgang i 
forhold til fjoråret. De fleste av foretakene har imidlertid ikke hatt alle rutiner på plass i løpet 
av året, men ryddet opp i forkant av revisjonsgjennomgangen. 
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For Sykehusapotek Nord har det i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem og ny 
regnskapsfører internt (UNN) vært store problemer med å få på plass inngående balanse og 
løpende oppfølging av balansetallene. Foretaket er det minste og mest oversiktlige i HN. Det 
bør være mulig å få på plass nødvendige kontroller i løpet av året. Foretaket har liten 
administrasjon med mange arbeidsoppgaver slik at det er vanskelig å bygge opp nødvendig 
kompetanse. I forhold til det som er påpekt i revisjonsrapporten er det lagt inn inngående 
balanse med bistand fra HN, ansvarsdelingen med regnskapsfører er gjennomgått og det vil 
bli bestilt en ytterligere revisjon av regnskapet pr 31. oktober for å kontrollere at nødvendige 
tiltak blir satt i verk. 
 
For UNN gis det tilbakemelding på at årsaken til at kontrollrutinene har vært mangelfullt 
oppfylt er sen avslutning av årsoppgjøret for 2003, stort tidsbruk knyttet til 
stab/støtteprosjektet, nedbemanning som følge av omstillingskrav og høyt sykefravær. 
Foretaket melder tilbake at de arbeider målrettet med å følge opp de forholdene som er påpekt 
fra revisor. UNN fikk også for 2. tertial i 2003 sterk kritikk fra revisor knyttet til interne 
kontrollrutiner og har som det største foretaket ressurser til å holde en bedre kvalitet på 
løpende kontrollrutiner. Det blir satt i verk nødvendige tiltak for å bedre kvalitetsnivået. 
Spesielt i samhandlingen mellom lønn og regnskap bør det skje en kvalitetsforbedring for 
UNN 
 
Alle foretakene melder tilbake at den sene avslutningen av årsoppgjøret for 2003 og 
etterfølgende ferieavvikling har medført at kvalitetskontrollen ikke har vært på plass før 2. 
tertial. Det har også vært ressurskrevende for foretakene å delta i stab/støtteprosjektet hvor 
mange nøkkelpersoner har deltatt våren 2004.  
 
4.3 ISF-inntekter 
Det er fra 2004 innført nye og kortere frister for endelig registrering av DRG-koder, og 
revisor har tatt opp at det er risiko for tapte inntekter. Ut fra tilbakemeldingene fra foretakene 
er det kun Hålogalandssykehuset som melder tilbake at de har tapt inntekter på ca 0,4 mill kr. 
For øvrige foretak meldes det ikke om tapte inntekter direkte, men det er et stort tidspress som 
kan medføre utilsiktede feilkodinger. Dette er et område med stort fokus blant annet fra 
Riksrevisjonen slik at det må arbeides systematisk med å følge opp kodepraksis. I 2003 hadde 
vi en ordning hvor vi holdt igjen likviditet til foretak som hadde etterslep i kodingen, men på 
grunn av omleggingen i refusjonsbrøken fra 60 til 40 % ble ikke dette videreført i 2004. Helse 
Nord RHF vil imidlertid gjeninnføre denne praksisen slik at manglende koding vil gi seg 
utslag i dårlig likviditet og tapte renteinntekter for foretakene. 
 
4.4 Epikrisetid 
Alle foretakene melder om problemer med å redusere epikrisetiden i tråd med kravet om at 
80 % skal være ferdig innen en uke. Deler av problemet henger sammen med at det tar tid å få 
svar på innsendte prøver.  
 
4.5 Opptrappingsplan psykiatri 
Det viser seg at det er ulik praksis mellom foretakene vedrørende inntektsføring av 
opptrappingsmidler. Også på dette området er det stort fokus og ekstern revisjon fra 
Heldedepartementet og Riksrevisjonen. Helse Nord RHF har gitt klare retningslinjer på at 
disse midlene skal inntektsføres i tråd med faktisk forbruk. Problemstillingene knytter seg 
hovedsakelig til beregning av faktisk forbruk for hver måned. Det rapporteres at de feilene 
som var påpekt fra revisor skyldes feilføringer som er korrigert i løpet av neste måned. 
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4.6 Attestasjon og anvisning 
For noen foretak mangler det oversikt over hvem som har anledning til å attestere på fakturaer 
og timelister, og det gis tilbakemelding på at dette nå vil bli utarbeidet og ajourholdt av 
foretakene. 
 
For Helse Finnmark er det i forbindelse med at det er tatt i bruk et nytt system for elektronisk 
fakturahåndtering avdekket av revisor at ansatte har hatt alt for vid adgang til systemet (både 
attestering, anvisning, remittering og avstemming). Foretaket melder at dette skyldes en feil i 
tildelingen av roller i oppstarten. Det er også foretatt en etterkontroll av hvem som har anvist 
fakturaer, og ingen fakturaer er blitt anvist i strid med gitte fullmakter (selv om systemet gav 
mulighet til dette). Foretaket melder også at det er foretatt endringer i fullmaktene i systemet 
umiddelbart etter at forholdet ble avdekket. 
 
4.7 Avstemming av lønnsposter 
Det påpekes av revisor at det er mangelfull avstemming av sykepengerefusjon. For disse 
kravene er det blitt store restanser siden trygdekontorene ikke har refundert etter høy 
arbeidsgiveravgift som foretakene nå benytter, men utbetalt ut fra tidligere sats. Dette har vært 
tatt opp fra foretakene en rekke ganger med lokale trygdekontor, men først i september har vi 
fått tilbakemelding om at vi nå må rette et samlet krav på manglende refusjon. Dette 
omhandler en rekke enkeltkrav som foretakene nå er i gang med å dokumentere. 
 
4.8 Skattetrekksmidler 
Det blir påpekt at både UNN og Sykehusapotek Nord har for lavt beløp innestående på 
skattetrekkskonto pr 31.8. Årsaken er at de har videreført rutinen i det gamle lønnssystemet 
med å ha et fast beløp på bankkontoen og dermed ikke fått med seg et økt trekk. Foretakene 
melder at praksis vil bli endret slik de blir identiske med rutinene i de øvrige foretakene. Dette 
vil sikre at skattetrekkskontoene løpende inneholder tilstrekkelige beløp. 
 
4.9 Lønnsestimater 
For flere av foretakene er det ikke foretatt endringer av estimatene knyttet til 
overlegepermisjon og overført ferie. Revisor har tidligere tatt opp at beregningen skjer ut fra 
ulike måter som gir ulike beløp, og at det er store variasjoner knyttet til dokumentasjonen av 
avsetningene. UNN melder det at det ikke foretas løpende registrering av overført ferie og 
fleksitid slik at avsetningen ikke kan dokumenteres på personnivå, men må estimeres ut fra 
stikkprøver. Dette forholdet vil bli arbeidet videre med fra Helse Nord RHF for sikre at 
regnskapene settes opp etter felles prinsipper for 2004.  
 
4.10 Kostnader knyttet til rusomsorgen 
Fra revisor blir det påpekt at pensjonskostnader og avskrivninger knyttet til rusomsorgen ikke 
var med i regnskapet pr 31.8. Helse Finnmark melder at dette er feil og at disse kostnadene 
var med i regnskapet. Også UNN melder at pensjonskostnadene var tatt med. Årsaken til at 
ikke avskrivningene var bokført av UNN skyldes at endelig taksering ikke er gjennomført.   
 
4.11 Ledelsens gjennomgang og analyse av regnskapet 
Det blir tatt opp fra revisor at det i hovedsak er samsvar mellom rapporterte resultat og 
regnskap for samme tidspunkt. I noen tilfeller blir det imidlertid kommentert at det ikke er 
regnskapsført kostnader, men estimert effekten av disse manglende føringene. Dette er i strid 
med regnskapsloven, og vil heretter bli fulgt opp ved at regnskapet må endres slik at tallene 
viser riktig bilde. 
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4.12 Konsernmellomværende 
Løpende avstemming av konsernmellomværende fungerer i følge revisor dårlig. Fra Helse 
Nord RHF sin side har det vært liten tid til å følge opp dette, og det har stadig skjedd 
endringer mellom Helse Nord og foretakene knytte til POLK, utenlandsbehandling og 
rammeendringer som har komplisert avstemmingen.  
 
Avstemmingene som er foretatt viser imidlertid at det er små avvik som samlet utgjør ca 0,9 
mill kr mellom Helgelandssykehuset og NLSH/UNN. Dette kan tyde på at regnskapet for 
Helgelandssykehuset viser et for godt bilde med dette beløpet. Helgelandssykehuset har heller 
ikke tatt inn kostnader knyttet til overtakelse av flysykepleiere og fødestue i Brønnøysund. 
Dermed mangler ytterligere kostnader i foretakets regnskap pr 31.8. Alle disse forholdene vil 
bli tatt opp med foretaket fra Helse Nord RHF. 
 
5. Løpende oppfølging av regnskapene fra Helse Nord RHF 
Revisjonsgjennomgangen viser at det er behov for at Helse Nord RHF i større grad gir 
sentrale føringer for regnskapsføringen i foretakene og fortløpende gjennomgår 
helseforetakenes regnskaper og gjennomfører analyser av dem.  
 
I dag er det liten kapasitet til denne form for internrevisjon. Det er derfor behov for at RHF 
omdisponerer sin bemanning og styrker konsernregnskapsfunksjonen. 
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STYRESAK 82-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF  
 STOKMARKNES – LOKALISERING  
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Formål/sammendrag 
Her legges fram utredning om konsekvenser ved annen lokalisering enn Stokmarknes av et 
eventuelt nytt sykehus i Vesterålen. I en slik planprosess må de helsefaglige, økonomiske og 
samfunnsmessige konsekvenser av alternativ lokalisering belyses som grunnlag for 
beslutning. Dette gjelder særlig når det finnes et lokaliseringsalternativ som gir storparten av 
befolkningen kortere vei til sykehus. Dersom sykehuset skal flyttes til en annen kommune blir 
det til slutt en politisk sak som minimum må behandles i foretaksmøte for Helse Nord RHF, 
alternativt i Stortinget. Det vises for øvrig til styrebehandling av saken i 
Hålogalandssykehuset HF og til uttalelser fra Vesterålen regionråd, brukerrepresentanten i 
styringsgruppen for utbyggingsprosjektet ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes og 
Nordland fylkesting.  
 
Vedlagt følger utredning om de samfunnsmessige, helsefaglige og økonomiske konsekvenser.  
 
Den samfunnsmessige utredningen, utført av Agenda Utredning & Utvikling AS konkluderer 
med at de totale effekter vil bli store og svært negative for Hadsel kommune. Det er imidlertid 
ikke lett å si om totaleffekten blir positiv eller negativ for regionen som helhet, dvs. om de 
positive effekter for Sortland oppveier de negative effekter for Hadsel.  
 
Den helsefaglige utredningen utført av Deloitte viser at Sortland er en mer optimal plassering, 
jfr. at en større andel av befolkningen (om lag 74 %) bor nærmere Sortland enn Stokmarknes. 
Utredningen sier at Felles akuttmottak synes å ville kunne etableres uavhengig av lokalisering 
av evt. nytt sykehus.  
 
Spørsmålet om alternativ lokalisering av sykehuset i Vesterålen har vakt mange reaksjoner. 
Mediedebatten i Vesterålen har vært omfattende. Vesterålen regionråd har gitt uttrykk for at 
sykehuset skal være lokalisert på Stokmarknes. Nordland fylkesting har enstemmig uttalt det 
samme. Styret i Hålogalandssykehuset har anbefalt Sortland som alternativ for lokalisering av 
evt. nytt sykehus. 
 
Når endelige vurderinger av alternativene skal gjøres er det to forhold som er svært tydelig:  
 
• De store og svært negative samfunnsmessige konsekvenser på en rekke områder for 

Hadsel kommune og den forrykning som vil skje i Vesterålsregionen.  
 
• Den gevinst som ligger i at befolkningen får kortere vei til sykehus ved 

Sortlandsalternativet. For den enkelte pasient er det vanskelig å kvantifisere denne 
gevinsten, men beslutningen om lokalisering av sykehus må sees i et mye større 
perspektiv også for pasientene. 
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Et eksempel på dette er at av dagens 20000 kontakter ved sykehuset årlig vil ca 15000 få 
forkortet sin reiseavstand med 50 km. Dette har selvsagt en økonomisk side, men viktigst vil 
den velferdsmessige gevinst være for de mange som får redusert transportavstand. I tillegg til 
disse kontaktene kommer besøk ved et eventuelt felles akuttmottak med legevaktsentral. 
En lokalisering på Sortland vil være mer gunstig bl.a. når felles legevakt skal etableres. Dette 
gjelder særlig i en situasjon hvor det stadig blir vanligere at pasientene må dra til legevakten.  
 
Avstanden til flyplassen er et argument som drar i fordel av Stokmarknes. 
Det etablerte fagmiljø taler for fortsatt lokalisering til Stokmarknes. Ved evt. flytting av 
sykehuset til Sortland vil det i tillegg på kort sikt kunne oppstå ytterligere 
rekrutteringsproblemer ved at fagmiljøet som over lang tid er bygd opp på Stokmarknes kan 
gå i oppløsning. På lang sikt vil det imidlertid, dersom befolkningsutviklingen i regionen 
fortsetter som nå, kunne være slik at Sortland lettere rekrutterer nødvendig spesialisert 
kompetanse. 
 
Kostnadene ved Sortlandsalternativet vil være 2,3 til 3,1 MNOK mindre i årlig drift. 
Bakgrunnen for kostnadsreduksjonen er at mange tusen mennesker, som skal til sykehus og 
legevakt hvert år, får kortere transportlengde og følgelig et bedre tilbud og billigere tilbud. 
 
Evt. flytting av psykiatrien fra Stokmarknes til Sortland, som del av et nybyggalternativ, vil 
øke investeringsbehovet og følgelig redusere de årlige besparelser. Dette vil helsefaglig være 
å foretrekke, men er ingen nødvendighet ettersom flere av de distriktspsykiatriske sentra i 
regionen er lokalisert utenfor sykehusene  
 
Som tidligere sagt innebærer en flytting av sykehuset til Sortland at 74 % av befolkningen får 
kortere vei til sykehus. En flytting med tilhørende helsefaglige og økonomiske gevinster må 
vurderes opp mot andre forhold til fordel for dagens lokalisering. Dette gjelder de store 
negative samfunnsmessige konsekvenser for Hadsel kommune.  
 
Flytting av sykehus krever politisk behandling. De entydige politiske reaksjoner som er 
kommet, på en annen lokalisering, viser at det heller ikke er grunnlag for en slik sak.  Det 
skyldes både den tyngde og konsistens uttalelsene har hatt og det faktum at dersom flytting 
blir valgt, så skal saken avgjøres politisk.  
 
På denne bakgrunn konkluderer jeg med at de helsefaglige og økonomiske gevinstene ved 
flytting ikke er av en slik størrelse at de veier tyngre enn de negative samfunnsmessige 
konsekvenser for Hadsel kommune. I tillegg vises til de entydige politiske uttalelser som er 
kommet.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til utredningene og saksdokumentet.  
 
2. Helsefaglig og økonomisk framstår lokalisering til Sortland som det beste alternativ  
      for befolkningen i Vesterålen. En flytting av sykehuset vil ha svært negative  
      samfunnsmessige konsekvenser for Hadsel kommune. 
 
3. Evt. flytting av sykehuset er en politisk avgjørelse som det ikke er politisk grunnlag for 

verken lokalt eller sentralt.  
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4. Styret i Helse Nord RHF finner på denne bakgrunn at en videre utvikling av 
      sykehustilbudet i Vesterålen skal skje med lokalisering på Stokmarknes.  
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
 
1. Utbygging av Hålogalandssykehuset HF – Stokmarknes: Utredning av konsekvenser 

knyttet til lokalisering av nybygg. 12.oktober 2004. 
2. Styresak 0054/04 Hålogalandssykehuset HF med vedtak. 
3. Brev fra Deloitte: Lokaliseringsutredningen – Avklaringer og presiseringer fra Deloitte. 
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Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord har bedt om en konsekvensanalyse for alternativ lokalisering av eventuelt 
nybygd sykehus i Vesterålen. Eksisterende sykehus er lokalisert til Stokmarknes i Hadsel 
kommune. Det alternativet som ønskes vurdert er Sortland i Sortland kommune. 
 
Det ble på bakgrunn av dette utarbeidet en kortfattet disposisjon for utredningen: 
 
1. Samfunnsmessige konsekvenser: 
 
- Sammensetning og utvikling i befolkningen 
- Bosted for ansatte og pendlemønster 
- Infrastruktur 
- Konsekvenser for befolkningen i Stokmarknes og Sortland 
- Konsekvenser for næringslivet i Stokmarknes og Sortland 
  
2. Helsefaglige konsekvenser: 
 
- Avstand til akuttsykehus 
- FAM i Vesterålen 
- Flyplassens plassering i forhold til akuttfunksjon og transporttid til Bodø/Tromsø 
- Annet 
  
3. Økonomiske konsekvenser 
 
- Driftskostnader, herunder transportkostnader 
- Investeringskostnader: 
 

• Tomt og infrastruktur kostnader på Sortland 
• Eksisterende bygningsmasse på Stokmarknes 
• Psykiatri (ekstra kostnad ved å bygge nytt på Sortland, samt kostnad eks 

bygningsmasse) 
 
- Virkninger for prosjektfremdrift og ferdigstillelse 
 
Utredningen om samfunnsmessige konsekvenser er gjort av Agenda, mens Deloitte 
gjennomførte deloppgavene 2 og 3. Deloitte har satt sammen utredningene i en rapport som 
følger denne saken som vedlegg. Deloittes arbeidsform er i rapporten beskrevet som at de 
”helsefaglige og økonomiske konsekvenser er utredet av Deloitte i samarbeid med 
prosjektgruppen og styringsgruppen”.  Med dette menes at metode og faktagrunnlag er 
presentert og diskutert i prosjektgruppen og styringsgruppen. Deloitte har skrevet kapitlene 
om helsefaglige og økonomiske konsekvenser og står for de vurderinger som der er gjort.   
 
Styret i Hålogalandssykehuset behandlet lokaliseringsspørsmålet i møte den 28.oktober og 
saksfremlegg med vedtak følger også denne saken som vedlegg. 
 
Kriteriene for konsulentenes arbeid var at de skulle angi nyttekomponenter og 
kostnadskomponenter for de ulike alternativene. 
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Innholdet i konsulentrapporten 
 
Nedenfor refereres fra rapporten, slik konsulentene har beskrevet det.  
 
Samfunnsmessige konsekvenser 
 
Befolkningsmessig og næringsmessig nedgang i Hadsel og økning i Sortland de siste tiårene 
har ført til at Sortland har overtatt Hadsels rolle som tyngdepunktet i regionen 
Kommunene har i dag ulike ”roller” i regionen, men framstår med likeverdig nivå utdannings- 
og levekårsmessig. 
 
– Sortland er regionsenteret i Vesterålen med en netto innpendling fra hele Vesterålen. Det 

er her vi finner de næringer som er typiske for slike sentra: Varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, offentlig 
administrasjon og forsvar, andre sosiale og personlige tjenester m.v. 

– Hadsel har sin spesielle næringsmessige tyngde innenfor tre hjørnesteinsbedrifter, to 
industribedrifter og sykehuset, med sykehuset som den klart sterkeste. Det er netto 
utpendling fra Hadsel. Overraskende nok er det også netto utpendling fra Hadsel innenfor 
helse- og sosialtjenester. 

 
”Flytting” av sykehuset til Sortland vil: 
 
– Klart forsterke Sortland som det regionale tyngdepunktet i Vesterålen 
– Forstreke befolkningsøkningen i Sortland og befolkningsnedgangen i Hadsel 
– Trolig få små endringer sysselsettingsmessig utenom kommunene Sortland/ Hadsel. 
 
Flyttingen av sykehuset, selve hjørnesteinsbedriften i Hadsel, vil ramme hardt. Vi snakker om 
kvinnearbeidsplasser med krav til kompetanse der også ektefellen i stor grad representerer 
kompetanse. Beslutningen kan også ramme andre kjernetilbud, som høyskolesentret og 
reiseliv. Dette er arbeidsplasser som også er viktige bærebjelker for å opprettholde framtidig 
bosetting. Befolkningsnedgangen vil være så sterk at det trolig vil føre til ”sammenbrudd på 
boligmarkedet” i Stokmarknes; dvs. svært reduserte priser og opphør av ny boligbygging i 
lang tid. 
 
Det er imidlertid ikke lett å si om totaleffekten blir positiv eller negativ for regionen som 
helhet. Det vil si om den positive effekten for Sortland kompenserer for de problemer 
beslutningen fører til for Hadsel. Et argument kan være at Sortland er vant til å ivareta vekst, 
og med sitt bredere kan de få flere synergieffekter ut av et sykehus. I en overgangsperiode vil 
det være samfunnsøkonomiske merbelastninger i form av mer pendling (for de ansatte) og 
høyere investeringer i grunnskoler (kommunale kostnader).  
 
Helsefaglige konsekvenser 
I dialogen om helsefaglige konsekvenser av lokaliseringen av et eventuelt nytt sykehus, har 
momenter som transporttid til akuttsykehus og mulighetene for å få realisert ønsket om felles 
akuttmottak med primærhelsetjenesten (FAM) stått i fokus. 
Sortland ligger geografisk og trafikalt mer sentralt i Vesterålen enn Stokmarknes. For å 
kalkulere transporttid til et evt. nytt akuttsykehus i Sortland, er det tatt utgangspunkt i både 
Helse Nord rapport 1 – 2003 og den såkalte Motmeldinga ”Lokalsykehus redder liv! Om den 
kirurgiske beredskap i Helse Nord”. Tallene i de to rapportene er til dels noe motstridende når 
det gjelder transporttider, men basert på tall fra begge rapporter, viser beregninger at 
innbyggerne i Bø, Øksnes, Sortland og Andenes, dvs. 2/3 av befolkningen i Vesterålen, vil få 
en kortere reiseavstand til sitt akuttsykehus ved plassering i Sortland. 
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Til tross for viktigheten av å komme raskt til behandling, og at dette isolert sett taler for en 
plassering i Sortland, er det vanskelig å gradere dette fortrinnet og finne og  som kan 
dokumentere hvor  mye vekt som skal legges på argumentet. 
 
Etablering av FAM/interkommunal legevakt forutsetter samarbeid mellom kommunene. I 
møte den 17/9-04 tilrådde arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd kommunestyrene i 
Vesterålen å opprette en regional legevakt for Vesterålen lokalisert til Hålogalandssykehuset 
avdeling Stokmarknes. Det synes derfor klart at et slikt fellestiltak vil kunne etableres 
uavhengig av lokalisering av et evt. nytt sykehus. 
 
I konsulentrapporten pekes det også på at det er ønskelig med et nært samarbeid mellom 
somatikk og psykiatri. Dersom psykiatrien også lokaliseres til Sortland i et helt nytt bygg, gir 
dette mulighet til enda tettere integrasjon mellom somatikk og psykiatri ettersom det på 
Stokmarknes er planlagt å legge psykiatrien til en annen bygning med gangavstand til de 
somatiske arealene. 
 
Hvis man oppsummerer de helsefaglige konsekvensene, synes det klart at Sortland er det mest 
optimale lokaliseringssted, men hvor stor betydning en relokalisering vil ha for tilgjengelighet 
til tjenester, akutt-tilbud og samarbeid med kommunehelsetjenesten er ikke mulig å gradere.. 
Det synes også klart at et FAM vil kunne etableres uavhengig av lokalisering. 
  
Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene av en endret lokalisering er relatert til endret driftsøkonomi. I 
tillegg har en i rapporten belyst et forhold styret ikke hadde lagt til grunn for sin forutsetning, 
nemlig investeringskostnader knyttet til nytt psykiatribygg i Sortland. Alternativ lokalisering 
til Sortland forutsatte ikke flytting av psykiatrilokalene, slik styret formulerte sin forutsetning 
på møtet 31.8.2004. 
 
De driftsøkonomiske kostnader påvirkes ved endret lokalisering. Besparelsene er knyttet til 
kortere reiseavstand og dermed lavere transportkostnader for pasienttransport i drosje, egen 
bil og ambulanse for innbyggerne i Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. Selv om pasienter fra 
Hadsel vil få lengre reisevei, vil en lokalisering på Sortland gi en netto endring i antall km på 
om lag 300.000 km for persontransport og om lag 70.000 km for ambulansetransport. Gitt de 
forutsetninger som ligger til grunn for de økonomiske beregningene, vil en lokalisering i 
Sortland samlet kunne gi en besparelse på om lag 2,7 MNOK årlig. 
 
Dersom en velger å beholde psykiatrien på Stokmarknes vil dette være årlig 
kostnadsreduksjon, minus noen kostnader til transport mellom de to enhetene.  
 
I utredningen har en også vurdert et alternativ hvor det etableres nye arealer for psykiatrien på 
Sortland.  Et samlet estimat for netto investering (investering minus restverdi av 
bygningsmasse på Stokmarknes) til psykiatri og hab/rehab vil ligge i størrelsesorden 55 
MNOK. 
 
Samlet gir ovenstående driftsbesparelser og investeringer en positiv nåverdi på om lag 12 
MNOK over et 40-års perspektiv. En positiv nåverdi i denne størrelsesorden viser at 
driftsbesparelsene vil kunne bære en investering på 12 MNOK høyere enn forutsatt. Ser en 
dette i et driftsperspektiv vil dette innebære om lag 0,4 til 0,5 MNOK årlig kostnadsreduksjon 
over 40 år. 
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Bygging av nytt sykehus på Sortland uten å flytte psykiatrien fra Stokmarknes, gir en 
økonomisk besparelse på i underkant av 2,7 MNOK. Ved evt. flytting av psykiatrien tilsier en 
samlet økonomisk vurdering av driftsbesparelser og nødvendige investeringer at det ikke er 
vesentlige økonomiske argumenter for valg av lokaliseringsalternativ.  
 
Tilleggsvurderinger fra Deloitte som ikke er tatt med i konsulentrapporten 
Vi har bedt Deloitte komme med noen tilleggsbetraktninger vedrørende helsefaglige og 
økonomiske vurderinger. Herunder har vi bedt om en vurdering av helsefaglige vurderinger 
av ulike avstander til Sortland og Stokmarknes, samt økonomiske vurderinger av å la 
psykiatrien ligge igjen på Stokmarknes og bygge for ren somatikk på Sortland. Vi viser til 
vedlagte brev om avklaringer og presiseringer fra Deloitte. Nedenfor gjengir vi avklaringene 
og presiseringene for de helsefaglige økonomiske vurderingene. 
 
Helsefaglige vurderinger - avstandsmessige betraktninger 
Som det fremgår av rapportens kapitel 4.1 taler de helsefaglige argumentene isolert sett til 
fordel for Sortland; kortere avstand til akuttsykehus for 3/4 av befolkningen, mulighet for 
tettere integrasjon somatikk/psykiatri og enklere utveksling av helsepersonell med Harstad.  
Etter vår vurdering er det imidlertid begrenset hvor stor vekt som kan legges på det positive 
faktum at 3/4/ av befolkningen kommer 20-30 minutter raskere til akuttsykehus. Langt 
viktigere er den velferdsgevinst som ligger i at ca. 15000 kontakter ved sykehuset årlig får en 
forkortet reiseavstand på 50 km. 
 
Selv om det rent helsefaglig vil være en fordel med Sortlands mer sentrale plassering i 
Vesterålen, må disse vurderes opp mot de samfunnsmessige konsekvenser en flytting vil ha 
for Hadsel Kommune.  
 
Psykiatri/rehab på Stokmarknes, somatikk på Sortland 
De økonomiske gevinstene ved reduserte transportkostnader synes mer enn å oppveie de økte 
investeringskostnadene ved at det i Sortland også må bygges nytt for psykiatrien.  Med den 
usikkerhet som ligger i forutsetningene for disse kalkylene, kan det vanskelig legges 
avgjørende vekt på denne relativt lille kalkulerte forskjellen (positiv nåverdi på kr 12 
millioner).   
 
Dersom imidlertid psykiatrien fortsatt blir værende i Stokmarknes samtidig som somatikken 
flytter til Sortland, vil de foreløpige kalkyler av den økonomiske gevinsten ved de reduserte 
transportkostnadene bli betydelige (positiv nåverdi på kr 57 – 77 millioner).  En slik løsning 
som innebærer en splitting av somatikk og psykiatri, har imidlertid også negative både 
økonomiske og helsefaglige konsekvenser.  Psykiatrien er i dag delvis integrert med den 
somatiske virksomheten med blant annet felles akuttmottak med tilhørende vaktordninger, 
medisinsk service (lab og røntgen) og innenfor ikke-medisinske støttetjenester som kjøkken, 
kantine, vaskeri og teknisk vedlikehold.  
 
Grunnen til at slike kalkulasjoner ikke er gjennomført tidligere i prosjektet, er at det har vært 
forutsatt at somatikk og psykiatri skulle samlokaliseres.  Det er klare nasjonale føringer på at 
dette skal tilstrebes både for å sikre et helhetlig behandlingstilbud til pasienter med primært 
somatiske lidelser eller primært psykiske lidelser, og for å bidra til å alminneliggjøre 
psykiatrien.  Det er således etter Deloittes vurdering sterke helsefaglige argumenter for å 
holde psykiatrien og somatikken samlokalisert.     
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Tomtekostnader på Sortland 
I konsekvensanalysen er det forutsatt at Sortland kommune stiller tomt inklusiv tilsvarende 
infrastruktur som på Stokmarknes vederlagsfritt til disposisjon for eventuell lokalisering av 
nybygg. Eventuelle merkostnader for dette er ikke tatt hensyn til i vurdering av 
lokaliseringsalternativene. 
 
 
Uttalelser til lokaliseringsspørsmålet 
 
Fylkestinget i Nordland uttalte enstemmige på sitt møte 14. april følgende: 
 
”Investeringsmidler til Helse Nord må sikres 
Investering til bygg og teknologi er viktige forutsetninger for å opprettholde en fullverdig 
spesialisthelsetjeneste og sikre en bærekraftig rekruttering til spesialisthelsetjeneste i 
landsdelen. Fylkestinget mener at Helse Nord må sikres statlig medfinansiering, over 
statsbudsjettet. Dette må gjøres for å kunne realisere prosjektene på en slik måte at 
investeringer også i andre deler av regionen kan ivaretas. 
 
Fylkestinget i Nordland gir sin fulle tilslutning til Helse Nords planer for modernisering og 
utvikling av Hålogalandssykehuset Stokmarknes og Nordlandssykehuset Bodø. Prosjektene 
har en total kostnadsramme på om lag 2,2 milliarder kroner. Fylkestinget beklager den 
usikkerhet som er skapt om prosjektet ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes og 
understreker at Helse Nord må treffe de nødvendige beslutninger for igangsetting av 
prosjektet innen utgangen av dette året.  Det forutsettes at utbyggingen skal lokaliseres til 
Stokmarknes”. 
 
 
Styret i Hålogalandssykehuset HF har uttalt: 

 
”Et evt. nytt sykehus bør lokaliseres i Sortland”   
 
 
Fra brukerrepresentanten i styringsgruppen for utbyggingsprosjektet ved 
Hålogalandssykehuset Stokmarknes har vi mottatt følgende innspill til styrebehandlingen: 
 
”Fra brukerne i Vesterålen; Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes er det i alt vesentlig 
ingen som ønsker at sykehuset skal flyttes fra Stokmarknes.  Men det bes innstendig fra alle 
hold at; nu må alle sette kreftene på og starte byggingen på Stokmarknes, enten det blir rent 
nybygg eller renovering og dels nybygg.  Ingen ønsker at etableringsspørsmålet skal trenere 
og forkludre saken slik det ser ut til nu. Det innspill som så betimelig kom til HHF fra en herr 
Birkeland fra Sortland og senere fra kommunelege 1-gruppa, har virkelig laget røre i 
regionen uten at de mange brukerne av sykehuset har blitt hørt. Det er i regionen stor enighet 
om stedsvalget Stokmarknes og da får styret i Helse Nord akseptere det.   
  
I slike situasjoner vil det alltid være divergerende meninger, alt etter hvilke hensikter som 
tillegges, men her går det for langt synes vi når ikke ledelsen i Helse Nord aksepterer 
folket/brukernes syn i denne saken. Kostnadsmessig vil en flytting til Sortland medføre en 
dimensjon som ingen med sikkerhet kan si, og som i neste omgang vil vise seg dyrebar før alle 
funksjoner tilsvarende Stokmarknes er på plass.  
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Brukerne ber derfor om at de helsekronene som kan spares brukes på behandling av pasienter 
i stedet for diskusjon som ingen ønsker.  Andre undrer seg på om vi er under press når vi ikke 
forstår at de ønsker et sykehus de har et forhold til og er fornøyd med, bare det blir 
modernisert og fornyet i nødvendig grad.  Gjerne nytt men la det bli i tilknytning til den 
infrastruktur og de anlegg som allerede er funksjonelle. Her nevnes den nye psykiatrien som 
allerede ligger der, nettopp renovert og utbygget vaskeri, kjøkken med kapasitet langt over 
dagens behov, ja stort sett en antatt besparelse i mange millionersklassen.   
Det finnes sikkert mange muligheter for utnyttelse av eksisterende sykehusbygg også.   
Eks. Akuttsentral, Rehabiliterings- /opptreningssentral for regionen, Legesenter for 
Stokmarknes osv.  
  
Så Helse Nord; ta oss brukere på alvor og stopp en prosess med utredninger som kun er deres 
ønske. Styret i HHF bør vise storsinn og kunne gå tilbake på egne ønsker, når vedtatte 
føringer både politisk og lokalt tilsier at utbyggingen bør og skal bli på Stokmarknes”.   
 
 
Vesterålen regionråd har uttalt i brev av 28. oktober d.å. 
 
”Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har hele tiden stått samlet i synet på framtidig 
lokalisering av sykehusanlegget i Vesterålen. Den infrastruktur som er bygd opp rundt 
sykehuset på Stokmarknes gjør at en flytting vil ha store samfunnsmessige konsekvenser. De 
negative konsekvensene for Hadsel kommune vil ikke bli kompensert gjennom større positive 
effekter på andre områder.  Arbeidsutvalget ønsker at lokalsykehuset i Vesterålen fortsatt skal 
ligge på Stokmarknes, og understreker viktigheten av at moderniseringen av sykehuset 
kommer i gang snarest mulig”. 
 
 
Konklusjon 
Det vises til behandling av saken i styret for Hålogalandssykehuset HF. Det vises videre til 
uttalelser fra Vesterålen regionråd, brukerrepresentanten i styringsgruppen for 
utbyggingsprosjektet og Nordland fylkesting.  
 
Den samfunnsmessige utredningen konkluderer med at de totale effekter vil bli store og svært 
negative for Hadsel kommune. Det er imidlertid ikke lett å si om totaleffekten blir positiv 
eller negativ for regionen som helhet, dvs. om de positive effekter for Sortland oppveier de 
negative effekter for Hadsel.  
 
Helse Nord vurderer den helsefaglige utredningen til å konkludere med at Sortland er en mer 
optimal plassering, jfr. at en større andel av befolkningen (om lag 74 %) bor nærmere 
Sortland enn Stokmarknes. Dette betyr at mange tusen mennesker, som skal til sykehus og 
legevakt hvert år, får kortere transportlengde og følgelig et bedre tilbud. Av dagens 20000 
kontakter ved sykehuset årlig vil ca 15000 av kontaktene få forkortet sin reiseavstand med 50 
km. Dette har selvsagt en økonomisk side, men viktigst vil den velferdsmessige gevinst være 
for de mange som slipper denne transportavstanden. I tillegg til disse kontaktene kommer 
besøk ved et eventuelt felles akuttmottak med legevaktsentral. 
 
Utredningen sier videre at Felles akuttmottak synes å ville kunne etableres uavhengig av 
lokalisering av evt. nytt sykehus. Etter administrasjonens vurdering kan det allikevel ikke 
være tvil om at en lokalisering på Sortland vil være gunstigere bl.a. når felles legevakt skal 
etableres i en situasjon hvor det stadig blir vanligere at pasientene må dra til legevakten. Dette 
vil gi muligheter for felles legevakt større deler av døgnet for flere kommuner.  
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Helsefaglig kan det sies at det vil være negativt å splitte psykiatri og somatikk. Det taler til 
fordel for Stokmarknes eller fordrer økte investeringer i et Sortlandsalternativ. Nærheten til 
flyplassen taler til fordel for Stokmarknes. 
 
Det er over lang tid etablert et fagmiljø på Stokmarknes. Dette vil kunne forvitre. Det taler for 
Stokmarknes. Ved evt. flytting av sykehuset til Sortland vil det på kort sikt også kunne oppstå 
ytterligere rekrutteringsproblemer ved at fagmiljøet som over lang tid er bygd opp på 
Stokmarknes kan gå i oppløsning. På lang sikt vil det, dersom befolkningsutvikingen i 
regionen fortsetter som nå, være slik at Sortland lettere rekrutterer nødvendig spesialisert 
kompetanse. 
 
Vurderingene av de økonomiske konsekvenser viser at realisering av Sortlandsalternativet, 
uten å flytte psykiatrien fra Stokmarknes, vil gi årlige driftsreduksjoner på 2,3 til 3,1 MNOK. 
Dersom en vedtar å flytte psykiatrien vil kostnadsreduksjonene bli marginale og uten 
betydning for lokalisering.   
 
Ved en evt. investering til nytt sykehus i Vesterålen i størrelsesorden 500 – 600 MNOK er en 
vurdering av alternativ lokalisering en del av planleggingsgrunnlaget. En endelig vurdering 
skjer imidlertid ikke som om vi skulle etablere et sykehus fra starten av. Ikke minst gjelder 
dette når saken til slutt evt. skal underleggs politisk behandling.  
 
Samfunnsmessige, faglige og økonomiske forhold er en selvfølgelig del av vurderingen. Så 
må de gevinster som kan påvises veies opp mot andre forhold. En ”stivbent” fortolkning av 
rollene i systemet kunne lede til at Helse Nord gjorde vurderinger bare på et helsefaglig og 
økonomisk grunnlag og så sendte saken til Helse- og omsorgsdepartementet. Når en slik sak 
skal avgjøres tilligger det styret og administrasjonen også å gjøre tilleggsvurderinger av et 
samlet sakskompleks. I dette ligger også de entydige politiske reaksjonene.   
 
På denne bakgrunn konkluderer administrasjonen med at de helsefaglige og økonomiske 
gevinstene ved flytting ikke er av en slik størrelse at de veier tyngre enn de negative 
samfunnsmessige konsekvenser for Hadsel kommune. I tillegg vises til de entydige politiske 
uttalelser som er kommet.  
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STYRESAK 83-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Styremedlem i Hålogalandssykehuset HF Steinar Pleym Pedersen er konstituert som direktør 
for Hålogalandssykehuset HF og har bedt seg fritatt fra styrevervet. Det må derfor oppnevnes 
nytt styremedlem for perioden november 2004 og fram til valgperiodens utløp. Forslag til 
navn vil bli lagt fram på styremøtet. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Som styremedlem i Hålogalandssykehuset HF oppnevnes … for perioden november 2004 og 
fram til valgperiodens utløp.  
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 84-2004  RAPPORT FRA NORSK REDAKTØRFORENING 
 - PRAKTISERING AV MØTEOFFENTLIGHET I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Bakgrunn/fakta 
Her presenteres hovedkonklusjonene i Norsk Redaktørforenings (NRs) rapport om 
helseforetakenes praktisering av prinsippet om møteoffentlighet. Vedlagt følger 
hovedkonklusjonene i rapporten og resultatene for Helse Nord. NRs rapport har tatt for seg 
praktisering av prinsippet om møteoffentlighet. Slik sett omhandler den åpenhet i et helt 
sentralt organ i vårt styringssystem som det skal være stor grad av åpenhet om, nemlig 
styrenes aktivitet. Rapporten gir imidlertid ikke noe fullstendig bilde av hvordan 
spesialisthelsetjenesten praktiserer åpenhet.  
 
Gjennomføringen av styremøtene skal baseres på prinsippene i offentlighetsloven. Denne 
regulerer dokumentinnsyn og ikke møteoffentlighet. Meroffentlighet er det grunnleggende 
utgangspunkt. Styret for Helse Nord RHF vedtok i sak om dette i november i fjor at 
prinsippene i offentlighetsloven skulle legges til grunn for møteoffentlighet i Helse Nord.  
 
Rapporten viser at praksis er svært forskjellig nasjonalt og i Helse Nord. Generelt kommer 
Helse Nord bra ut ved at de fleste helseforetakene praktiserer stor grad av åpenhet både hva 
gjelder dokument- og møteoffentlighet. Sykehusapotek Nord kommer ut som regionens 
”besting” ved at alle saker er behandlet for åpne dører. Heller ikke Helgelandssykehuset og 
Nordlandssykehuset har behandlet noen saker for lukkede dører. Det er for øvrig noen 
gjennomgående trekk ved de funn NR har gjort: 
 
• Ufullstendig og feil anvendelse av lovhjemler når saker unntas offentlighet/møtene lukkes. 
• I flere av styrene er det etablert ordninger med ”styreseminarer” hvor ulike typer saker 

diskuteres uten at det er gjort nødvendige avklaringer i forhold til 
offentlighetslov/møteoffentlighet. 

 
Vurdering 
Åpenhet og offentlighet om vår virksomhet, premisser for og innholdet i beslutningene er en 
svært viktig forutsetning for å skape tillit til Helse Nord. Derfor skal offentlighetslovens 
meroffentlighetsprinsipp legges til grunn for vårt virke. Innenfor dette prinsipielle syn skal det 
etableres gode arbeidsvilkår for styrets virksomhet, inkludert mulighet for å behandle saker 
uten offentlighet når det er hjemlet juridisk. I tillegg er det selvfølgelig en forutsetning at 
forvaltningslovens bestemmelser mht. personvern etc. ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
 
Spørsmålene knyttet til hjemmelsgrunnlag må vies større oppmerksomhet. Dette bør det være 
relativt enkelt å rydde opp i. Her vil Helse Nord RHF ta initiativ til en gjennomgang med 
helseforetakene.  
 
Det finnes saker, og stadier i utvikling av saker, hvor styrene i styremøter må kunne 
gjennomføre drøftinger uten at det er møteoffentlighet. Dette finnes det hjemler for i 
offentlighetsloven som skal brukes som grunnlag.  
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Orienteringer fra administrasjonen skal rubriseres som sak i innkalling og protokoll og evt. 
unntak fra møteoffentlighet skal hjemles knyttet til den enkelte sak.   
 
Gjennomføring av ”styreseminarer” må baseres på samme hjemmelsgrunnlag. Det betyr at 
dette bør inngå som del av styremøtene og evt. unntak fra offentlighet hva gjelder dokumenter 
eller møteoffentlighet må hjemles i offentlighetsloven.  
 
Når styrene avvikler møter med eksempelvis tillitsvalgte, brukerutvalg, representanter for 
kommunene eller andre grupper er ikke dette et styremøte. Det reguleres dermed ikke av 
offentlighetsloven og kan avvikles uten møteoffentlighet. Det betyr ikke at slike møter 
nødvendigvis skal være lukket, men her må hensiktsmessighetsbetraktninger legges til grunn.  
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til rapport fra Norsk Redaktørforening om helseforetakenes praktisering av 

møteoffentlighet. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at helseforetakene i stor grad 
praktiserer møteoffentlighet. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke behovet for åpenhet og møteoffentlighet 

som grunnlag for styrenes virksomhet. Innenfor disse prinsipper skal styrene sikres gode 
og effektive arbeidsvilkår. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for å kvalitetssikre bruk av 

hjemmelsgrunnlag, når saker evt. unntas fra behandling i offentlighet.    
 
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Helse i all hemmelighet – utdrag av rapport fra Norsk Redaktørforening 
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Helse i all hemmelighet – utdrag av rapport fra Norsk 
Redaktørforening. 
 
1. Innledning – forord 
Torsdag 21. august 2003 innkalte daværende helseminister Dagfinn Høybråten til 
pressekonferanse for å fortelle at han hadde bestemt seg for å åpne styremøtene i de statlige 
helseforetakene. Det skjedde etter at blant andre presseorganisasjonene hadde tatt spørsmålet 
om de lukkede møtene opp direkte med statsråden. Temaet var også oppe til debatt på Norsk 
Redaktørforenings høstmøte i oktober 2002, en debatt hvor helseministeren deltok. 
 
Avgjørelsen om å åpne styremøtene ble gjort kjent for helseforetakene gjennom det såkalte 
styringsdokumentet for 2004. Ordningen skulle gjøres gjeldende fra 1. januar samme år. Av 
styringsdokumentet går det frem at det skal være anledning til å lukke dørene i enkeltsaker, og 
at det er ”offentlighetslovens unntaksbestemmelser og prinsippet om meroffentlighet” som 
skal være utgangspunktet for foretakenes praktisering av åpenhetsprinsippet. Det siste var en 
beslutning som ble sterkt kritisert fra flere hold, blant annet fra presseorganisasjonene. 
Kritikken bunnet i at offentlighetsloven er en lov om dokumentinnsyn og som sådan svært lite 
egnet til å regulere spørsmål om møteoffentlighet. 
 
Departementet varslet allerede i august i fjor at foretakenes praktisering av prinsippet ville bli 
fulgt opp. Til tross for dette valgte Norsk Redaktørforening å gjøre nettopp oppfølging av 
dette vedtaket til et av flere elementer i foreningens Åpenhetskampanje. Denne rapporten er 
en samlet dokumentasjon av våre funn. 
 
2. Metode – forklaringer 
Rapporten er avgrenset til spørsmålet om møteoffentlighet, det vil si hvordan helseforetakene 
har fulgt opp og praktiserer departementets beslutning om at foretakenes styremøter skal være 
åpne fra 1. januar 2004. Vi har altså ikke undersøkt foretakenes praktisering av 
dokumentoffentlighet. 
 
Undersøkelsen er gjort ved at vi har gjennomgått innkallinger, sakslister og protokoller for 
styremøtene i 36 helseforetak i de seks første månedene i 2004. Det meste av materialet er 
samlet inn via NRs sekretariat, men noe er også hentet inn ved hjelp av lokale 
kontaktpersoner i enkelte redaksjoner. Funnene er systematisert gjennom tabellariske 
oversikter for hvert foretak. I de tilfellene hvor ett saksnummer, for eksempel 
”Orienteringssaker” har inneholdt orienteringer om flere enkeltsaker, er hver av disse telt opp 
for seg.   
 
Målet med undersøkelsen har vært å få svar på følgende: 
 
• Hvor mange saker har de enkelte foretakene behandlet for lukkede dører? 
• Hva slags type saker er det snakk om? 
• Er det informert i innkalling og/eller protokoll at sakene kan bli eller har blitt behandlet 

for lukkede dører? 
• Hvilke lovhjemler har man vist til for å lukke dørene, og er disse tilsynelatende relevante? 
 
I og med at det dreier seg om en ren dokumentundersøkelse, er det en åpenbar fare for at det i 
forhold til enkeltsaker kan oppstå misforståelser. Vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp 
ethvert slikt mulig tvilstilfelle, men mener uansett at materialet er så vidt komplett at det gir et 
ganske godt bilde av tilstanden i det enkelte foretak. 
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3. Hovedfunn og konklusjoner 
Hovedtrekkene i materialet ser slik ut: 
 
• Praksis er mildt sagt svært varierende. Mens enkelte foretak ikke har behandlet en eneste 

sak for lukkede dører i løpet av årets første seks måneder, stenger andre foretak dørene titt 
og ofte. Den svært varierende praksisen viser seg også i det faktum at like typer saker 
behandles forskjellig fra foretak til foretak. Dette står i sterk kontrast til pressemeldingen 
fra daværende helseminister Dagfinn Høybråten, datert 22. august 2003: ”Høybråten 
legger også vekt på at det i et så viktig spørsmål bør være ensartet praksis i hele landet”. 

• Mange foretak har tilsynelatende etablert et system med ”styreseminarer” ved siden av 
styremøtene. Disse er i noen tilfeller lukket, i andre tilfeller er det aldri tatt stilling til 
spørsmålet. På seminarene diskuteres gjerne spørsmål som har mer langsiktig og 
strategisk karakter. I noen tilfeller har det imidlertid vært vanskelig å finne ut hva som 
faktisk skjer på disse seminarene, fordi det – i hvert fall ikke åpent – finnes noen 
dokumentasjon fra dem. 

• Mange foretak har også åpenbart etablert en praksis hvor man har faste innslag for 
lukkede dører på styremøtene. Det gjelder særlig saker av typen ”orienteringer” fra 
administrasjonen, altså saker som det ikke formelt skal tas noen beslutning om der og da. 
Et stort antall saker kan bli ”luftet” og drøftet på denne måten, noe som etter 
kommunelovens regler om møteoffentlighet i kommunene ville være klart lovstridig. 

• Protokolleringen av de sakene som går for lukkede dører er også svært forskjellig. Enkelte 
foretak er nøye med lovhenvisning (selv om holdbarheten av hjemmelen mange ganger 
ser tvilsom ut), mens andre lar en rekke saker gå for lukkede dører uten at det vises til 
noen hjemmel overhodet. 

• Bruken av lovhjemler synes i svært mange tilfeller å være tilfeldig eller et direkte resultat 
av mangel på kunnskap om hvordan loven skal tolkes. 

 
Hva bør gjøres? 
 
• Møteoffentlighet i helseforetakene bør gis en egen lovregulering. Å vise til 

offentlighetsloven fungerer dårlig. 
• Departementet må i egen veiledning legge atskillig klarere føringer for hvordan prinsippet 

om møteoffentlighet er å forstå og hva som skal til for at man skal kunne lukke dørene i 
en sak. 

• Ordningen med lukkede ”styreseminarer” må avvikles. Det samme gjelder faste poster 
som konsekvent går for lukkede dører. Dette undergraver hele prinsippet om 
møteoffentlighet, stikk i strid med hva departementet advarte mot. 

• Det må en betydelig skolering og bevisstgjøring til i helseforetakene, både politisk og 
administrativt, når det gjelder praktiseringen av prinsippet om åpenhet og offentlighet. 

 
4. Kåring av ”bestinger” og ”verstinger” 
Det er selvfølgelig i sitt vesen et ”tabloid” grep, men vi har altså valgt å kåre ”bestinger” og 
”verstinger” blant helseforetakene. Det skyldes ikke bare et ønske om å ta i bruk journalistiske 
grep for å spisse konklusjonene i rapporten, men også et ønske om å fremheve ikke bare dem 
vi mener det er grunn til å kritisere, men vel så mye de foretakene det er grunn til å rose. Vi 
håper og tror at de foretakene hvor ting ikke er slik de burde være per i dag, kan lære noe av 
de foretakene som virkelig bestreber seg på å kjøre med dørene mest mulig åpne.  
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Ser vi på landet som sådan, så mener vi å kunne foreta følgende kåringer: 
 
Regionene: 
 
”Besting”: Helse Sør 
Begrunnelse: I sum klart beste region. Nær sagt alle foretakene i regionen ser ut til å være 
svært tilbakeholdne med å lukke dørene. 
 
”Versting”: Helse Øst 
Begrunnelse: Til tross for svært varierende praksis, og et par virkelig hederlige unntak, så er 
det mange ”tunge” foretak i regionene – i tillegg til regionforetaket selv – som virker kjappe 
med å ty til unntaksbestemmelser og stenge dørene. 
 
Enkeltforetak: 
 
”Besting”: Sykehuset Buskerud 
Styret har behandlet 106 saker i løpet av årets seks første måneder, og ikke lukket dørene i en 
eneste! Sykehuset Buskerud vinner rett og slett fordi de har et høyt antall behandlede saker og 
står med 0 i lukket-protokollen. Hederlig omtale får ellers: Helse Bergen, Sykehusapotek 
Nord, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Akershus Universitetssykehus. Ingen av disse 
har lukket dørene i løpet av perioden, og de har tilsynelatende heller ikke arrangert 
”styreseminarer” for å unngå møteoffentligheten. 
 
”Versting”: Ullevål Universitetssykehus 
Utfra møteprotokollen til styret ved Ullevål Universitetssykehus er det vanskelig å forstå at de 
kan ha fått med seg helseministerens beslutning fra i fjor høst. Nesten halvparten av sakene 
har gått for lukkede dører, og unntakene synes systematisert. Det er vanskelig å skjønne ut fra 
protokollene hva som har skjedd – og det finnes nesten ikke henvisning til lovhjemler for å 
lukke dørene. Riktignok er konkurransen i versting-klassen også skarp, men Ullevål er klar 
vinner. 
 
5. Helseregion Nord 
 
A. Oppsummering 
Regionens ”besting”: Sykehusapotek Nord HF 
Regionens ”versting”: Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
I utgangspunktet er det ikke så vanskelig å kåre ”besting” og ”versting” i Helseregion Nord. 
Når styret for Sykehusapotek Nord ikke har lukket dørene i en eneste sak i første halvår 2004, 
kan det vanskelig gjøres bedre. Så hører det med til historien at foretaket bare har hatt to 
møter og kun behandlet 13 saker. Men, som sagt: Så langt kan det ikke gjøres bedre. 
 
Heller ikke regionens ”versting” var vanskelig å plukke ut. Universitetssykehuset Nord har 
klart å lukke dørene under behandlingen av 14 av 99 saker, mange av dem uten at det er 
oppgitt lovhjemmel. Dessuten: I mange av sakene er det grunnlag for å stille spørsmål ved om 
hvorvidt det overhodet finnes hjemmel for å stenge allmennheten ute. 
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B. De enkelte foretak 
 
Helseforetak Møter Saker* Lukket Merknader 
Helse Nord 
(RHF) 

5 76 4 I tillegg har Helse Nord gjennomført et styreseminar i 
Bodø – 10.-11. mars – og det var åpent 

 
Møte Sak Hjemmel Anm

innk 
Anm 
prot 

Merknader 

12. 
februar 

07-2004: Valg av nytt 
styremedlem for 
Nordlandssykehuset HF 

Offl § 5a 
forvl § 
13.1. 

Ja Ja Vedtak med navn på nytt 
medlem ført i protokollen 

12. 
februar 

10-2004: Eventuelt – forslag 
om valg av et styremedlem til 
Sykehusapotek Nord HF 

Offl § 5a 
forvl § 
13.1. 

Ja Ja Vedtak med navn på nytt 
medlem ført i protokollen 

10. mars 17-2004: Valg på regionalt 
brukerutvalg for Helse Nord 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja  

 23-2004: Orienteringssaker – 
Prosjektkostnader – brev til 
Riksrevisjonen 

Offl § 6.2.b Ja Nei  

 
Fire av 76 saker er i utgangspunktet ikke så mye. Det som forundrer er hvorfor Helse Nord 
velger å lukke dørene i de aktuelle sakene det her er snakk om. Valg av medlemmer til styret 
for andre helseforetak kan umulig være grunnlag for å stenge dørene. Særlig ikke når 
lovhjemmelen det henvises til er offentlighetslovens § 5a og forvaltningslovens § 13 om 
taushetsplikt. Begrepet ”noens personlige forhold” i forvaltningsloven er ikke ment å dekke 
det som favnes av en debatt om egnethet til å sitte i styret for et statlig foretak. Enda verre blir 
det når valg av regionalt brukerutvalg blir gjenstand for behandling for lukkede dører. Her har 
man det heller ikke oppgitt noen lovhjemmel. Et brev til Riksrevisjonen om prosjektkostnader 
er vel også heller tvilsomt, med det forbehold at det inneholder helt spesielle opplysninger. 
Alle disse sakene burde vært prøvet som klagesaker. Så vidt vi vet har ingen lokale medier 
grepet fatt i dem. 
 
Helseforetak Møter Saker Lukket Merknader 
Helgelands-
sykehuset 

3 29 0 Internt styreseminar i tilknytning til møtet 10. mai. 
Det fremgår ikke hva som ble diskutert på dette 
seminaret – verken i innkalling eller protokoll 
Internt styreseminar også 14. juni – møte med 
brukerutvalg og kommunelegeforum 

 
Når Helgelandssykehuset ikke når opp i kåringen av ”besting”, selv om de har behandlet 
flere saker enn Sykehusapotek Nord, og ikke har lukket en eneste, så er det fordi foretaket 
opererer med såkalte ”interne styreseminarer”. To slike er avviklet i løpet av første halvår. For 
det første, som ble avviklet 10. mai, foreligger det verken saksliste eller protokoll. Det synes 
nokså klart at disse seminarene er en måte for styret å kunne avholde møter ”i fred”. 
 
Helseforetak Møter Saker* Lukket Merknader 
Helse Finnmark HF 5 38 1 (2?) Uklart hvorvidt telefonmøte 9. januar i 

realiteten var åpent  
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Møte Sak Hjemmel Anm

innk
Anm
prot 

Merknader 

27. april 15/004: Styreleders habilitet Ikke 
oppgitt 

Ja Nei Uklart hva som eventuelt 
skulle være hjemmel for å 
lukke møtet under 
behandlingen av denne 
saken 

 
For Helse Finnmarks del er det ikke så mye å si: Én sak er åpenbart behandlet for lukkede 
dører. Det er imidlertid vanskelig å skjønne hva som skulle være lovhjemmelen for å lukke 
dørene under behandlingen av styreleders habilitet. Så har man da heller ikke oppgitt noen 
slik hjemmel…. 
 
Helseforetak Møter Saker Lukket Merknader 
Nordlandssykehuset 5 47 0  Styreseminar i tilknytning til møtet 14. mai. 

Seminaret + møtet lagt til Kremarvika 
rorbuanlegg. Temaer: Hest og helse, IKT, 
Regnskapsavslutning, lønnsoppgjør, 
konkurranseutsetting kjøkken og møte med 
Lofotrådet.  
”Har aldri vært noen diskusjon om dette hos 
oss, og heller ikke stilt spørsmål ved. Så da 
heller ikke seminarene noen formell 
funksjon”, sier informasjonssjef Randi 
Angelsen 

 
Nordlandssykehuset kommer i utgangspunktet godt ut. Men de har, i likhet med flere andre, 
tilsynelatende etablert en ordning med ”styreseminarer” hvor det også behandles saker som 
ellers hører hjemme i et ordinært styremøte.  
 
Helseforetak Møter Saker Lukket Merknader 
Sykehusapotek Nord 2 13 0 Ikke fått tak i innkallinger – men det fremgår 

ikke av protokollen at noen av sakene er 
lukket 

 
Som nevnt innledningsvis: Selv om antallet saker er få, kan man ikke gi anmerkninger til et 
foretak som ikke har lukket dørene en eneste gang i løpet av de seks månedene undersøkelsen 
omfatter. 
 
Helseforetak Møter Saker Lukket Merknader 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge  

4 99 14 Foretaket har åpenbart en praksis hvor man – 
uten at det er gjort rede for i innkallingen, og 
uten at det foreligger saksnummer eller noen 
protokollering av vedtak, har en ”lukket del” 
på tampen av hvert møte. Det foreligger 
gjennomgående ikke lovhenvisninger til 
denne praksis – verken samlet eller for den 
enkelte sak 
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Møte Sak Hjemmel Anm

innk
Anm
prot 

Merknader 

16. 
februar 

07/04: Vedr 
Revisors rapport, 
brev nr. 5  

Offl § 5 Ja Ja Ufullstendig hjemmelshenvisning 
– uklart hva saken egentlig 
handler om 

26. mars 09/04: Referatsaker: 
Brev fra pasient  

Offl § 5a, 
jfr Forvl 

§ 13 

Nei Ja  

26. mars 09/04: Referatsaker: 
Brev fra pasient 

Offl § 5a, 
jfr Forvl 

§ 13 

Nei Ja  

26. mars 13/04: Eventuelt: 
Vedr. 
ambulansedrift 
Bardu og Målselv 

Offl § 6 
nr 2b 

Ja Ja Må være feil anvendelse av 
lovhjemmel? Kan dette overhodet 
være snakk om en ”rammeavtale 
med næringslivet”? 

26. mars 13/04: Vedr. 
fremtidig drift av 
UNN-barnehagene 

Offl § 6 
nr 2b 

Ja Ja Må være feil anvendelse av 
lovhjemmel? Kan dette overhodet 
være snakk om en ”rammeavtale 
med næringslivet”? 

26. mars 09/04: Referatsaker: 
Orientering om 
foreløpig regnskap 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja  

26. mars 09/04: Referatsaker: 
Utkast til styrets 
beretning 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja  

26. mars 09/04: Referatsaker: 
Orientering fra 
direktøren om 
oppfølging av 
styresak 04/04 
(Nedbemanning – 
tilpassing til 
eksisterende 
rammer) 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja  

12. mai ???? (Ikke 
saksnummer): 
Styreseminar 16. og 
17. juni 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja Saken står ikke oppført på 
sakslisten 

12. mai ???? (Ikke 
saksnummer): 
Form på 
høringssaker fra 
Helse Nord RHF 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja Saken står ikke oppført på 
sakslisten 

12. mai ???? (Ikke 
saksnummer): 
Regnskap – Helse 
Nords håndtering av 
åpningsbalansen 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja Saken står ikke oppført på 
sakslisten 
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12. mai ???? (Ikke 

saksnummer): 
Direktøren orienterte 
om 
lønnsforhandlingene 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja Saken står ikke oppført på 
sakslisten 

12. mai ???? (Ikke 
saksnummer): 
Styrets beretning - 
innspill 

Ikke 
oppgitt 

Nei Ja  

16. juni ???? (Ikke 
saksnummer): 
Brev fra KPMG AS 
– Management 
Letter – 
Regnskapsåret 2003 

Offl § 5 Nei Ja Saken står ikke oppført på 
sakslisten 

16. juni ???? (Ikke 
saksnummer): 
Notat fra 
personalsjef til 
direktør vedr. 
nedbemanning 

Offl § 5 Nei Ja Saken står ikke oppført på 
sakslisten 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge er regionens desiderte ”versting”. Ikke bare har man 
lukket dørene i svært mange saker og med noen tilfeller av tvilsom lovanvendelse. I tillegg er 
det for mange saker ikke oppgitt noen lovhjemmel overhodet. Seks saker er ikke engang 
oppført med saksnummer og står sågar ikke på sakslisten i innkallingen til møtet!  Her er det, 
for å si det forsiktig, mye å rydde opp i. 
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STYRESAK 85-2004  OPPNEVNELSE AV VALGSTYRE KNYTTET  
 TIL VALG AV ANSATTES  
 REPRESENTANTER TIL STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Formål/sammendrag 
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av forskrift til helseforetaksloven. Iht. 
forskriftens § 8,2 ledd skal det når ”Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, 
herunder en midlertidig avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre”. 
Styret til RHF skal dermed oppnevne valgstyret for styret i RHF, mens styret i underliggende 
helseforetak skal oppnevne valgstyre for valg av ansatte i sine styrer. 
 
Valg av ansattes representanter til styret skal ledes av valgstyret. Valgstyret skal bestå av 
minst tre personer med stemmerett, hvorav en er leder og en nestleder. De ansatte og 
foretakets ledelse skal ha minst en representant hver.   
  
Det ble 13. mars 2003 gjennomført valg av ansattes representanter for Helse Nord RHF og 
underliggende foretak. Dette valget ble senere opphevet av bedriftsdemokratinemnda for 
Helse Nord og Helse Finnmark.  Endelig valg ble gjennomført 29. oktober 2003. Iht. 
helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for styrene to år. I vedtektene er det mulig å regulere 
kortere eller lengre funksjonstid. Dette er ikke gjort og det er pr i dag tre ulike 
funksjonsperioder for foretaksgruppen: 
 
• Øvrige styremedlemmer Helse Nord og helseforetakene frem til utgangen av sommeren 

2005 (RHF først, deretter HF utnevning). 
• Ansattes representanter i Helse Nord og Helse Finnmark frem til 29.oktober 2005. 
• Øvrige ansattes representanter i foretaksgruppen frem til 13. mars 2005. 

 
Selve gjennomføringen av valget av ansattes representanter krever minimum to måneder 
forberedelse ut fra de frister som følger av forskriften. For Helse Nord RHF haster ikke saken 
ut fra at valget i 2003 ble utsatt, og neste valg først må være håndtert innen 29. oktober 2005. 
Det anbefales imidlertid at valgstyret for Helse Nord RHF blir oppnevnt nå. Dette for at 
valgstyret skal ta initiativ til koordinering av valgene i regionen. Det er også ønskelig at 
valgstyret i samarbeid med administrasjonen for Helse Nord RHF foretar en særskilt 
vurdering omkring mulighetene for harmonisering for å få etablert lik funksjonsperiode for 
alle ansatte representanter i styrene i foretaksgruppen. 
 
De konserntillitsvalgte er bedt om å fremme kandidater til valgstyret samt å gi en vurdering 
mht ulike funksjonsperioder.  Deres kandidater fremgår av forslag til vedtak nedenfor. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helse Nord 

RHF:  
 

• Karin Paulke, styresekretær/adm. leder Helse Nord RHF 
• Odd Oskarsen, konserntillitsvalgt YS   
• Mona Fagerheim, konserntillitsvalgt LO Stat 

 
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
3. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til mulig koordinering av valgene og funksjonstid 

i regionen.  
 
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 86-2004  SAMHANDLING OG DESENTRALISERING – 
 VIDERE HÅNDTERING OG OPPFØLGING AV  
 NASJONAL RHF-RAPPORT I HELSE NORD 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Innledning 
De fem regionale helseforetak har i løpet av de siste par år etablert felles arbeidsgrupper med 
ansvar for å utvikle overordnede strategier på seks forskjellige satsingsområder. Helse Nord 
RHF har hatt ansvaret for to av disse, gruppen med fokus på Samhandling og 
Desentralisering som ble oppnevnt våren 2003 og gruppen med fokus på Prioritering som ble 
oppnevnt våren 2004. Den første av disse arbeidsgruppene har avsluttet sitt arbeid og 
overlevert sin rapport Samhandling og Desentralisering – forslag til overordnet strategi for 
de regionale helseforetakene. Denne rapporten ble behandlet i felles AD-møte for de 
regionale helseforetakene 18.10.04. Møtet anbefalte at rapporten ble fremlagt som sak for 
styrene i hvert av de regionale helseforetakene.  
 
Vedlagte rapport fra arbeidsgruppen består av et innledende overordnet strategidokument og 
16 ledsagende referansedokumenter. Det ene av disse referansedokumentene, om trender og 
utviklingstrekk i helsetjenesten, er å betrakte som et bakteppe for de vurderinger og forslag 
som fremmes av arbeidsgruppen. Øvrige dokumenter har mer status som temaspesifikke 
utdypninger av aktuelle og prioriterte problemstillinger med særlig relevans for samhandling 
mellom helseforetakene og førstelinjetjenesten.   
 
Sammendrag 
Hele rapporten gjennomsyres av fokus på helhetlige og sammenhengende pasientforløp, og at 
strategier for samhandling og desentralisering må ta utgangspunkt i pasientens behov for 
helhetlige tjenester. Verdier som likeverdighet og gjensidig respekt må legges til grunn for 
kontakt og samarbeid med brukere og samarbeidspartnere. Samhandling dreier seg om å 
utvikle organisasjonskulturer som skaper tillit og forutsigbarhet mellom enheter og nivåer. 
For å oppnå dette, er det ikke nok med skippertak. Den kulturendring som er nødvendig, 
forutsetter langsiktig og tålmodig arbeid, med ledere på alle plan som gode rollemodeller for 
nye holdninger. I rapporten understrekes det sterkt at utviklingen av gode 
samhandlingskulturer må ledelsesforankres både på RHF- og HF-nivå og inkludere både 
administrative og kliniske ledere.  
 
Samhandling dreier seg ikke om alt og alle. De fleste oppgaver løses tilfredsstillende i den 
etablerte arbeidsdeling mellom nivåene. Samhandlingen bør derfor primært rettes mot de 
pasientgrupper som har størst behov for samordning av tjenester. Eksempel på slike grupper 
med store og sammensatte tjenestebehov, er syke eldre, psykisk syke og rusavhengige. Både 
pasientansvarlig lege (i sykehus) og individuell plan er viktige virkemidler for å ivareta 
samhandlingsbehovene for de pasientene som trenger det mest.  
 
Helseforetakene forutsettes å ta et særlig ansvar for å forbedre samhandlingen internt, både 
som en verdi i seg selv, og som et virkemiddel for å forbedre samhandlingen med førstelinjen.  
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Utvikling og formidling av samhandlingskompetanse blir dårlig ivaretatt gjennom forsknings- 
og utdanningsinstitusjonene. Både forskning og undervisning følger tradisjonelle fag- og 
disiplingrenser og bidrar i begrenset grad til å understøtte kunnskap om mer ”tversgående” 
prosesser knyttet til samhandling og pasientforløp. De regionale helseforetak anbefales derfor 
å utnytte de strategiske muligheter som ligger i universitets- og høgskolesamarbeidet, samt 
egne forskningsmidler, for å fremme økt satsing på forskning og undervisning om tema 
knyttet til samhandling.  
 
Samhandling forutsetter arenaer eller møteplasser. Arbeidsgruppen foreslår derfor at det 
etableres slike regelmessige møteplasser både på RHF- og HF-nivå, slik at både strategiske og 
mer operative og kliniske behov for samhandling med førstelinjen ivaretas. Det foreslås også 
at det inngås samarbeidsavtaler mellom de enkelte helseforetak og kommunene i foretakets 
nedslagsfelt (jf. krav i styringsdokumentet for 2004 og tidligere RHF-sak 28-2004 der mal for 
slike avtaler er fremlagt).  
 
Selv om informasjonsteknologi er et satsingsfelt som ivaretas i en annen RHF-arbeidsgruppe, 
er IKT som verktøy vurdert som så viktig for samhandling at feltet også er omtalt i denne 
rapporten. Arbeidsgruppen betoner særlig betydningen av at det blir gitt prioritet til 
kvalitetssikring av både teknologi og innhold av høyvolumtjenester som epikrise, 
laboratoriesvar og henvisninger. Men også telemedisinske tjenester blir anbefalt tatt i bruk, 
der løsningene er utprøvd og kan bidra til å øke behandlingskvaliteten, redusere belastende 
reiser for pasienter og føre til mer effektiv ressursutnyttelse.  
 
Praksiskonsulentordningen er en ordning der primærleger, sykepleiere og fysioterapeuter har 
bistillinger ved kliniske avdelinger med ansvar for å forbedre kommunikasjon og rutiner 
mellom avdelingen og primærhelsetjenesten. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres slike 
ordninger ved større avdelinger i alle helseforetak, og at ordningen også innføres ved mindre 
avdelinger ved innbyrdes sambruk av samme praksiskonsulent.  
 
Arbeidsgruppen har også vurdert mulighetene for å desentralisere spesialisthelsetjenester for 
pasientgrupper som har stort behov for nær tilgjengelighet og tett oppfølging.  Det anbefales 
derfor at sykehusene prøver å tilby slike tjenester ved distriktsmedisinske sentre, sykestuer 
sykehjem etc. der dette er faglig og økonomisk forsvarlig.  
 
Mandatet for arbeidsgruppen var primært å foreslå tiltak som kan fremme samhandling 
mellom nivåene innen eksisterende finansielle og lovmessige rammer. Tiltak som forutsetter 
endringer i slike rammer vil bli vurdert av Wisløff-utvalget som kommer med sin utredning 
på nyåret. Den RHF-baserte arbeidsgruppen har likevel understreket behovet for at faglig 
ønsket samhandling understøttes av finansielle virkemidler, og at de regionale 
helseforetakene, i samarbeid med HF-ene, bidrar til å utprøve nye finansieringsmodeller.  
 
For mer spesifikke, konkrete vurderinger og forslag henvises til de utdypende 
referansedokumenter i rapporten.  
 
Vurdering 
Nord-Norge har en geografi og et bosettingsmønster som skaper betydelige utfordringer med 
tanke på måten en organiserer helsetjenesten på. En velfungerende samhandling og aktivt 
bruk av desentralisering vil være en forutsetning for å nå målet om høy tilgjengelighet og god 
kvalitet i tjenesten. Å ha et aktivt forhold til både samhandling og desentralisering vil derfor 
ha større betydning for Helse Nord enn for de andre regionale helseforetakene. 
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Som allerede nevnt, er rapporten om samhandling utformet under ledelse og aktiv 
sekretariatsbistand fra Helse Nord. De prosesser som ligger til grunn for rapportens tilblivelse 
bidrar derfor i noen grad til at dokumentets innhold er forankret i dette regionale 
helseforetaket. Likevel er det viktig å videreføre forankringsarbeidet, både gjennom vid 
distribusjon av rapporten og ved formidling av dens innhold. Dette arbeidet er allerede startet: 
rapporten er under distribusjon til samtlige fastleger knyttet til helsenettet, til samtlige 
kommuner i landsdelen og til sykehusene. Rapportens innhold er presentert i møte mellom 
Helse Nord RHF og foretaksdirektørene, og i enkelte HF-styrer.  
 
Administrerende direktør i Helse Nord RHF vurderer vedlagte rapport som så viktig at den 
bør legges fram til behandling i hvert enkelt helseforetaksstyre. I en slik sak vil det være 
naturlig at helseforetakene presenterer rapporten i en kontekst der det også redegjøres for 
aktuelle samhandlingstiltak  
i egen regi. Det forutsettes dessuten at foretaksdirektørene anvender rapportens innhold aktivt 
i sin samhandling med førstelinjen.  
 
Innenfor et strategisk satsingsområde der Helse Nord ble tildelt ledertrøya, påhviler det denne 
foretaksgruppen en særlig forpliktelse til å ta initiativ og ansvar. Både gjennom ledelsen av 
arbeidsgruppen bak vedlagte rapport og gjennom denne styresaken, vil Helse Nord RHF 
synliggjøre sin strategiske pådriverrolle på samhandlingsfeltet. En slik rolle ble allerede 
signalisert gjennom krav i fjorårets styringsdokument og vil bli forsterket i oppfølgende 
konkretiseringer i styringsdokumentet for 2005. Helse Nord RHF’s pådriverrolle bør også 
gjenfinnes og manifesteres i budsjettforslaget for 2005.  
 
Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene allerede er i god gang med å iverksette 
kravet i fjorårets styringsdokument om å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i de 
respektive nedslagsfelt. Videre forutsettes at foretakene gir prioritet til arbeidet med å 
iverksette forskriftsmessige krav om ordninger som pasientansvarlig lege og individuell plan; 
sistnevnte ordning i samarbeid med kommuner og fastleger.  
  
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF deler den problem- og situasjonsbeskrivelse som er presentert i 

vedlagte strategidokument fra arbeidsgruppen, og vil tilrå at hovedlinjene i de foreslåtte 
strategier og tiltak legges til grunn for Helse Nords samhandling med førstelinjen.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF anbefaler at vedlagte rapport om Samhandling og 

Desentralisering legges fram til behandling i hvert enkelt foretaksstyre, i en sak der det 
også redegjøres for det enkelte helseforetaks egne samhandlingstiltak vis a vis 
førstelinjen.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at de enkelte helseforetak er i ferd med å iverksette 

kravet i årets styringsdokument (2004) om å inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF vil understreke lederskapets rolle, både på strategisk og operativt 

nivå, både som ansvarshavende, pådrivere og positive rollemodeller for å utvikle 
samhandlingen mellom enheter og nivåer i helsetjenesten.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF forutsetter videre at foretakene iverksetter samhandlingskrav 

som er satt gjennom lov eller forskrift, med særlig referanse til ordningene om 
pasientansvarlig lege og individuell plan. 
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6. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at ambisjonen om å gjøre foretaksgruppen i Helse 

Nord ledende på samhandlingsfeltet, kommer til uttrykk både gjennom styringsdokument 
og budsjett for 2005.    

 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 87-2004  UTKAST TIL ENDRING I  
 HELSEFORETAKSLOVEN OG FORSKRIFT  
 OM REGNSKAPSFØRING AV  
 ANLEGGSMIDLER 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Bakgrunn 
Helt siden oppstarten av reformen har det vært diskusjon rundt regnskapsmessig verdsettelse 
av anleggsmidler som ble overtatt fra fylkeskommunene 1.1.2002. For 2002 ble regnskapet 
avlagt ut fra foreløpige verdier på ca 52% av takserte beløp og utvidede levetider og for 2003 
ble regnskapet avlagt ut fra 100% av takserte verdier og levetider. Siden vi ikke har fått 
kompensert fullt ut inntekter for å dekke avskrivninger av disse verdiene ble det i regnskapet 
for 2003 etablert en ordning med strukturfond. I forhold til resultatmåling mot Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) ble det lagt opp til at det skulle tas utgangspunkt i faktisk 
resultat korrigert for andelen som ble dekket av strukturfondet. I sak 41/2004 Årsregnskap for 
2003 ble det i møte 24. juni 2004 gjort følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF (eierforetaket) godkjenner årsberetningen og regnskapet for 

2003, med et negativt resultat på kr. 1 037 263 869,- som dekkes ved overføring fra 
innskutt annen egenkapital. Foretaksgruppen Helse Nord hadde et samlet negativt 
resultat på 548 millioner kroner. 

  
2. Styret er tilfreds med at årets regnskap kan avgis uten merknader fra revisor, men vil 

samtidig understreke behovet for ytterligere forbedringer når det gjelder interne 
kontrollrutiner, spesielt for helseforetakene.  

 
3. Styret tar til etterretning den fastsatte åpningsbalanse, samt avskrivningsreglene som er 

lagt til grunn og forutsetter at prinsippene blir gjort gjeldende fremover. Endrede 
avskrivingsregler og høyere verdi av bygg og anlegg medfører at resultat etter 
avskrivinger blir negativt. Det avlagte regnskapet for 2002 er omarbeidet og viser også et 
betydelig underskudd som følge av økte avskrivinger.  

 
4. Styret legger til grunn at de forhold som er beskrevet over ikke skal endre de vedtatte 

budsjettforutsetningene for 2004 eller føre til nye styringsmål for helseforetakene i Helse 
Nord for 2004. Dette betyr at resultat etter avskrivninger vil vise et betydelig underskudd i 
regnskapet for 2004.  
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5. Styret ser det som svært uheldig at det har tatt nesten tre år å få fastlagt de endelige 

verdier og retningslinjer for åpningsbalanse og avskrivningsprinsipper fra eier. Dette har 
skapt usikkerhet om foretakenes rammebetingelser, medført uforholdsmessig stort 
ressursbruk i arbeid med regnskapsforhold og gjort det vanskelig å kommunisere de reelle 
resultater av driften. Styret understreker viktigheten av at det nå kommer en rask 
avklaring fra eier mht budsjettforutsetninger og balansekrav for 2005, samt hvorvidt 
praktisering av regnskapsloven skal endres for helseforetakene (jf RNB). Styret anser 
videre at det er vesentlig å få avklart de langsiktige konsekvenser – og behov for tiltak – 
knyttet til krav om drifts- og kapitaleffektivisering som følge av at de samlede inntektene 
er vesentlig lavere enn avskrivningene og anskaffelsesbehovet. Styret kan ikke se at dette 
betyr noe annet i Helse Nord enn en reduksjon i antall sykehus eller i størrelsen på 
enhetene. 

 
Høring – utkast til endring i helseforetaksloven og utkast til forskrift om 
regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved 
etableringen 
 
HOD har i brev av 26.10.2004 sendt på høring et utkast til endring av Helseforetaksloven og 
en tilhørende forskrift. Brevet og utkastene følger vedlagt denne saken, og det er gitt svarfrist 
til 9.12.2004. Ut fra hva vi foreløpig har lest ut fra utkastene ser vi følgende konsekvenser: 
 
Endringen i helseforetaksloven: 
 
1. Det blir gitt rom for at det kan gis forskrift om regnskapsføring som avviker fra 

regnskapsloven. Det at det blir vedtatt en forskrift som avklarer at HOD har anledning 
til å gi føringer for regnskapsføringen som vi er uenige i, jfr. diskusjon rundt 
årsoppgjøret for 2002 og 2003, gir ryddige ansvarsforhold mellom HOD og 
helseforetak.  

2. Lovendringen vil gi HOD rom for å komme med nye forskrifter for verdsettelse av 
anleggsmidler som blir overtatt også etter 1.1.2002, for eksempel rusreformen, selv om 
dette ikke ligger i utkastet til forskrift som følger nå. Dette betyr ytterligere usikkerhet 
rundt regnskapsmessig behandling av disse anleggsmidlene. 

3. Hvis det legges opp til mange unntak fra regnskapsloven vil foretakenes resultatbegrep 
bli utvisket, og det vil skape problemer for å analysere foretakenes resultater over tid. 

4. Regnskapsbehandlingen for 2004 vil bli utsatt til lovendringen blir behandlet i 
Stortinget i løpet av våren, noe som vil betyr at årsregnskapet og resultatvurdering 
sannsynligvis først kan behandles i juni 2005. 

 
Utkastet til forskrift: 
 
1. De overtatte anleggsmidlene skal for Helse Nord verdsettes til 5,7 mrd. Kroner, med 

virkning tilbake til 1.1.2002. Dette betyr en reduksjon på ca 3,5 mrd kroner i forhold 
til årsregnskapet for 2003. 

2. Hele det etablerte strukturfondet blir fjernet og det må foretas en ytterligere 
nedskrivning på ca. 1,5 mrd kroner, som må fordeles mellom foretakene i Helse Nord. 

3. Det gis føringer om at levetiden knyttet til bygningsdelene som er overtatt 1.1.2002 
skal skrives ned over flere år, men innenfor tidligere gitte rammer (skal konsekvent 
velge lengst mulig levetid). 

4. Alle regnskapstallene for 2004 (og sammenligningstall for 2003) må omarbeides i 
forhold til budsjett og vedtatt årsregnskap. 

5. Regnskapet vil vise et bedre resultat, omtrent på linje med vedtatt årsregnskap for 
2002. 



86 

 
 
6. Det blir et administrativt merarbeid knyttet til å endre verdien på alle anleggsmidler i 

økonomisystemet, og kvalitetssikringen knyttet til anleggsmidler generelt blir 
vanskeligere jfr. revisjonsrapport pr 2. tertial. 

7. Det er uklart hvordan boliger skal behandles siden kun bygg er omtalt og boligene har 
ikke de angitte bygningsdelene. 

8. Regnskapsmessig resultat vil være identisk med styringsmål slik at resultatmåling blir 
forenklet. 

9. Det vil kun bli mindre endringer (hvis noen) i Helse Nord sitt resultatkrav ut fra disse 
endringene. 

10. Beregning av nedskrivningsbehov ved manglende vedlikehold, noe som skulle være 
hensikten med å følge regnskapsloven, blir mer komplisert. 

 
Vurdering av forslagene 
Primært mener vi at det ikke bør foretas endringer i Helseforetaksloven, og at de store 
regnskapsmessige underskuddene som vil fremkomme gjennom kravet til nedbygging av 
kapitalen viser det reelle bildet av virksomheten drift. Ved å gjennomføre denne endringen, 
vil ikke de fremtidige regnskapene vise denne nedbyggingen. I forhold dagens regime med 
resultatvurdering etter bruk av strukturfond vil ikke den foreslåtte endringen ha noen 
realøkonomisk konsekvens. Ved å åpne for at vi ikke skal følge regnskapsloven fullt ut kan 
det også senere komme ytterligere unntak fra loven.  
 
Vi mener derfor at det er viktig å stå fast på at regnskapsloven bør følges uten unntak for 
helseforetakene, og mener at endring i regnskapsprinsipper er negativt på grunn av at: 
 
- vi fortsatt må arbeide med denne saken og bruke ressurser som kunne være benyttet til 

andre formål. 
- ved å måtte behandle åreregnskapet i juni nok et år, og etter nok et prinsipp, kompliseres 

arbeidet med å styrke intern kontroll. 
- det gir ikke noe godt omdømme utad at vi hele tiden korrigerer regnskapsresultatene. 
 
I den grad helseforetakene ikke blir tilført økte inntekter som kan gi rom for å ta vare på den 
kapitalen som er overtatt og følgelig skal drive med en planlagt nedbygging over de neste 20-
30 årene kan det imidlertid være fornuftig å foreta en slik nedskrivning som det her legges 
opp til. Siden en da vil få samsvar mellom resultat og styringsmål vil det være enklere å 
kommunisere at vi når våre resultater. En modell som gir planmessige underskudd i mange år 
fremover vil dessuten kunne virke hemmende for fokuset på økonomistyring, og gi årlige 
negative oppslag knyttet til at underskuddene skyldes dårlig drift og ikke planlagt 
nedbygging. 
 
Vi mener derfor at det bør gis et høringssvar hvor det fremgår at vi er prinsipielt i mot 
endringen, men at vi likevel kan støtte disse endringene med følgende forbehold: 
 
- For å hindre at det skjer flere unntak fra regnskapsloven foreslår vi at lovendringen bør 

endres til kun å gjelde verdsettelsen av anleggsmidler som ble overtatt 1.1.2002.  
- det må forutsettes at vi nå er endelig ferdig med denne saken. 
- håndtering av boliger må avklares spesielt. 
- utvidelsen av levetiden for bygningsdeler som legges opp til bør utgå, siden den 

kompliserer beregning av levetid ved reinvesteringer. Utvidelsen av levetiden kan tilsløre 
at det faktisk skjer en nedbygging. 
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Brevet fra HOD er sendt ut til helseforetakene med frist til å gi tilbakemelding til Helse Nord 
innen den 3. desember, og vi har foreløpig ikke mottatt noen innspill fra foretakene. For å gi 
mulighet til å inkludere eventuelle innvendinger som fremkommer fra foretakene og i dialog 
med de andre RHF-ene, bes det om fullmakt for administrerende direktør til å avgi 
høringsuttalelse fra Helse Nord RHF 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Administrerende direktør gis fullmakt til å sende inn høringssvar i denne saken for Helse 

Nord RHF. 
 
2. Helse Nord RHF er prinsipielt i mot at det foretas endring i helseforetaksloven. 
 
3. Helse Nord RHF kan likevel støtte de foreslåtte endringene med følgende forbehold: 
 

- For å hindre at det skjer flere unntak fra regnskapsloven foreslår vi at lovendringen 
bør endres til kun å gjelde verdsettelsen av anleggsmidler som ble overtatt 1.1.2002.  

- det forutsettes at vi nå får et varig lov- og forskriftsgrunnlag for håndtering av 
avskrivninger. 

- verdisetting av boliger må avklares spesielt. 
- utvidelsen av levetiden for bygningsdeler som det legges opp til kompliserer 

beregning av levetid ved reinvesteringer, og bør derfor utgå.  
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26.10.2004 
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STYRESAK 88-2004  FORESPØRSEL OM VEDTEKTSENDRINGER 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Bakgrunn/fakta 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber foretaksmøtet endre vedtektene for 
helseforetaket, slik at vedtektene inneholder relevante bestemmelser om foretakets 
representasjon utad. 
 
I saksframlegget utdypes anmodningen. Vedtektenes bestemmelse om ”Styrende organer” 
foreslås tilføyd i 3. ledd:    
 
”Styret representerer foretaket utad. Styrets leder eller et styremedlem og direktøren i 
fellesskap tegner foretakets firma. Styret kan meddele prokura”.” 
 
Vedtar styret i Helse Nord RHF en vedtektsendring må det fremmes en ordinær sak for 
foretaksmøtet. Dersom RHF-styret ikke vedtar vedtektsendring, kan det neppe være 
nødvendig å fremme en egen sak i foretaksmøtet, jf ordlyden i helseforetakslovens § 12. I 
sistnevnte tilfelle må det være tilstrekkelig med styrets vedtak, og en underretning til 
helseforetaket.   
 
Vurdering 
Utgangspunktet er at vedtektene ikke regulerer representasjon utad. Det er likevel forutsatt i 
helseforetaksloven at signaturretten kan reguleres i vedtektene. Det følger av 
helseforetakslovens § 12 at endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 
 
Når det gjelder innholdet i forslaget til vedtektsendringer, så er det ingen formelle hindringer 
knyttet til signaturrett i fellesskap – dersom styret i dette helseforetaket ønsker det slik. At 
”styret representerer foretaket utad” er ordrett referert fra helseforetaksloven, og at ”styret 
kan meddele prokura” følger allerede av prokuraloven (sikker tolkning).  
 
Ved formalisering av foretakets representasjon utad foreligger det to relevante alternativer. 
Det ene er vedtektsendringer, og det andre er at styret i helseforetaket i vedtaks form gir 
signaturrett (og / eller prokura).  
 
Helseforetakets styre kan når som helst tilbakekalle både styrevedtatt signaturrett og 
styrevedtatt prokurafullmakt. Styret kan mest sannsynlig ikke tilbakekalle en vedtektsfestet 
fullmakt – uten å måtte fremme en sak for foretaksmøtet. Således mister foretaksstyret 
privilegiet; å kunne vedta eller endre fullmaktene til enhver tid. Typisk kan det være ulike 
behov for fullmakter – avhengig av den til enhver tid ansatte foretaksdirektør og det til enhver 
tid sittende styre. I en hastesak (for å få endret fullmaktene) kan saksbehandling gjennom 
foretaksmøtet være et forsinkende ledd. Videre kan det lett oppstå en situasjon, der våre 
helseforetak har ulike vedtektsbestemmelser (om disse fullmaktene) – avhengig av hvem som 
sitter i de ulike posisjoner. Det kan således anføres at vedtektene ikke bør regulere slike 
personavhengige fullmakter, og at helseforetakets styre bør ha størst mulig handlingsrom.  
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Vedtektsfestende fullmakter vil innebære økt notoritet (det vil i praksis si at 
tredjemenn/utenforstående, etter å ha lest vedtektene, i større grad kan stole på at fullmaktene 
er riktige). Men siden notoritet er ivaretatt i foretaksregisteret, så kan dette neppe være et 
avgjørende moment.  
 
Etter en helhetsvurdering er det ikke å anbefale at anmodningen etterkommes. Det er da 
særlig lagt vekt på foretaksstyrenes handlingsrom. Slike vedtektsendringer bør likevel være en 
mulighet i de tilfellene der eierens intervenering anses nødvendig.  
 
Helseforetakenes styrer kan vedta de ønskede fullmakter, for så å sende de nødvendige 
endringsmeldinger til foretaksregisteret. 
 
Konklusjon 
Det anbefales ikke vedtektsendringer knyttet til helseforetakenes representasjon utad. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i helseforetakene regulerer signaturrett og / eller prokura i vedtaks form.  
 
2. Styret i helseforetakene oppfordres til å formalisere representasjon utad, heri utferdigelse 

av endringsmeldinger til foretaksregisteret. 
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
- Brev til Helse Nord RHF fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 29.09.04 
- Saksframlegg til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – i styresak 39/04 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter 
- Helse Nord RHF’s vedtekter 
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UTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak i styresak 39/04 
”Forslag til endring av vedtekter for Universitetssykehuset Nord-Norge HF”: 
 
”Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber foretaksmøtet endre vedtektene for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF slik at vedtektene inneholder relevante bestemmelser 
om foretakets representasjon utad.” 
 
Innledningsvis i saksframlegget fremgår det: 
 
”I henhold til Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter § 18 skal endring av 
vedtektene vedtas av foretaksmøtet.” 
 
I saksframlegget fremheves det også at vedtektene fortsatt ikke inneholder ” relevante 
bestemmelser om foretakets representasjon utad, slik dette er regulert i helseforetakslovens 
kap 9 og styreinstruksen”. 
 
Videre står det skrevet: 
 
”Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge mener det er nødvendig for å ivareta 
helseforetakets formål og hovedoppgaver at styrets representasjon av foretaket utad eksplisitt 
fremkommer i vedtektene. Styret fremmer derfor følgende forslag til endring i vedtektene § 8 
Styrende organer, noe som medfører at vi også får en lik praksis på lik linje med 
aksjeselskaper. I § 8 tredje ledd gjøres følgende tilføyelse, jf styreinstruksens pkt. 5.3 og 
helseforetaksloven § 39: 
 
”Styret representerer foretaket utad. Styrets leder eller et styremedlem og direktøren i 
fellesskap tegner foretakets firma. Styret kan meddele prokura”.” 
 
Avslutningsvis står det skrevet i saksframlegget: 
 
”Vedtektenes § 8 tredje ledd vil etter dette lyde: 
”Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret ansetter. 
Styret representerer foretaket utad. Styrets leder eller et styremedlem og direktøren i 
fellesskap tegner foretakets firma. Styret kan meddele prokura”.” 
 
Konsekvenser/vurdering 
Innledningsvis må det bemerkes at vedtektsendringer er regulert vedtektenes § 12, og ikke § 
18. Videre er bestemmelsen om ”Styrende organer” å finne i vedtektenes § 6, og ikke i § 8.  
 
Det følger av helseforetakslovens § 12 at endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. Det 
fremgår av lovens § 16, at det er ”eieren” som utøver myndighet i foretaksmøtet. I Ot.prp. nr. 
66 (2000-2001) er dette utdypet under merknadene til § 16: ”I helseforetaket utøves denne 
eierstyringen av den som representerer det regionale helseforetaket. Normalt vil dette være 
det regionale helseforetakets styre eller daglige leder. Skal andre enn styret representere det 
regionale helseforetaket som eier i helseforetakets foretaksmøte, må vedkommende være 
utpekt av styret.”. Dermed kan det neppe være tvilsomt at henvendelsen fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF bør styrebehandles i det regionale helseforetaket (noe 
også henvendelsens karakter tilsier). 
 
Vedtar styret en vedtektsendring må det fremmes en ordinær sak for foretaksmøtet. Dersom 
styret ikke vedtar vedtektsendringer kan det neppe være nødvendig å fremme en egen sak i 
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foretaksmøtet, jf ordlyden i lovens § 12. I sistnevnte tilfelle må det være tilstrekkelig med 
styrets vedtak, og en underretning til helseforetaket.   

Dersom det regionale helseforetaket velger å endre vedtektene, så må endringsforslaget 
gjengis i innkallingen, jf helseforetakslovens § 18, 2. ledd, 2. pkt. Videre kan det ”ikke gis 
samtykke til å vedta andre endringer i vedtektene enn de forslagene til endringer som er 
gjengitt i innkallingen”, jf helseforetakslovens § 18, 3. ledd, 2. pkt. For øvrig gjelder de 
alminnelige reglene om foretaksmøter. 

Foretakets representasjon utad er regulert i helseforetakslovens § 39: 

”Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma.  

 Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne foretakets firma. Vedtektene kan 
begrense styrets myndighet etter forrige punktum og også selv gi bestemmelser om fullmakt 
som der nevnt.  

 Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter 
§ 37.”  

Utgangspunktet er altså at vedtektene ikke regulerer representasjon utad, noe som også følger 
av helseforetakslovens § 11 (som oppgir hva vedtektene minst skal inneholde). Likevel er det 
forutsatt i § 39, 2. ledd, 2. pkt. at signaturretten kan reguleres i vedtektene. 
 
Dermed foreligger det to relevante alternativer, når det gjelder å formalisere representasjon 
utad. Det ene er vedtektsendringer, og det andre er at helseforetaket i vedtaks form gir 
signaturrett (og / eller prokura).  
 
Aksjeloven har en spesialbestemmelse i § 6-31 (2): ”Retten til å tegne selskapets firma kan 
når som helst tilbakekalles. Vedtektsfestet fullmakt kan tilbakekalles av styret når 
generalforsamlingens beslutning ikke kan avventes uten skade for selskapet”. En tilsvarende 
bestemmelse er ikke å finne, verken i helseforetaksloven eller statsforetaksloven. 
Problemstillingen synes ikke berørt i disse lovenes motiver. Sett i sammenheng må likevel 
helseforetakets styre når som helst kunne tilbakekalle både styrevedtatt signaturrett og 
styrevedtatt prokurafullmakt. Dette er neppe tvilsomt. Det er atskillig mer usikkert om styret 
kan tilbakekalle en vedtektsfestet fullmakt – uten å måtte fremlegge en sak for foretaksmøtet.  
 
En annen side av vedtektsregulert representasjon, er at helseforetakenes styrer mest 
sannsynlig mister privilegiet; til fritt å kunne vedta eller endre fullmaktene til enhver tid. Det 
er ikke gitt at det enkelte helseforetak eller helseforetaksgruppen er tjent med denne type 
vedtektsendringer. Typisk kan det være ulike behov for fullmakter – avhengig av den til 
enhver tid ansatte foretaksdirektør og det til enhver tid sittende styre.   
 
Når det gjelder innholdet i forslaget til vedtektsendringer, så legges det opp til at et 
styremedlem og daglig leder i fellesskap gis signaturrett. Det vil si at denne retten / 
fullmakten bare kan nyttes i fellesskap. Formelt er det neppe hindringer i veien for denne 
løsningen – og dersom styret i dette helseforetaket ønsker det slik, så må det være i orden.  
 
Endringsforslaget ”Styret kan meddele prokura” er strengt tatt neppe nødvendig. Det er 
sikker tolkning av prokuraloven at styret i alle tilfeller har en slik rett til å meddele prokura.  
 
Nærmere overveininger 
I endringsforslaget står det skrevet: ”Styret representerer foretaket utad”. Dette er ordrett 
referert fra helseforetakslovens § 39, 1. ledd. At ”Styret kan meddele prokura” følger allerede 
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av prokuraloven, jf ovenfor. Hvorvidt det å vedtektsfeste lovens ordlyd og gjeldende rett er en 
god løsning – blir et spørsmål om hensiktsmessighet og hva vedtektene bør inneholde.  
 
I vedtektenes § 12, 2. ledd står det skrevet: ”Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta 
helseforetakets formål og hovedoppgaver”. All den tid de aktuelle fullmakter kan gis i 
styrevedtaks form (og i det vesentlige allerede fremgår av loven) er det ikke gitt at 
vedtektsendringer er ”nødvendige” for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.  
 
Formelt er det likevel intet til hinder for at vedtektene endres i tråd med forslaget. Det 
avgjørende blir om vedtektsendringene er en god løsning for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Helse Nord. 
 
Dersom foretaksmøtet endrer Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter, vil det 
kunne oppstå spørsmål om hvorvidt også våre andre helseforetak bør endre sine vedtekter. 
Våre helseforetak kan ha behov for ulike løsninger, alt etter hvem det er som sitter i styret og 
hvem som er daglig leder. Dermed kan det lett oppstå en situasjon, der våre helseforetak har 
ulike vedtektsbestemmelser (om disse fullmaktene) – avhengig av hvem som sitter i de ulike 
posisjoner. Det kan således anføres at vedtektene ikke bør regulere slike personavhengige 
fullmakter, og at helseforetakets styre bør ha størst mulig handlingsrom. Vedtektsendringer 
bør likevel kunne være en mulighet i de tilfellene der eierens intervenering anses nødvendig. 
 
Per i dag synes ikke foretaksstyret å ha hjemmel for tilbakekalle en vedtektsfestet fullmakt. I 
en hastesak for å få endret fullmaktene vil derfor saksbehandling gjennom foretaksmøtet 
kunne være et forsinkende (og i verste fall avgjørende) ledd. Et tilbakekall som ikke er fulgt 
opp overfor Foretaksregisteret vil ikke kunne gjøres gjeldende overfor godtroende 
tredjeperson, jf foretaksregisterlovens § 10-1. Disse forholdene taler ikke til fordel for de 
forespurte vedtektsendringene. 
 
Vedtektsfestende fullmakter vil til en viss grad innebære økt notoritet. Men dette er jo 
ivaretatt gjennom registrering i foretaksregisteret. I så måte kan dette neppe være et 
avgjørende moment. 
 
Verken det regionale helseforetaket eller våre helseforetak har vedtektsfestet signaturrett og / 
eller prokura. Det regionale helseforetaket har dog i styrevedtaks form vedtatt disse 
fullmaktene. Styret i Nordlandssykehuset HF har vedtatt prokurafullmakt. 
Likhetsbetraktninger kan tilsi at alle våre helseforetak regulerer slike fullmakter i styrevedtaks 
form.  
 
Etter en helhetsvurdering taler det meste for at våre helseforetak bør beholde privilegiet; til 
fritt å kunne tildele og endre slike fullmakter til enhver tid.  
 
Endring av vedtektene bør likevel være et alternativ i situasjoner der eierens intervenering 
anses nødvendig. Dette kan i så fall vurderes konkret av styret i det regionale helseforetaket.  
 
Helseforetakene bør oppfordres til i vedtaks form å regulere disse fullmaktene. Eventuelle 
endringer må besørges registrert i foretaksregisteret. 
 
Oppsummering 
Foretaksmøtet bør ikke etterkomme Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s anmodning om 
vedtektsendringer.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.11.2004 200400350-72 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 89-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 17. november 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 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.11.2004 200400350-72 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 89-2004/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.11.2004 200400350-72 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 89-2004/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.11.2004 200400350-73 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 90-2004  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 11. oktober 2004 – protokoll 
2. Brev fra Felles Brukerutvalg Hålogalandssykehuset HF av 26. oktober 2004 ad. 

helsetilbudet i Hålogalandsregionen 
3. Brev fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon i Nordland av 29. oktober 2004 ad. 

sammensetning av brukerutvalget i Hålogalandssykehuset HF 
4. Brev fra konserntillitsvalgte Helse Nord RHF av 15. oktober 2004 ad. medvirkning og 

medbestemmelse 
5. Dokument nr. 3:2 fra Riksrevisjonen ad. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens 

forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003 
6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2004 ad. samordning av sykehus 

i hovedstadsområdet, invitasjon til drøftingsmøter 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. november 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.11.2004 200400350-74 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 91-2004  EVENTUELT 
 

Møtedato: 17. november 2004 

 
 
 
 
 


