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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 16. MARS 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 16. mars 2005 – fra kl. 08.30 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø. 

 
 
Etter behandling av styresak 16-2005 og 17-2005 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.30. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, styresekretær/adm. leder 
Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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STYRESAK 20-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 16. mars 2005: 
 
Sak 20-2005 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 21-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mars 2005 Side 3
Sak 22-2005 Utvidet finansiering av investeringsprosjekter for psykisk 

helsevern i Helse Finnmark HF 
Side 5

Sak 23-2005 Arealøkonomisering Helse Finnmark HF, Hammerfest og 
Kirkenes og Hålogalandssykehuset HF, Narvik 

Side 10

Sak 24-2005 3. tertialrapport 2004 Side 17
Sak 25-2005 KLP – forslag om omdanning til allmennaksjeselskap  

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.b. 
Side 28

Sak 26-2005 Etablering av intern revisjon Side 33
Sak 27-2005 Orienteringssaker Side 39
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 28-2005 Referatsaker Side 42
 1. Brev av 31. januar 2005 fra Universitetssykehuset Nord-

Norge HF til Brønnøysundregistrene ad. endring av 
vedtekter 

 

 2. Referat fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. februar 
2005 

 

Sak 29-2005 Eventuelt Side 46
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 21-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. MARS 2005 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 3. MARS 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte, den 3. mars 2005 – fra kl. 12.00 til kl. 12.30. 
Møtet ble avviklet som telefonmøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø. 
  
Til stede på telefon: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Johan Petter Barlindhaug, Anders Eira, Lisbeth 
Flågeng, Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Til stede i Helse Nord RHF’s lokaler: 
Styremedlem Stig Fossum. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol og økonomidirektør Jann-Georg Falch. 
 
Forfall: 
Styremedlem Nina Schmidt. 
 
 
STYRESAK 16-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 16-2005 Godkjenning av saksliste 
Sak 17-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2005 
Sak 18-2005 Boliger Nordland – skisse til forlik mellom Nordland 

Fylkeskommune og Helse- og omsorgsdepartementet 
Saken er unntatt off. i h. t. Offl. § 5, 1. ledd. 

Sak 18-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 17-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. FEBRUAR 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. februar 2005 godkjennes.  
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STYRESAK 18-2005  BOLIGER NORDLAND – SKISSE TIL FORLIK  
 MELLOM NORDLAND FYLKESKOMMUNE  
 OG HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  
 Saken er unntatt off. i h. t. Offl. § 5, 1. ledd. 
 
Vedtaket er unntatt off. i h. t. Offl. § 5, 1. ledd, inntil protokollen mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og Nordland Fylkeskommunen er signert. 
 
 
STYRESAK 19-2005  EVENTUELT 
 
Styret i Helse Nord RHF ble kort orientert om status i saken om internrevisjon, intern kontroll 
og kontrollkomité, jfr. styresak 09-2005.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. mars 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 22-2005  UTVIDET FINANSIERING AV 
 INVESTERINGSPROSJEKTER FOR  
 PSYKISK HELSEVERN I HELSE FINNMARK HF 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Formål/sammendrag 
Styret inviteres i denne saken til å godkjenne en utvidet investeringsramme med 37,1 mill. 
kroner for fire byggeprosjekter innen psykisk helsevern i Helse Finnmark HF.  
 
Formålet med behandlingen er å sikre prosjektene en investeringsramme som er realistisk for 
gjennomføring.  
 
Ved styrets behandling av investeringsplan og investeringsrammer for Helse Finnmark HF var 
grunnlaget for fastsetting av rammer mangelfullt. Samlet investeringsramme til prosjektene  
 
• DPS Vest-Finnmark, Alta 
• DPS Midt-Finnmark, Lakselv 
• Ungdomspsykiatrisk behandlingsavdeling, Karasjok 
• DPS Øst-Finnmark, Tana 
 
ble satt til 57 mill. 2001 kroner. Forprosjektene som ble lagt frem i 2002/2003 hadde en 
samlet kostnad på 135,7 mill. kroner. 
 
Helse Nord RHF og Sosial- og helsedirektoratet fikk derfor i oppdrag av Helsedepartementet, 
ved brev av 27.2.2004, å utarbeide en investeringsplan for Finnmark som kunne realiseres 
innenfor realistiske rammebetingelser. 
 
Styret Helse Finnmark HF har i møte 19.1.2005 som sak 3/2005 anbefalt en utvidelse av 
investeringsrammen med 30 mill. kroner hvorav 20 mill. kroner innen opptrappingsplanens 
ramme. Ved brev av 1.2.2005 til Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Nord RHF søkt 
om en utvidelse av investeringsrammen innen opptrappingsplanen for psykisk helsevern med 
27,1 mill. kroner. Søknaden inkluderer prisstigning og rehabiliteringskostnader ved eventuelt 
kjøp av bestående bygning i Karasjok. 
 
Utover økningen på 27,1 mill. kroner gjelder denne saken en utvidelse av investeringsrammen 
med 10 mill. kroner for kjøp av bestående bygning i Karasjok og nødvendige 
investeringskostnader for utleie av lokaler til Senter for samisk helseforskning og Indre 
Finnmark familievernkontor. 
 
Styret Helse Finnmark HF har i møte 28.2.2005 i sakene 12-15 /2005 godkjent program og 
planløsning for byggeprosjektene og godkjent iverksettelse av bygging under forutsetning at 
blant annet revidert investeringsramme godkjennes.  
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Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet investeringsrammer innen opptrappingsplanen for blant 
annet Helse Finnmark HF som sak 19-2002. Bakgrunnen for saken var Helsedepartementets 
brev av 22. januar 2002 hvor Helse Nord ble tildelt en samlet investeringsramme på 335,8 
mill. kroner med forslag/underlag til fordeling på DPS-er. 
 
Arbeidet videre har vist at grunnlaget for fastsetting av rammer til Helse Finnmark HF var 
mangelfullt. Demografi og geografi ga en struktur og tjenestetilbud som vanskelig lot seg 
tilpasse snittberegninger i landet. Videre har Helse Finnmark HF nasjonale oppgaver med 
etablering av kompetansesenter og herunder tilbud for hele den samiske befolkning. 
 
Bakgrunn for saken nå er at Helse Nord RHF og Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir.) har fått 
i oppdrag av Helsedepartementet, ved brev av 27.2.2004, å utarbeide en investeringsplan for 
Finnmark som kan realiseres innenfor realistiske rammebetingelser. 
 
Arbeidet med investeringsplan og prosjektene har skjedd i nært samarbeid med Helse 
Finnmark HF. I møte med SH-dir. den 5.1.2005 ble status for planene gjennomgått. 
Tilbakemeldingene var positive og arbeidene ble videreført slik at forprosjektene er ferdige og 
behandlet i styremøte Helse Finnmark 28.2.2005. 
 
Tidligere forprosjekt av 2002/2003 overskred den tildelte investeringsrammen innen 
opptrappingsplanen med 84,51 mill. kroner. SH-dir.’s uttalelser og faglige vurderinger tilsa at 
prosjektene ble tatt opp til ny vurdering. Reviderte prosjekter viser betydelig 
kostnadsreduksjon og dette oppnås ved blant annet en kritisk gjennomgang av funksjons- og 
arealprogram samt langt bedre utnyttelse av bestående bygninger. Status per dato er en økning 
av den opprinnelig tildelte rammen innen opptrappingsplanen med 7,0 mill. kroner.  
Samlet rammeøkning er på 37,1 mill. kroner. Øvrig rammeøkning kan forklares med  
 
• prisøkning 2001-2005 ca. 6,85 mill, kroner 
• kjøp og renovering bestående bygning i Karasjok ca. 8,1 mill. kroner 
• leieareal og nye funksjoner/tilbud ca. 15,15 mill. kroner. 
 
Revidert investeringsramme for gjennomføring av opptrappingsplanens fire prosjekter i 
Finnmark er samlet 94,1 mill. kroner. 
 
Program og planløsning 
Innen Investeringsrammen gjennomføres følgende program med modernisering og nybygg 
 
• DPS Midt-Finnmark HF, Alta. I etasjen over dagens BUP, VPP, rusteam og 

administrasjon m.v. bygges en ny etasje på 1219 kvm. som gir følgende nye tilbud:  
o døgnenhet med 10 plasser hvorav 1 plass for skjerming,  
o kriseplasser for 2 ungdommer,  
o dagbehandlingsenhet,  
o BUP ambulant team.  
I planene inngikk også ombygging i dagens anlegg til en kostnad av 1,26 mill. kroner for å 
skaffe 5 kontorenheter for realisering av programmet, men dette lot seg ikke gjennomføre 
innenfor planlagt investeringsramme på 94,1 mill. kroner.  
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• Ungdomspsykiatrisk behandlingsavdeling, Karasjok. Planene omfatter flere 
samarbeidende enheter som er planløst i et felles anlegg. Dagens behandlingsenheter 
består av BUP, Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT), Familieavdeling/ familieleilighet 
(nylig realisert i eget nybygg), Samisk nasjonalt kompetansesenter for barn/unge 
(SANKS) og Indre Finnmark familievernkontor. Bestående bygning eies av Karasjok 
kommune og denne foreslås overtatt av Helse Finnmark HF for å sikre en hensiktsmessig 
totalløsning i anlegget. I nybygg på 500 kvm. etableres et nytt døgntilbud (boenhet) for 
ungdom med 6 plasser pluss en skjermingsplass ved akutte behov. Videre anbefales en 
mindre utbygging på 300 kvm. tilknyttet bestående bygning for gjennomføring av 
funksjons- og arealprogrammet. Foruten nevnte funksjoner inngår skolelokaler, 
stabskontorer tilknyttet boenheten, administrasjons- og felleslokaler samt utleieareal til 
Senter for samisk helseforskning. Brutto areal i planløsningen er 2 410 kvm. 

• DPS Midt-Finnmark, Lakselv. Funksjonsplanene/-prosjektet omfatter Samisk nasjonalt 
kompetansesenter for voksne (SANKS) med samisk akutteam, FoU, familieavdeling, VPP 
og ambulant tilbud, dagbehandling, ergoterapi samt modernisering av døgnenhet med 
blant annet dusj/toalett til 8 pasientrom, inkludert to skjermingsenheter, og herunder 
kortidstilbud med kriseintervensjon og observasjon. Antall døgnplasser ved institusjonen 
er redusert fra 18 til 12 plasser. I tillegg til de 12 plassene er det etablert 4 akuttplasser 
tilknyttet de kliniske funksjoner ved SANKS. Av de 16 plassene opprettholdes 8 plasser 
ved en rehabiliteringsenhet. Rehabiliteringsenheten omfattes ikke av byggeprosjektet. 
Planløsningen innebærer foruten en modernisering i anlegget en mindre ombygging og 
bedret logistikk i bygget ved etablering av ny hovedinngang. Brutto areal i planløsningen 
er ca. 1 700 kvm. 

• DPS Øst-Finnmark, Tana. Funksjonsplanene/-prosjektet omfatter VPP og ambulant tilbud, 
dagbehandling samt modernisering av døgnenhet med blant annet dusj/toalett til alle 16 
pasientrom, inkludert en skjermingsenhet, og herunder kortidstilbud med 
kriseintervensjon og observasjon. Antall døgnplasser for DPS Øst-Finnmark er satt til 20 
plasser hvorav 4 plasser i leiligheter. Tana har 8 leiligheter hvorav 4 leiligheter brukes 
som treningsleiligheter. DPS-et gir tilbud om lengre tids behandling og rehabilitering med 
ergoterapi. Programmet inkluderer også nødvendige lokaler for ambulant team for 
barn/unge. Planløsningen krever en utvidelse av arealet og dette løses ved å ta i bruk 
Seidajok til poliklinikk og BUP ambulant team. Hovedbygget og Seidajok ligger i 
gangavstand (ca. 50 meter) fra hverandre og ulempen ved denne løsning vurderes ikke å 
være av stor betydning. Logistikken i hovedbygget bedres ved blant annet etablering av ny 
hovedinngang. Brutto areal i planløsningen er 2 084 kvm. 

 
Styrebehandling Helse Finnmark HF 
Saken ble behandlet i styret Helse Finnmark HF i møte 19.1.2005 som sak 3/2005 og i møte 
28.2.2005 som sak 12-15/2005 (forprosjekter).  
 
I sak 3/2005 anbefalte styret en utvidelse av investeringsrammen innen opptrappingsplanen 
med 20 mill. kroner for de 4 byggeprosjektene innen psykisk helsevern i Helse Finnmark HF. 
Videre anbefalte styret en nødvendig utvidelse av investeringsrammen med ytterligere 10 
mill. kroner for å finansiere tomt og bygninger for prosjektet i Karasjok. Ved brev av 1.2.2005 
til Helse- og omsorgsdepartementet søker Helse Nord om en rammeøkning innen 
opptrappingsplanen psykisk helsevern med 27,1 mill. kroner. Dette inkluderer prisøkning fra 
2001 til 2004 med ca. 10 % og rehabilitering av bestående bygning i Karasjok ved eventuelt 
kjøp av bygningen. 
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I sakene 12-15/2005 godkjente styret program og planløsning for de 4 byggeprosjektene 
innenfor revidert investeringsramme på 94,1 mill. kroner. Styret godkjente iverksettelse av 
bygging under forutsetning av at  
 
• Revidert investeringsramme godkjennes og herunder dekning av kapitalkostnader 
• Kapitalkostnader og driftsøkonomiske konsekvenser lar seg realistisk innarbeide innenfor 

økonomiske rammer til Helse Finnmark HF. 
 
Vurdering 
En rekke tiltak gjennomføres for omstilling og forbedring av tjenestetilbudet innen psykisk 
helsevern i Finmark. Foruten en generell modernisering etableres  
 
• 10 nye døgnplasser i Alta til erstatning for tilsvarende reduksjon av døgnplasser ved 

bestående døgninstitusjon på Jansnes.  
• 2 nye kriseplasser for ungdom i Alta. Dette har sammenheng med direktoratets 

tilbakemeldinger om å redegjøre for hvorledes behovet for akutt- og korttidsplasser tenkes 
løst for Troms og Finnmark.  

• BUP ambulant team etableres i Alta/Hammerfest og i Tana i forbindelse med avvikling av 
døgntilbudet ved Seidajok. 

 
Foreliggende utredninger og forprosjekter er tilstrekkelig underlag for oppfølging av 
departementets oppdrag om å utarbeide en investeringsplan for Finnmark som kan realiseres 
innenfor realistiske rammebetingelser. Prosjektene fremstår som realistiske for å dekke den 
planlagte funksjon og aktivitet ved DPS-ene i Finnmark. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Siden Helse Nord RHF gjennom basisrammen har fått dekket kostnadene til å gjennomføre 
psykiatriplanens investeringsprogram, har vi innført et prinsipp internt i Helse Nord hvor 
helseforetakene får styrket basisrammen med 4 % av godkjent investeringsprogram når 
byggene står ferdig og tas i bruk. Det å øke godkjent investeringsrammen for psykiatriplane 
med ca 30 mill kroner betyr dermed at styret for Helse Nord RHF forplikter seg til å styrke 
basisrammen til Helse Finnmark HF med 1,2 mill kr. fra og med ferdigstillelsen av disse 
byggeprosjektene. (I tillegg foreslås det å øke investeringsrammen med ca 7 mill for å 
gjennomføre investeringer i lokaler som leies ut). 
 
Konklusjon 
Helse Finnmark HF har gjennomført et godt arbeid for å modifisere program og planløsning 
til realistiske rammebetingelser. Foreliggende prosjekter har fanget opp direktoratets 
tilbakemeldinger og løsningene er fullt ut akseptable. Det anbefales en revidering av 
investeringsrammen for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF med 37,1 mill. kroner. 
Herunder følger en utvidet finansiering ved dekning av kapitalkostnader med 4 % av 
investeringskostnaden, som er gjeldende ordning for prosjekter innen opptrappingsplanen for 
psykisk helsevern. 
 
Kjøp av bestående bygninger i Karasjok anbefales for å oppnå en helhetlig og integrert 
løsning. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar en utvidelse av investeringsrammen for 

investeringsprosjekter for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF med 37,1 mill. kroner. 
 
2. Styret godkjenner kjøp av bestående bygning for barne- og ungdomspsykiatrien i 

Karasjok. 
 
 
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 23-2005  AREALØKONOMISERING HELSE FINNMARK HF, 
 HAMMERFEST OG KIRKENES OG  
 HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, NARVIK 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Formål/sammendrag 
Styret orienteres i denne saken om et oppstartet arbeid med å få oversikt over dagens 
bygningsmasse og hvordan denne kan skaleres ned og tilpasses dagens drift ved Helse 
Finnmark HF, Hammerfest og Kirkenes samt Hålogalandssykehuset, divisjon Narvik.  
 
Videre orienteres styret om sak 23/04 ”Utvikling av infrastruktur i Narvik” som ble behandlet 
22.6.2004 i styret Hålogalandssykehuset HF. 
 
Arbeidet med arealøkonomisering er en forstudie/foranalyse som skal gi et bedre grunnlag for 
et målrettet og strukturert arbeid med vurdering av funksjon, areal, planløsninger, 
investeringskalkyle og totaløkonomi (idéfase). Idéfasen utreder alternative løsninger som 
grunnlag for valg av strategi og videre planer/prosjekt for utvikling av tjenestetilbudet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord må påregne en streng prioritering av midler til investering og økende krav til 
effektiv arealbruk de nærmeste år. Dagens arealer er ofte lite hensiktsmessig utformet i 
forhold til de behov og retningslinjer som gjelder for dagens krav til moderne og effektiv 
sykehusdrift. Arbeidet med modernisering av hele sykehusanlegg er iverksatt for 
Nordlandssykehuset HF, somatikk Bodø og Hålogalandssykehuset HF, divisjon Stokmarknes. 
De neste sykehusanlegg som bør gjennomgåes i en helhetlig plan er 
 
• Hålogalandssykehuset HF, divisjon Narvik 
• Helse Finnmark HF, Kirkenes 
• Helse Finnmark HF, Hammerfest 
 
Styret ved Hålogalandssykehuset HF vedtok som sak 23/04 ”Utvikling av infrastruktur i 
Narvik” blant annet å anmode Helse Nord RHF om å redegjøre for hvilken plass et nytt 
sykehus i Narvik kan innta i køen av investeringsprosjekt i foretaksgruppen. Utskrift fra 
møteprotokoll vedlegges.  
 
Oppfølgingen av saken følger vanlig prosedyre for behandling av større strategiske prosjekt i  
en tidlig fase og fremdriften initieres i henhold til investeringsplan 2006-2010 med føringer 
etter 2010. Dette innebærer blant annet at arbeidet med en idéfase vurderes startet opp når 
forstudie/-analyse er gjennomført. Resultatet av idéfasen vil blant annet være en anbefaling 
om virksomhetsplan, funksjons- og arealprogram, alternative planløsninger, 
investeringskalkyle og totaløkonomi. Det skal legges frem alternative forslag til løsninger og 
herunder både renovering av dagens bygninger og nybyggsløsning. 



 
 

11 

 
 
For å sikre et godt grunnlag for videre arbeid (idéfasen) gjennomføres en forstudie/-analyse 
med gjennomgang av dagens bygningsmasse. Forstudien har som mål: 
 
• Gi en bedre oversikt og mer kvalifiserte data om areal og arealbruk, 
• Utvikle et beslutningsgrunnlag for vurdering av vedlikehold, ombygging og/eller 

eventuelt nybygg, 
• Gi en bedre forståelse for forvaltning, drift og vedlikehold av areal og dets innvirkning på 

pasientlogistikk og kjerneprosesser, 
• Koordinere teknisk og økonomisk fagområde for i framtiden ¨å ha et finansgrunnlag på 

plass. 
 
Forstudien forventes å være nyttig med perspektiv på organisasjon, pasienttilbud, teknologi og 
drift samt økonomi. Ekstern konsulent engasjeres til arbeidet. Sluttrapport i forstudien kan 
foreligge mai/juni. Kostnadene ved en slik forstudie er 100 – 150 000 kroner. 
 
Fra tidligere utredninger i Hålogalandssykehuset, Narvik foreligger et godt 
underlagsmateriale med tilstandsrapporter/-analyser og vurdering av dagens standard. Videre 
har styret vurdert forskjellige løsninger og herunder samlokalisering av somatikk og psykiatri. 
 
Tilsvarende forstudie/-analyse er gjennomført i Helse Finnmark HF ved sykehusene i 
Kirkenes og Hammerfest. Sluttrapport for disse sykehusene forelå 6. februar.  
 
Prosjektfaser 
I brev av 31.12.02 vedrørende beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter 
legger Helsedepartementet til grunn at de regionale helseforetakene utvikler nødvendige 
systemer og rutiner for styring, kontroll og kvalitetssikring av investeringsprosjekter. Som 
oppfølging av dette brevet har Helsedepartementet i brev av 12.02.04 til de regionale 
helseforetak vektlagt at en del forhold er av sentral betydning for å sikre at kvalitetssikringen 
holder god standard. 
 
Forståelsen av departementets brev og gjennomføring av de ulike faser i et større strategisk 
prosjekt kan sammenfattes til 
 
 Idéfase 

Dette er en utrednings- og utviklingsfase hvor fokus rettes mot idésøk og vurdering av flere 
alternativer. Grunnlaget legges for valg av vei i neste fase. Initiativtaker (som regel HF) 
vedtar om prosjektet videreføres i Konseptfasen eller ikke. Helse Nord RHF godkjenner om 
HF kan videreføre prosjektet. Første dialog med faglige myndigheter og en foreløpig 
vurdering skjer i denne fasen. Helse Nord RHF melder prosjektet til HOD gjennom ordinært 
meldingssystem. Idéfasen kan vare 6-12 måneder, avhengig av kompleksitet, dataunderlag og 
ressursinnsats. 
 
 Konseptfase 

Denne fasen er grunnlaget for beslutning om videre prosjektgjennomføring. Her fremlegges 
Hovedfunksjonsprogram, Hovedprogram utstyr, totaløkonomiske kalkyler og plan for 
forprosjekt. Denne fasen vil ofte vare opp mot 12 måneder for sykehusbygg av noe størrelse. 
 
 Forprosjektfase 

I denne fasen detaljeres konseptfasen med teknisk dokumentasjon, driftsorganisering, 
lønnsomhetsanalyser, kvalitetssikring mv. Gitt at de to tidligere faser er godt gjennomført kan 
forprosjekter utarbeides i løpet av 6-9 måneder. 
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Mellom hver fase vil det alltid kreves noe tid for behandling av saken i beslutningsorgan. 
Arbeidet med forstudie/-analyse kan være avsluttet innen sommeren 2005. Idéfase kan 
eventuelt oppstartes så snart investeringsplan 2006-2010 er behandlet i styret i Helse Nord 
RHF (9. november 2005). Styret i Helse Nord RHF vil da få planer/prosjekter (konseptfasen) 
til realitetsbehandling rundt årsskiftet 2007/2008. 
 
Vurdering 
I henhold til vedtektene skal helseforetakene medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Iverksetting skal skje innen 
rammen av Helse Nord RHF’s konkretiserende planer og vedtak.  
 
Bestillerdokument 2005 Helse Nord RHF konkretiserer en rekke krav til prioritering, 
utvikling og oppfølging. Herunder fremgår at det skal utarbeides helhetlige strategier som skal 
klargjøre planene for utviklingen framover for de enkelte lokalsykehus i helseregionen.  
 
Grunnlaget for beslutningene i sak 23/04 for styret Hålogalandssykehuset HF vurderes ikke å 
være tilstrekkelig for oppfølging. Blant annet foreligger ikke nødvendige utredninger for 
vurdering av sykehusets fremtidige rolle i en helhetlig strategi (jfr. bestillerdokument), 
inkludert regionale funksjonsfordelinger og helhetlige beredskapsopplegg. Virksomhetsplan, 
hovedfunksjonsprogram og alternative løsninger vurderes å være basert på utilstrekkelige 
rammebetingelser. Helse Nord RHF skal godkjenne om Hålogalandssykehuset HF kan 
videreføre prosjektene i Narvik.  
 
Helse Nord RHF har utarbeidet to høringsnotat om helseforetakenes geografiske 
ansvarsområder. Dette gjelder kommuner med tilknytning til Hålogalandssykehuset HF og 
herunder kommunene Hamarøy og Tysfjord som per dato er tilknyttet sykehuset i Narvik. 
Høringsfristen er satt til 20. mars 2005 og er planlagt behandlet i løpet av april. 
Bestillerdokument 2005 Hålogalandssykehuset HF har blant annet som resultatkrav at HF-ene 
skal tilpasse seg system- og områdemessige endringer som eventuelt kommer som 
konsekvens av justeringer av foretaksgrenser. 
 
Konklusjon 
Denne saken orienterer om påbegynt forarbeid for tre større strategiske prosjekt i Helse Nord. 
Arbeidet er initiert av HF-ene i samarbeid med Helse Nord RHF. Prioritering i tid/framdrift 
og ressurstilfang vil skje i f. m. behandling av investeringsplan 2006-2010 med føringer etter 
2010. Vurdering av større strategiske prosjekt vil være en vesentlig del av nevnte plan og 
herunder HF-enes bæreevne for dekning av finansieringskostnader og driftsøkonomiske 
konsekvenser. 
 
HF-ene vurderer om idéfase skal gjennomføres. Framdrift relateres til investeringsplan og 
øvrige rammebetingelser i plan/melding og årlige budsjett. Alle kostnader i de ulike fasene i 
prosjektgjennomføring dekkes innenfor de årlige investeringsrammer og basisrammer til HF-
ene. Styret i Helse Nord RHF holdes løpende orientert i f. m. behandling av årlig 
plan/melding og ved avsluttet konseptfase (med alternative skisseprosjekt) forelegges 
prosjektene styret i Helse Nord RHF til beslutning om videre-/gjennomføring av forprosjekt. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret Helse Nord RHF tar til orientering at det initieres større strategisk prosjekt med 

forarbeid ved 
 

• Hålogalandssykehuset HF, divisjon Narvik  
• Helse Finnmark, Hammerfest 
• Helse Finnmark, Kirkenes 

  
2. Eventuell idéfase for utvikling av tjenestetilbudet kan påbegynnes så snart 

rammebetingelser er fastlagt i investeringsplan 2006-2010 og med føringer etter 2010. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utskrift fra møteprotokoll Hålogalandssykehuset HF sak 23/04  
 ”Utvikling av infrastruktur i Narvik” (vedlegg 1) 

   Modell for idéfase; ref.: Hospitalitet (vedlegg 2) 
   
Utrykt vedlegg: To høringsnotat om foretakenes geografiske ansvarsområder 
 Arealundersøkelse Kirkenes sykehus, 5. februar 2005 
 Arealundersøkelse Hammerfest sykehus, 5. februar 2005 
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         Vedlegg 1 
Protokollutskrift styremøte Hålogalandssykehuset HF 
 
 
0023/04 
UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR I NARVIK 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. HHF må påregne streng nasjonal prioritering hva gjelder midler til større investeringer 
i bygg de nærmeste år. HHF har allerede satt opp som første prioritet 
utbyggingsprosjektet i Stokmarknes/Vesterålen. 

 
2. For å unngå unødvendige forsinkelser knyttet til finansiering/budsjettbalansen må 

utbygging av psykiatrien i Narvik derfor holdes innen rammen av bevilgninger over 
psykiatriens opptrappingsplan (ca. 20 mill). Styret ber om at foretaket iverksetter 
nødvendig planlegging og forberedelser for å samlokalisere psykiatrien i Håkvik hvor 
alternativ 5 i fremlagte utredning bør realiseres. Dette er kostnadsberegnet til ca. 14 
mill. Resterende investeringsmidler kan f eks brukes til å forbedre psykiatriske 
poliklinikker. 

 
3. Tilstandsrapporter for Narvik sykehus viser at sykehuset bør rehabiliteres for ca. 230 

mill. kroner. Deler av bygget er nær 50 år, og fremstår ikke som et tidsmessig og 
funksjonelt akutt-/lokalsykehus. I et 30-40 års perspektiv anses det derfor riktig, både 
finansielt og helsefaglig, å bygge et nytt sykehus. Dette bør realiseres i et 10 års 
perspektiv. Saken fremmes Helse Nord med anmodning om at Helse Nord innen 
31.12.2004 redegjør for hvilken plass et nytt sykehus i Narvik kan innta i 
investeringskøen i foretaksgruppen. For å redusere planleggingstid og kostnader bør et 
nytt sykehus i Narvik kunne være identisk med det man nå planlegger i Vesterålen. 
Fagmiljøet i Narvik bør derfor bli godt representert i planleggingen i Stokmarknes. 
Det bør også for nye Narvik sykehus fremlegges en investeringsanalyse, som viser 
alternative finansieringsmåter og hvilke driftsmessige besparelser som et nytt sykehus 
vil generere. 

 
4. Utredninger viser at det er plass til et nytt sykehus både på nåværende sykehustomt 

(bygge nytt mens det gamle er i drift), eller i Håkvik. Med tanke på at psykiatrien med 
dette vedtak samles i Håkvik, anses Håkvik å være mest hensiktsmessig lokalisering 
av et nytt akutt-/lokalsykehus. I dette perspektiv er det ikke aktuelt å overta 
kommunens sykehjem. 

 
5. Videre utredninger må også kommentere hvilke nødvendige kortsiktige 

tiltak/utbedringer som må foretas ved Narvik sykehus i påvente av realisering av et 
nytt sykehus, og en kvalifisert vurdering av kostnadene. 
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Endelig   v e d t a k : 
 

1. HHF må påregne streng nasjonal prioritering hva gjelder midler til større investeringer 
i bygg de nærmeste år. HHF har allerede satt opp som første prioritet 
utbyggingsprosjektet i Stokmarknes/Vesterålen. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
2. For å unngå unødvendige forsinkelser knyttet til finansiering/budsjettbalansen må 

utbygging av psykiatrien i Narvik derfor holdes innen rammen av bevilgninger over 
psykiatriens opptrappingsplan. Øvre investeringsramme er 20 mill.    
 
Styret ber om at foretaket iverksetter nødvendig planlegging og forberedelser for å 
samlokalisere psykiatrien i Håkvik hvor alternativ 4 og 5 i fremlagte utredning veies 
mot hverandre. Dette inkluderer en mer detaljert gjennomgang med fagmiljøene og 
brukergruppene.  

 
Enstemmig vedtatt. 

 
3. Tilstandsrapporter for Narvik sykehus viser at sykehuset bør rehabiliteres for ca. 230 

mill. kroner. Deler av bygget er nær 50 år, og fremstår ikke som et tidsmessig og 
funksjonelt akutt-/lokalsykehus. I et 30-40 års perspektiv anses det derfor riktig, både 
finansielt og helsefaglig, å bygge et nytt sykehus. Dette bør realiseres i et 10 års 
perspektiv.  
 
Saken fremmes Helse Nord med anmodning om at Helse Nord innen 31.12.2004 
redegjør for hvilken plass et nytt sykehus i Narvik kan innta i investeringskøen i 
foretaksgruppen.  
 
For å redusere planleggingstid og kostnader bør et nytt sykehus i Narvik kunne være 
identisk med det man nå planlegger i Vesterålen. Fagmiljøet i Narvik bør derfor bli 
godt representert i planleggingen i Stokmarknes. Det bør også for nye Narvik sykehus 
fremlegges en investeringsanalyse, som viser alternative finansieringsmåter og hvilke 
driftsmessige besparelser som et nytt sykehus vil generere. Uavhengig av lokalisering 
6448av et eventuelt nybygg, skal samlokalisering psykiatri og somatikk vurderes. 

 
 Enstemmig vedtatt. 
 
4. Videre utredninger må også kommentere hvilke nødvendige kortsiktige 

tiltak/utbedringer som må foretas ved Narvik sykehus i påvente av realisering av et 
nytt sykehus, og en kvalifisert vurdering av kostnadene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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  Vedlegg 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanse: Hospitalitet 
 
 

 
Delfaser 
 

 

Sluttdokument Prosjektbeskrivelse 

Beslutning ved enden av 
fasen 

• Initiativtaker (som regel HF) vedtar om prosjektet videreføres i 
Konseptfasen eller ikke. 

• RHF godkjenner om HF kan videreføre prosjektet  
• Dialog med faglige myndigheter, foreløpig myndighetsvurdering 
• RHF melder prosjektet til HD gjennom ordinært 

meldingssystem. 

Beslutningsgrunnlag 
(Forhold som skal være 
vurdert før neste fase 
starter) 

• Overordnet utviklingsplan, virksomhetsplan. 
• Foreløpig skisse til HFP: 

o grove anslag på behov, kapasitet, areal og kostnad for 
alternative løsninger 

o vurdering av investeringer og driftsøkonomi 
o eventuell skisse til utbyggingsløsning med lokalisering 

• Finansieringsplan 
• Risiko- og følsomhetsanalyser 

Analyser, utredninger og 
planer 
(som må foreligge før 
man starter arbeidet 
med neste fase). 
 

• Utredning av dagens behov og kapasitet 
• Utredning av fremskrevet behov og kapasitet 
• Utredning av bygningsmessig status og krav/FDVU 
• Avklaring av målsettinger og fremtidig ambisjonsnivå for 

prosjektet/tiltaket 
• Avklaring av avvik mellom status og ambisjonsnivå (behov, kapasitet, 

bygg) 
• Gjennomgang av alternative løsninger, inkl 0-alt. (vurdere eie / leie, 

samarbeid med PHT og andre HF/RHF, fysiske løsninger) med grove 
beregninger av arealbehov og kostnader – innhenting av 
erfaringsmateriale 

• Analyser av investeringskostnader, driftsøkonomi  
• Risiko- og følsomhetsanalyser. 
• Analyse av finansieringsalternativer. 

Avhengigheter • Overordnede mål og planer for HF/RHF 
• Nasjonal helsepolitikk / nasjonale retningslinjer. 
• Økonomisk bæreevne (driftsøkonomi og finansieringskostnader). 
• Statlige lånerammer 

Annet • Initiativtaker skal som hovedregel være risikobærer. 
• Hvis et HF tar initiativet, skal HF som hovedregel finansiere 

tiltakene i denne fasen. 
• Innmelding i det sentral meldingssystemet ved utgangen av 

denne fasen 

IDÉFASE
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005 200400137-90 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 24-2005  3. TERTIALRAPPORT 2004 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Formål  
Formålet med denne saken er å gi en kort tilbakemelding på økonomi og aktivitet knyttet til 
regnskapsåret 2004. Det vises for øvrig til tidligere behandling av årlig melding og endelig 
behandling av regnskap i møte 22.juni. 
 
Sammendrag 
Aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er i grove trekk videreført fra 2003. Veksten var 
betydelig høyere i 2003 slik at aktivitetsnivået har flatet ut. Innen psykisk helse er det en 
aktivitetsvekst.  
 
Antall nyhenvisninger innen psykisk helse økte kraftig i 2004. Dette gjør at antall på 
venteliste øker, på tross av tiltakende aktivitetsnivå. Antall avviklede behandlinger øker 
imidlertid sterkt slik at kapasiteten i behandlingen er blitt bedre gjennom effektivisering. 
Målsetting om at ingen barn skal vente mer enn 1 måned på behandling innen psykisk helse er 
foreløpig ikke nådd. Antall barn som har ventet over 1 måned øker. Utviklingen må vies 
betydelig oppmerksomhet i 2005.    
 
Regnskapet viser at kostnader til syketransport og transport av helsepersonell endte marginalt 
bedre enn budsjett på om lag 302 mill kr. Administrasjonen vurderer dette til å være en positiv 
utvikling siden Helse Nord ble gitt et relativt strengt effektiviseringskrav i budsjettildelningen 
(15 mill kr). I tillegg er kostnadsveksten, som har vært gjennomsnittlig 12 pst i årene 2000-
2003, brutt i 2004.  
 
Foreløpig regnskapsresultat viser et underskudd på ca 390 mill kr mot revidert budsjettet på 
420 mill kr (opprinnelig budsjett på 462 mill kr redusert for tilbakeholdt reserve). Korrigert 
for strukturfond og økte avskrivninger som følge av kortere levetider på anleggsmidler er 
underskuddet 196 mill kr mot budsjettert 226 mill kr. Universitetssykehuset Nord-Norge har 
særlig forbedret sitt resultat positivt og det bidrar i stor grad også til totalresultatet for Helse 
Nord. Det tas forbehold om endringer etter revisjonens gjennomgang, usikkerhet vedrørende 
arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser, endelig ISF-avregning, samt eventuelle endringer 
i forbindelse med fastsettelse av åpningsbalansen.  
 
Hålogalandssykehuset har i 2004 investert for mer enn hva Helse Nord-styret har godkjent.  
 
Sykefraværet er redusert i 2004 9,3 til 8,8 %.  



 
 

18 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar tertialrapport 3 som foreløpig resultat for 2004 til orientering.  
 
2. Styret er tilfreds med at foreløpig resultat 2004 viser at behandlingsaktiviteten i psykisk 

helsevern og rusomsorg er økt og at aktivitetsnivået i somatikk er opprettholdt på samme 
høye nivå som i 2003.  

 
3. Styret konstaterer at regnskapsresultatet for 2004 er innenfor vedtatt budsjett og at den 

økonomiske situasjonen er bedret i 2004.  
 
4. Styret er særlig tilfreds med det arbeid helseforetakene har gjort ved overtakelsen av 

ansvaret for syketransport.  
 
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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3. tertialrapport 2004  
 
Sammendrag av viktige måltall 
 

Dimensjon Indikator Faktisk Budsjett/måltall 
endring fra 

sammenlignbar 
periode* 

     
Gjennomsnitt antall dager ventetid, avviklet somatikk 79 - -9
Gjennomsnitt antall dager ventetid, avviklet VOP 71 - 6
Gjennomsnitt antall dager ventetid, avviklet BUP 72 - -3
Antall ventet over 1 mnd i BUP, gitt rett til helsehjelp 49 0 44
Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager 44 % 80 % 0,07
Antall pasienter i korridor - Somatikk 17 0 -6
Andel med individuell plan (barnehab) 15 % 100 % -
Andel keisersnitt  15 % - -
Antall strykninger fra planlagt operasjon 9 % 5 % -

Pasient / Bruker 
/ Kvalitet 

Preop. Liggetid lårhalsbrudd andel operert innen 48 t  96 % 100 % 0,02
   

Medarbeider / 
Org Samlet sykefravær 8,8 % - -0,07

   
Antall sykehusopphold - Somatikk 133 300 131 900 1,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner – Somatikk (eks UNN) 273 000 271 000 1,1 %
Antall liggedøgn – RUS (eks Finnmark/klinikk Nord) 29 700 23 900 24,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 33 500 32 800 2,1 %

Aktivitet 

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 79 300 74 800 6,0 %
   

Økonomisk resultat  -390 000 -420 000 - 7,1 %
ISF-inntekter egen produksjon 1 228 100 1 201 500 2,2 %
Lønnskostnad 4 913 000 4 917 000 -0,1 %
Kostnader syketransport 298 000 302 000 -1,3 %
Antall årsverk (snitt årsverksforbruk mai-des) 11 100 11 000 0,9 %

Økonomi 

Likviditet 399 000 82 000 386,6 %
* Ventetider er tall for 3. tertial 2004 sammenlignet med 3. tertial 2003  

Kvalitetsindikatorer er tall for 2. tertial 2004 sammenlignet med 1. kvartal 2004.   
Aktivitetstall og økonomitall er akkumulerte størrelser sammenlignet med 2003.  

 
 
Kommentarer  
 
1. Pasient/bruker/kvalitet   
 
1.1 Ventetid 
Ventetidene i siste tertial 2004 innen somatisk virksomhet viser fremdeles nedgang. Som 
følge av sterk vekst i antall nyhenviste (+9 %) øker imidlertid antall ventende, mens antallet 
ordinært avviklet er stabilt. Dette vurderes å være en negativ utvikling i ventelistesituasjonen.  
Ved utgangen av 2003 sto 26.900 personer på venteliste (inkluderer pasienter som venter på 
behandling og utredning). Ved utgangen av 2004 er dette økt til 33.600 (+ 25 %). Av totalt 
antall ventende har 1092 personer ventet over 1 år. Helse Nord RHF har den største andelen 
langtidsventende. Økning i antall ventende gjelder 3 av 5 helseregioner.  
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Antall ventende i Barne- og ungdomspsykiatrien er økt fra 312 til 482 (+ 54 %). Samtidig er 
antall nyhenviste økt fra 551 til 1006 (+83 %). Av disse er 416 gitt rett til nødvendig 
helsehjelp. Økningen kan trolig delvis forklares med at registreringen blir stadig mer komplett 
på institusjonene.  
 
Antallet ventende i Barne- og ungdomspsykiatrien som er gitt rett til nødvendig helsehjelp, og 
som har ventet over 1 mnd er økt fra 5 til 49. Målsetting om at ingen barn skal vente mer enn 
1 måned på behandling er følgelig ikke nådd. Veksten er størst ved Nordlandssykehuset og 
Helse Finnmark.  
 
Ventetiden for de som ble behandlet i voksenpsykiatrien økte med 6 dager i siste tertial 2004 
sammenlignet med samme periode 2003.  
 
Ventetider vil ha fokus i 2005. I plan 2005-2007 (styresak 05-2005) fastslås at tilbudet til de 
psykiatriske pasientene skal bedres ut over det som følger av opptrappingsplanen, og at vi 
samtidig skal oppnå en mer effektiv og rasjonell drift.  
 
I tillegg til planlagte opptrappingstiltak i 2005, har Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 
dialog vedrørende forskuttering av nye ansettelser i barne- og ungdomspsykiatrien finansiert 
av opptrappingsmidler.   
 
1.2 Epikrisetid (andel sendt innen 7 dager)  
Andelen epikriser sendt innen 7 dager var 43 % for andre tertial 2004. Dette var en vekst fra 
perioden før, men helseforetakene i Helse Nord er enda langt unna å oppfylle det nasjonale 
kravet om en andel på 80 %.   
 
Se kommentar under 1.3 
 
1.3 Korridorpasienter  
Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag var 17 i andre tertial 2004. Målsettingen er å 
ikke ha korridorpasienter. Dette er imidlertid vanskelig å unngå når belegget er høyt og 
uforutsette akutte hendelser inntrer. 17 pasienter på korridor hver dag er imidlertid for høyt.   
 
I styresak 05-2005 utrykte styret bekymring for at avvikene i forhold til de nasjonale 
kvalitetsindikatorene er urovekkende og ba om tiltak for å bringe avvikene under kontroll i 
2005. Helse Nord RHF vil sette fokus på å oppnå bedring i 2005. Arbeidet med måloppnåelse 
av kvalitetsindikatorer er ført videre i plan for Helse Nord og i bestillerdokumentet til 
helseforetakene for 2005. 
 
 
2. Medarbeider  
 
2.1 Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppen er redusert fra 9,5 % i 2003 til 8,8 % i 2004. Med unntak av 
Hålogalandssykehuset og Helse Nord RHF viser alle helseforetakene reduksjon i 
sykefraværet. UNN har det høyeste og Sykehusapotek Nord det laveste sykefraværet.  
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Tabellen viser sykefravær per foretak og for Helse Nord samlet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har ikke et omforent måltall for hva som er akseptabelt og naturlig sykefravær, men 
oppfølging av sykefravær er uansett sentralt for å få kontroll over den samlede ressursbruk i 
foretakene. Stort tempo i omstilling og effektivisering kan medføre slitasje i organisasjonen 
og på arbeidstakerne. Dagens fraværsprosent er fremdeles relativt høy og foretaksgruppen må 
prioritere tiltak for å redusere fraværet.  
 
Samtlige helseforetak er i løpet av 2004 innlemmet i avtaleverket til inkluderende arbeidsliv 
(IA).  
 
 
3. Aktivitet  
Tabellen under viser total pasientbehandling i 2004 sammenstilt med 2003 for regionen.  
 

  2003 2004 pst endring 

Antall sykehusopphold - somatikk 131 900 133 300 1,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner – Somatikk (eks UNN) 271 000 273 000 1,1 %
Antall liggedøgn - RUS 23 900 29 700 24,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 32 800 33 500 2,1 %

Aktivitet 

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 74 800 79 300 6,0 %
 
3.1 Somatisk virksomhet  
Aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er i grove trekk videreført fra 2003.  
 
  2003 2004 pst endring  
Totalt antall DRG-poeng*  102 060 102 460 0,4 % 
Herav DRG-poeng dagkirurgi*  8 400 8 800 4,6 % 
Totalt antall opphold  131 900 133 300 1,1 % 
Herav dagkirurgi  20 300 21 400 5,3 % 
Herav innlagte heldøgnsopphold  86 900 87 300 0,5 % 
Herav elektive dagopphold  24 800 24 700 -0,5 % 

 
Målt i antall opphold har Helse Nord økt aktiviteten med 1,1 % fra 2003. Til sammenligning 
var veksten om lag 7 % fra 2002, slik at aktivitetsnivået har flatet ut. Størst relativ økning har 
skjedd innen dagbehandling, mens inneliggende opphold viser marginal vekst.  
 
Hålogalandssykehuset har i 2004 opplevd en nedgang i aktiviteten. Under forutsetning av at 
befolkningen mottar omtrent samme nivå av helsetjenester medfører dette at pasientene er 
behandlet andre steder, både i og utenfor Helse Nord. Dette vil vi komme nærmere tilbake til 
når vi har endelig tall for pasientflyt.    

 2002 2003 2004 
Helse Finnmark HF 9,8 9,4 8,6 
UNN HF 7,3 10,0 9,3 
Hålogalandssykehuset HF 9,7 8,9 9,0 
Nordlandssykehuset HF 8,3 8,9 8,1 
Helgelandssykehuset HF 9,0 10,2 8,0 
Sykehusapoteket HF 4,0 6,1 5,1 
Helse Nord RHF 0,8 3,7 3,9 
SUM Foretaksgruppen  8,2 9,5 8,8 
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Målsettingen om vridning mot dagbehandling og poliklinisk behandling stiller krav til 
omstilling i helseforetakene. Innlagte heldøgnsopphold har den laveste relative økning. UNN 
har imidlertid en betydelig aktivitetsøkning på innleggelser i forhold til en målsetting om å 
holde denne på samme nivå som i 2003.  
 
Foreløpige aktivitetstall viser en vekst i polikliniske konsultasjoner på totalt 1,1 pst. Tallene er 
oppgitt eksklusive UNN som følge av feil i utrekket fra pasientsystemet. Det er en reduksjon 
ved Helse Finnmark, UNN og Hålogalandssykehuset.  
 
Utviklingen i ovennevnte forhold følges opp gjennom rapporteringen i 2005.    
 
 3.2 Psykisk helse for barn og unge 
Det registreres en aktivitetsvekst i Barne- og ungdomspsykiatrien på samtlige indikatorer. 
Antall polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,1 %, mens antall tiltak er økt med 6,9 
%.  
 
Produksjonstall - BUP 2003 2004 pst endring 
Utskrivninger - døgnbehandling  168 198 17,9 % 
Antall liggedøgn  7 430 8 015 7,9 % 
Antall oppholdsdager - dagbehandling 854 864 1,2 % 
Polikliniske konsultasjoner BUP* 32 847 33 530 2,1 % 
Antall tiltak BUP (indirekte og direkte)** 64 003 68 433 6,9 % 
* = tall oppgitt eksklusive Hålogalandssykehuset 
** = tall oppgitt eksklusive Helse Finnmark  
 
Økningen i aktivitet i BUP vurderes som tilfredsstillende. Mangel på lege- og 
psykologspesialister gjør imidlertid at tilbudet, både i barne- og ungdomspsykiatri og 
voksenpsykiatri, er skjevt fordelt i regionen. Helse Nord RHF gir likevel tilbud til 4,5 % av 
barnebefolkningen i regionen, mot 2,9 i landet for øvrig. Utfordringen er å sikre likt tilbud 
uavhengig av bosted.  
 
Akutt-tilbud til barn, unge og voksne er utilstrekkelig utbygd. Tilbudet til pasienter med 
alvorlige spiseforstyrrelser, rus/psykiatri og utviklingsforstyrrelser er foreløpig mangelfullt.  
 
3.3 Psykisk helse for voksne 
Det registreres en aktivitetsvekst i voksenpsykiatrien. Antall polikliniske konsultasjoner viser 
en økning på 6 %.  
 
Produksjonstall - VOP 2003 2004 pst endring 
Utskrivninger - døgnbehandling  4 863 4 899 0,7 % 
Antall liggedøgn  129 791 137 483 5,9 % 
Antall oppholdsdager - dagbehandling 9 966 9 685 -2,8 % 
Polikliniske konsultasjoner VOP 74 822 79 299 6,0 % 

 
Vekst i poliklinisk virksomhet i VOP er tilfredsstillende. 
 
3.4 Rusomsorg  
Overtakelse av institusjoner og manuelle tellinger gjør at vi har et noe mangelfullt 
sammenligningsgrunnlag for aktiviteten i 2004. Det er imidlertid registrert en aktivitetsvekst 
innen rusomsorgen. Nordlandsklinikken, Rustiltakene i Troms, Sigma Nord og Klinikk Nord 
har samlet økt antall liggedøgn med 24,3 % fra 2003. Ventetiden for rettighetspasienter ligger 
ved årsskiftet i hovedsak mellom 8-12 uker.   
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4. Økonomi  
 
4.1 Resultatutvikling i helseforetakene i Helse Nord RHF. 
Samlet underskudd er om lag 390 mill kr mot revidert budsjettet på 420 mill kr (vedtatt 
budsjett på 462 mill kr er justert for tilbakeholdt reserve på 42 mill kr) Endelig 
revisjonsgjennomgang, avklaringer vedrørende arbeidsgiveravgift av pensjon, ISF avregning 
vil kunne endre noe. En eventuell endelig fastsettelse av åpningsbalanse vil også endre 
resultatet. Figuren viser resultatutvikling i 2004 og 2003.  
 

Akkumulert resultatutvikling 
Helse Nord - 2004
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Regnskapene for 2002-2004 fremkommer av tabellen under.  
 
Resultat pr. helseforetak (i 1000 kroner) 
 

 2002 2003 2004 
Styringsmål 

2004    Endring 02-03 Endring 03-04
RHF -22 357 20 164 35 682 42 000  190,2 % 77,0 %
Helse Finnmark HF -96 136 -122 237 -111 086 -87 000  27,2 % -9,1 %
UNN HF -167 710 -126 753 -60 640 -138 000  -24,4 % -52,2 %
Hålogalandssykehuset -112 629 -142 771 -129 172 -78 000  26,8 % -9,5 %
Nordlandssykehuset HF -68 097 -104 973 -81 428 -120 000  54,2 % -22,4 %
Helgelandssykehuset HF -48 750 -75 739 -49 018 -39 000  55,4 % -35,3 %
Sykehusapotek Nord HF 945 349 1 113 0  -63,1 % 218,9 %
Nord-norsk helsenett AS -411 4 259 4 664 0  1136,3 % -100,0 %
                
Sum -515 145 -547 701 -389 885 -420 000  6,3 % -28,8 %
 
I 2002 var ressursbruken (kostnadene) 515 millioner større enn verdiskapningen (inntektene). 
I 2003 økte underskuddet med over 6 % til om lag 548 millioner. I 2004 er underskuddet 
redusert med om lag 29 % til 390 mill kr. Inntektene er gjennomsnittlig økt med 17 %, noe 
som blant annet skyldes overtakelse av syketransport og rusomsorg, kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift og øremerket tilskudd til Luftambulansen ANS.  
 
UNN og Sykehusapotek Nord er de eneste helseforetakene som har et bedre resultat i 2004 
enn i 2002.  
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Total inntekt pr. foretak og samlet før eliminering (i 1000 kr.)  
 
  2002 2003 2004  Endring 02-03 Endring 03-04 
RHF 177 352 288 097 544 898   62,4 %  89,1 % 
Helse Finnmark HF 799 859 841 727 958 423  5,2 % 13,9 %
UNN HF 2 499 093 2 729 776 3 045 685  9,2 % 11,6 %
Hålogalandssykehuset 906 082 972 985 1 169 063  7,4 % 20,2 %
Nordlandssykehuset HF 1 405 418 1 517 708 1 698 227  8,0 % 11,9 %
Helgelandssykehuset HF 667 718 728 460 864 635  9,1 % 18,7 %
Apotek Nord HF 142 131 163 976 189 432  15,4 % 15,5 %
Nord-norsk helsenett AS 14 372 21 582 14 038  50,2 % -35,0 %
              
Sum før eliminering  6 612 025 7 264 311 8 484 401  9,9 %  16,8 % 
 
Samlede inntekter før eliminering økte med 17 % fra 2003 til 2004. Inntektene i 2004 økte 
mest i Helse Nord RHF og Hålogalandssykehuset relativt sett. Stor inntektsvekst i Hålogaland 
skyldes i hovedsak overtakelse av rusomsorg, syketransport og kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift.  
 
For å sammenligne resultat og resultatutvikling mellom foretakene, har vi satt opp en tabell 
som viser resultat pr. foretak i % av totale inntekter. 
 
Resultat pr. foretak i % av inntekt 
  2002 2003 2004  Endring 02-03 Endring 03-04
          
Helse Finnmark HF 12,0 % 14,5 % 11,6 %  2,5 % -2,9 %
UNN HF 6,7 % 4,6 % 2,0 %  -2,1 % -2,7 %
Hålogalandssykehuset 12,4 % 14,7 % 11,1 %  2,2 % -3,6 %
Nordlandssykehuset HF 4,9 % 6,9 % 4,8 %  2,1 % -2,1 %
Helgelandssykehuset HF 7,3 % 10,4 % 5,7 %  3,1 % -4,7 %
Apotek Nord HF -0,7 % -0,2 % -0,6 %  0,5 % -0,4 %
Nord-norsk helsenett AS 2,9 % -19,7 % - 33,2 %  -22,6 % - 13,5 % 
              
Sum 7,8 % 7,5 % 4,6 %  -0,3 % -0,3 %
 
Tabellen viser at av de 5 største foretakene hadde Hålogalandssykehuset det dårligste 
resultatet i 2003, mens UNN hadde det beste resultatet. I 2004 viser samtlige foretak bedring i 
resultatet. Noe av resultatforverringen vi så i 2003 skyldes økt arbeidsgiveravgift av 
feriepenger, pensjonsforpliktelse og permisjoner, som ikke ble kompensert i budsjettet for 
2003. I 2004 ble disse forhold kompensert, noe som følgelig også forklarer deler av 
resultatforbedringen i 2004.  
 
4.2 Investeringer 
Investeringsrammene i Helse Nord er øvre grense for investering og kun en aksept for å bruke 
tilgjengelig likviditet i foretaksgruppen. I 2004 ble det foretatt investeringer på om lag 413 
mill kr. Fastsatt ramme for investering var 400 mill kr, i tillegg kom et etterslep fra tidligere år 
(lavere investering enn godkjente rammer) på om lag 160 mill kr. Beregnet etterslep i 
investeringer i forhold til tidligere godkjente rammer er beregnet til 149 mill kr.     
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Foretatte investeringer i 2004 pr. foretak inklusive egenkapitalinnskudd i KLP (alle tall i mill 
kr): 
 

 
Foretak 

Overført fra  
2002/3 

 

Investeringsramme  
2004 

Totalt 
disponibelt 

2004 

Totalt 
investert 

2004 

Overført 
2005 

 
Helse Nord RHF 32,4 58,8 91,2 30,9 60,3 
Helse Finnmark 4,3 30,0 34,3 45,9 -11,6 
UNN 48,2 132,9 181,1 133,6 47,5 
Hålogalandssykehuset - 2,2 42,0 39,8 65,2 -25,4 
Nordlandssykehuset 42,9 91,4 134,3 78,1 56,2 
Helgelandssykehuset 34,5 44,9 79,4 62,3 17,1 
Sykehusapotek Nord - 0 - 2,3 -2,3 
Nord-norsk Helsenett - 0 - 0 - 
Totalt 160,2 400,0 560,1 418,3 141,8 

  
I helseforetakenes investeringer for 2004 inngår et uforutsett innskudd på totalt 19,5 mill kr i 
egenkapitalinnskudd i KLP.  
 
Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark investerte i 2004 for mer enn hva styret for Helse 
Nord RHF har godkjent gjennom fastsatte investeringsrammer. Førstnevnte helseforetak har 
investert for om lag 22,2 mill kr mer enn godkjent ramme, noe som er et betydelig avvik fra 
vedtak fattet av styret for Helse Nord RHF.    
 
4.3 Likviditet 
Likviditetsprognosen ble utarbeidet med utgangspunkt i budsjett 2004. Helse Nord konsernet 
hadde en kontantbeholdning ved årets begynnelse på om lag 487 mill kr og en utgående 
beholdning på 399 mill kr (frie midler). Helse Nord tok i november opp lån på 100 mill kr og 
total gjeld til Helsedepartementet er 346 mill kr per 31.12.04.  
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Etterslep i investeringsaktiviteten medfører at likviditetsbeholdningen i 2004 var 
gjennomgående noe bedre enn prognostisert. I tillegg forfalt pensjonspremie for årets to siste 
måneder først til utbetaling i 2005, samt at resultatet ble noe bedre enn budsjettert. Korrigert 
for disse forhold var utgående likviditetsbeholdning grovt sett i tråd med prognosen.   
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5. Nye ansvarsområder 2004  
 
Helse Nord overtok 01.01.04 finansieringsansvaret for syketransport (50 %) og for 
rusomsorgen.  
 
5.1 Syketransport  
Regnskapet viser at kostnaden til syketransport endte marginalt bedre enn budsjett på om lag 
300 mill kr, noe som tilsvarer 50 % av de samlede syketransportutgiftene. Resterende 50 % 
ble dekket av Helse og Omsorgsdepartementet. Administrasjonen vurderer dette til å være en 
svært positiv utvikling siden Helse Nord ble gitt et relativt strengt effektiviseringskrav i 
budsjettildelningen (15 mill kr). Kostnadsveksten, som har vært gjennomsnittlig 12 % i årene 
2000-2003, er brutt i 2004.  En videreføring av de senere års kostnadsvekst ville medført om 
lag 25-30 mill kr høyere kostnader for Helse Nord enn hva foreløpig regnskap viser. Den 
totale effekten av arbeidet med syketransport er dermed beregnet til en besparelse for Helse- 
og omsorgsdepartementet på ca 50 mill kr. Helseforetakene har hver for seg og samlet gjort 
en svært god jobb. 
 
Det er fremdeles vekst i kostnadene på bruk av fly, mens kostnader knyttet til drosje er 
redusert. Dette viser at de nye transportkontorene som er etablert ved hvert helseforetak har 
gjennomført en bedre samordning av transporten enn tidligere, i tillegg til andre tiltak for å 
redusere transportkostnadene. 

  
Det er gjennomført anbudsrunder på transport på vei i hele regionen. Avtaler er inngått i 
Troms og Finnmark samt for noen kommuner i Nordland. Ny anbudsrunde for Nordland 
gjennomføres våren 2005. I tillegg er det gjennomført anbudskonkurranse for tjenester knyttet 
til bestilling av flyreiser for Nordlandssykehuset, samt en midlertidig konkurranse for 
Hålogalandssykehuset. Resultat av disse er betydelig bedre styring av flytransporten, gode 
statistikker over reisemønster samt reduserte kostnader. Det ble satt i gang en anbudsprosess 
for å lage et tilsvarende opplegg for de øvrige foretakene. Denne anbudsprosessen vedrørende 
fellesavtale for reisebyråtjenester (fly) er forsinket grunnet domstolsbehandling av klage fra 
tilbudsgiver.    
  
Helseregionen kjøper kontroll- og utbetalingstjenester fra Rikstrygdeverket for 24 mill kr årlig 
(2-årig avtale med utløp 31.12.2006). Det har vist seg at dette ikke gir tilfredsstillende 
dokumentasjon og statistikk av kostnader, reisemønster m.v. Avtalen vil bli evaluert i løpet av 
3. tertial 2005. 
 
5.2 Rusomsorg  
Rusomsorgen har et budsjett på i størrelsesorden av 130 mill kr. På helseforetaksnivå er det 
gjennomgående noe større gjestepasientkostnader enn budsjettert.  
 
Det er i 2004 utarbeidet en handlingsplan for rusomsorgen, og etablert en 
koordineringsfunksjon for henvisninger ved kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken. 
LAR-senter er etablert i Tromsø og organisert under Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Driften ved Nordlandsklinikken er utvidet med 7 plasser. 
  
Alle helseforetak har samarbeid med private institusjoner både i enkeltsaker og ved 
nettverkssamarbeid i regionen. Det er etablert et regionalt samarbeidsutvalg for å koordinere 
utvikling av spesialisttjenestene i regionen der også private institusjoner m/avtale deltar. 
Utviklingsarbeidet i Helse Nord er samordnet med de andre helseregionene gjennom RHF 
kontaktforum rus.  
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I Helse Nord er det laget felles henvisningsrutiner, og tjenestene er gruppert innenfor den 
nivådifferensiering som er utarbeidet av regionale helseforetak i fellesskap. 
Kompetansesenteret har påbegynt utvikling av Web-basert informasjon om 
behandlingstilbudene nasjonalt. 
 
 
6. Konklusjoner  
 
• Samtlige helseforetak viser en resultatforbedring fra 2003. Det er fremdeles store 

variasjoner i underskudd mellom helseforetak i Helse Nord.  
 
• Investeringsnivået er tiltakende, men fremdeles innenfor godkjente rammer samlet sett.   
 
• Foretaksgruppen har fremdeles tilfredsstillende likviditet.  
 
• Aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet har flatet noe ut og videreføres fra 2003. 

Aktivitetsvekst innen psykisk helse.     
 
• I 2003 økte aktivitetsnivået og underskuddet fra året før. I 2004 stabiliseres 

aktivitetsnivået og underskuddet synker.  
 
• Det registreres lavere ventetider for de som fikk behandling, og økning i antall ventende. 

Ventetidssituasjonen innen psykiatri, særlig for barn og unge er ikke tilfredsstillende.  
 
• Sykefraværet er i løpet av 2004 redusert til 8,8 %.  
 
• Overtakelsen av syketransporten er håndtert på en god måte i helseforetakene. Total 

effektiviseringsgevinst for Helse- og omsorgsdepartementet er beregnet til ca 50 mill kr 
sammenlignet med videreføring av tidligere års kostnadsvekst.  

 
• Rusomsorgen er overdratt på en tilfredsstillende måte. Underfinansiering har bidratt til økt 

effektiviseringskrav.   
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STYRESAK 26-2005  ETABLERING AV INTERN REVISJON 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Sammendrag 
I foretaksmøte for Helse Nord RHF 11. januar 2005 ble det gitt pålegg om å etablere 
internrevisjon innen utgangen av andre tertial 2005. Administrerende direktør tilrår styret å 
etablere internrevisjon administrativt underlagt administrerende direktør. Internrevisjon skal 
gis mulighet for å rapportere direkte til styret. Det anbefales at stillingen utlyses og at styret 
legger opp til å ansette internrevisor i løpet av første halvår 2005. I tillegg tilrår 
administrerende direktør at det etableres en kontrollkomité i styret for Helse Nord RHF som 
består av tre av styrets eieroppnevnte representanter innen 1. juli 2005. 
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF ble i foretaksmøte 11. januar 2005 pålagt å etablere internrevisjon. 
Foretaksmøtets protokoll punkt 4.1.2 lyder som følger: 
 
”Styret for Helse Nord RHF skal innen utgangen av 2. tertial etablere internrevisjon i det 
regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen som et ledd i styrets overvåkning av 
internkontrollen. Intern revisjon er et viktig ledd i styrets overvåkningsfunksjon som 
uavhengig av administrasjonen for øvrig, skal foreta systematiske risikovurderinger, 
kontroller og undersøkelser av helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den virker 
hensiktsmessig og betryggende” 
”Rapportering for 2. tertial 2005 skal inneholde bekreftelse fra styret om at internrevisjon er 
etablert.” 
 
Styret i Helse Nord RHF har i protokolltilførsel til saken anført følgende: 
 
”Helse Nord RHF er enig i at det er riktig å etablere internrevisjon, men ber om å få komme 
tilbake med et forslag til konkretisering som samsvarer med den øvrige styringsmodell internt 
i foretaksgruppen.” 



 
 

30 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar å etablere internrevisjon i Helse Nord RHF 
 
2. Internrevisor er administrativt underlagt administrerende direktør, men kan rapportere 

direkte til styret. 
 
3. Stillingen som internrevisor utlyses straks. Styret foretar ansettelse snarest mulig. 
 
4. Det etableres en kontrollkomité bestående av tre av styrets eieroppnevnte representanter i 

neste styremøte 27. april 2005. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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1 BAKGRUNN 
 
1.1 Vedtak i foretaksmøte 11.januar 2005 
Helse Nord RHF ble i foretaksmøte 11. januar 2005 pålagt å etablere internrevisjon. 
Foretaksmøtets protokoll punkt 4.1.2 lyder som følger: 
 
”Styret for Helse Nord RHF skal innen utgangen av 2. tertial etablere internrevisjon i det 
regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen som et ledd i styrets overvåkning av 
internkontrollen. Intern revisjon er et viktig ledd i styrets overvåkningsfunksjon som 
uavhengig av administrasjonen for øvrig, skal foreta systematiske risikovurderinger, 
kontroller og undersøkelser av helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den virker 
hensiktsmessig og betryggende” 
”Rapportering for 2. tertial 2005 skal inneholde bekreftelse fra styret om at internrevisjon er 
etablert.” 
 
Styret i Helse Nord RHF har i protokolltilførsel til saken anført følgende: 
 
”Helse Nord RHF er enig i at det er riktig å etablere internrevisjon, men ber om å få komme 
tilbake med et forslag til konkretisering som samsvarer med den øvrige styringsmodell internt 
i foretaksgruppen.” 
 
1.2 Internrevisjonen som en del av foretakets interne kontroll 
Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, initiert og gjennomført av 
foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende 
måloppnåelse innen følgende fagområder: 
 
• Målrettet og effektiv drift 
• Pålitelig rapportering 
• Overholdelse av lover og regler 
 
Internkontroll er en integrert del av det daglige arbeidet for alle ansatte. Dette gjelder ikke 
bare tertialvis rapportering til styret. Helseforetakene er underlagt ca. 35 lover med tilhørende 
forskrifter, 7 tilsyn samt ekstern revisjon og Riksrevisjonen. Det er en således en stor 
utfordring å etablere en internkontroll som ivaretar alle kravene Helse Nord er stilt overfor 
samtidig som en skal sikre en forsvarlig og effektiv drift. 
 
Helse Nord har i dag etablert en rekke tiltak som skal sikre tilfredsstillende internkontroll. 
Myndighetskravene om internkontroll skal følges, og Helse Nord RHF legger, i tråd med 
foretaksmøtet i Helse Nord RHF, særlig vekt på risikovurderinger, avvikshåndtering og 
interne revisjoner.  
 
Protokoll fra foretaksmøtets sier at  
 
”styret skal sikre seg at det er etablert et samlet opplegg for internkontroll for virksomheten 
for å forebygge, forhindre og oppdage avvik innenfor områdene”: 
 
• økonomi / regnskap 
• drift / forvaltning 
• lov / myndighetskrav 
• etikk 
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Styret for Helse Nord RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, med 
nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen.” 
 
Styret delegerer ansvaret for å få etablert en tilfredsstillende internkontroll til den 
administrative ledelsen som gjennom blant annet instrukser og rutinebeskrivelser sørger for at 
tilstrekkelige og effektive tiltak blir etablert og etterlevd i hele organisasjonen. 
Internrevisjonens oppgave er å påse at internkontrollen fungerer som forutsatt. I tillegg bør 
internrevisjonen ha som målsetting å bidra til verdiskaping gjennom anbefalinger til 
kvalitetsforbedring i de interne styrings- og kontrollsystemene.  
 
Det vises for øvrig til sak 9-2005 ”Praktisering av god virksomhetsstyring – oppfølging av 
lovkrav og øvrige myndighetskrav”. 
 
1.3 Skille mellom ekstern og intern revisjon 
Ekstern revisor er oppnevnt av eier og utfører sitt arbeid på bakgrunn av krav som settes blant 
annet fra Kredittilsynet. Ekstern revisor velger selv hvilke områder som skal fokuseres på og 
kan ikke instrueres av eier, styre eller administrerende direktør 
 
Intern revisjon er ikke lovregulert og den vil være et redskap for styret i oppfølgingen av 
administrasjonen i Helse Nord RHF. Styret har ansvar for å prioritere hvilke oppgaver intern 
revisjon skal arbeide med og fastsette årsplan for intern revisjon basert på risikoanalyser. 
Styret har instruksjonsmyndighet overfor intern revisjon. 
 
2. VURDERING 
 
2.1  Organisatorisk innplassering av internrevisjon 
Protokollen fra foretaksmøtet anfører at internrevisjonen skal være administrativt underlagt 
administrerende direktør. Men dette betyr ikke at administrerende direktør har 
instruksjonsmyndighet i forhold til intern revisor, det er det styret som har. Internrevisjon kan 
også rapportere direkte til styret. Administrerende direktør vil derfor legge dette til grunn for 
utformingen av ordningen. Den mest vanlige organiseringen av internrevisjonsfunksjonen i 
norske selskaper er at den formelt er underlagt styret, og at den rapporterer direkte til styret. I 
det daglige arbeidet forholder imidlertid internrevisjonen seg til administrerende direktør og 
den øvrige toppledelsen. Uavhengig av formell organisering er det imidlertid avgjørende at 
internrevisjonen ved behov har direkte tilgang til styret. Administrerende direktør viser til at 
det eksisterer ulike modeller for organisering av internrevisjon og drøfter i det følgende noen 
av disse. 
 
2.2  Ulike modeller for organisering av internrevisjon 
2.2.1 Egne ansatte - bygger opp en egen avdeling med egne fast ansatte 
Dette er den ”klassiske” internrevisjonen som inntil for få år siden var klart mest vanlig i 
Norge. Slike internrevisjonsavdelinger finner man i store norske konsern som DnB NOR, 
Statoil, Norsk Hydro, Orkla mv. Fordelen med en slik organisering er at internrevisjonen vil 
få en unik kunnskap og forståelse om viktige styringselementer (strategi, operative mål, 
styrings- og kontrollsystemer etc.) i bedriften. Denne kunnskapen er samtidig fullt tilgjengelig 
for bedriften. Ulempen med en slik organisering er at man blir mindre fleksibel med hensyn 
til størrelse og sammensetning av internrevisjonen og dermed binder opp ressurser. 
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2.2.2 Outsourcing - setter ut revisjonsarbeidet i sin helhet til et eksternt firma 
I tillegg til flere mellomstore banker er Storebrand et eksempel på et stort konsern som har 
valgt denne modellen. Fordelen med denne modellen er at den er fleksibel ved at 
sammensetningen og størrelsen på internrevisjonen kan endres løpende. Internrevisjonen blir 
også del av et større miljø med utviklingskraft innenfor fag og metodikk. Ulempen kan være 
at kunnskapen og forståelsen om bedriften ligger utenfor selskapet, og at den derfor over tid 
ikke er like tilgjengelig for foretaket. Bedriften blir også avhengig av et eksternt firma. 
 
2.2.3 Ansatt intern revisor som kjøper tjenester fra ulike kompetansemiljøer 
Den største fordelen med en slik modell er fleksibiliteten den gir. Revisjonssjefen kjøper 
tjenester fra miljøer som til enhver tid er best mht. kompetanse sett i forhold til prisen på 
tjenestene. Dette gjør det mulig å sette sammen team på tvers av fagområder og ulike 
rådgivningsmiljøer. En vil også kunne benytte internt ansatte som en del av revisjonsteamet 
("fagrevisor"). Ulempen med en internrevisjonsavdeling på kun én person er at denne ikke vil 
være en del av et fagmiljø. 
 
I de tilfellene man kjøper inn kompetanse fra miljøer som ikke har revisjonskompetanse vil 
revisjonssjefen få merarbeid med hensyn til å "lære opp" vedkommende i den revisjonsfaglige 
delen av arbeidet. Et mulig tiltak her er å ha en fast revisjonsmedarbeider (ansatt eller innleid) 
med revisjonskompetanse til å delta på de ulike revisjonsoppdragene. 
 
2.3  Valg av revisjonsmodell 
Administrerende direktør vil anbefale at Helse Nord velger en modell med ansatt revisjonssjef 
som baserer seg på å trekke på interne ressurser i organisasjonen og kjøper tjenester fra ulike 
kompetansemiljøer. Dette vil være en løsning som kan etableres raskt. I tillegg vil en slik 
modell enkelt kunne endres. Det foreslås videre at internrevisjonen i Helse Nord skal utføre 
operasjonell revisjon, og at den finansielle revisjonen utføres av ekstern revisor, som nå. 
Ved å basere seg på bruk av interne ressurser og rutiner vil kostnadene til å drifte en slik ny 
funksjon ikke bli svært høye. Det bør være mulig å starte opp med en kostnadsramme på 3 
mill kroner pr. år.  
 
 
2.4  Kompetansekrav til en internrevisor 
Ved ansettelse av internrevisjonssjef bør vedkommende ha kompetanse og erfaring innen 
internrevisjon fra større virksomhet. Videre bør intern revisor ha kunnskap om helsesektoren, 
ha evne til å sette seg inn i og forstå et komplekst risikobilde og ha prosjekterfaring. I tillegg 
må intern revisor ha høy integritet og evne til å kommunisere på alle nivåer. 
 
3.  FREMDRIFTSPLAN FOR ETABLERING AV INTERNREVISJON 
 
Som nevnt under innledningen skal styret i Helse Nord RHF i sin rapportering for 2. tertial til 
eier bekrefte at internrevisjon er etablert. For å nå denne målsettingen er det viktig at det 
etableres en fremdriftsplan med milepæler og tidsfrister. 
Nedenfor følger en punktvis oppstilling over hvilke tiltak, instruksverk etc. som må avklares i 
den videre prosess. Ansettelsesprosessen bør, etter administrerende direktørs oppfatning, 
legges opp slik at en internrevisjonssjef kan være på plass senest i løpet av august 2005. En 
skisse til det videre arbeidet kan være følgende: 
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Fase 1 
- Avklare rapporteringslinjene til internrevisjonen (hva skal behandles i styret, i 

kontrollkomité og av administrerende direktør) 
- Avklare grensesnitt mot ekstern revisor og Riksrevisjonen 
- Avklare rollen mot eksterne tilsyn (vi er kjent med fra noen selskaper at internrevisjonen 

har et koordineringsansvar mot eksterne tilsyn, for å sikre enten samordning av tilsyns- 
og revisjonsbesøk eller å unngå at samme område/enhet blir "overrevidert") 

- Basert på ovennevnte avklaring; utarbeide instruksverk for internrevisjonen og 
kontrollkomité 

- Endre styreinstruksen i forhold til styrets grensesnitt mot internrevisjonen og 
kontrollkomité 

- Utarbeide stillingsinstruks for internrevisjonssjef 
- Rekruttere internrevisjonssjef, alternativt i en overgangsfase leie inn revisjonssjef for å få 

etablert internrevisjonsfunksjonen (utarbeide metodikk og revisjonshåndbok, prosess for 
planlegging, gjennomføring, rapportering, oppfølging etc.). 

 
Fase 2 
- Risikovurdering 

Intern revisor må initiere en risikovurderingsprosess og gjennomføre denne i samarbeid 
med nøkkelpersoner/nøkkelmiljøer i helseforetaket. Risikoanalysen bør presenteres for 
styret og ledelsen slik at styret og ledelsen har et eierskap til risikovurderingen og den 
underliggende prosessen 
Herunder gjennomgå konsistens i saker/planer og annet beslutningsgrunnlag som 
forelegges styret. 

- Revisjonsplan 2005 
Basert på omforent risikoforståelse utarbeides revisjonsplan med forslag til 
revisjonsprosjekter og omfang / frekvens. Revisjonsplanen godkjennes i styret. 
Revisjonsplanen setter rammer for omfang av revisjonsaktiviteter og dermed tilhørende 
kostnader 

- Bekreftelse til eier innen utgangen av 2 tertial. 
 
4.  ETABLERING AV KONTROLLKOMITÉ I STYRET 
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF har satt som vilkår at det etableres en kontrollkomité 
bestående av tre av styrets eieroppnevnte medlemmer.  
 
I foretaksmøtet varslet styret for Helse Nord RHF at en ønsket å komme tilbake med 
alternative forslag til etablering av internrevisjon i foretaksgruppen. Det var særlig 
opprettelsen av en kontrollkomité på tre av styrets medlemmer en ønsket å vurdere. Det har 
vært muntlig dialog med eieravdelingen som viser til protokollen fra foretaksmøtet på dette 
punkt og understreker at den ikke kan fravikes.  
  
Det er imidlertid viktig å presisere at kontrollansvaret påhviler hele styret. Kontrollkomiteen 
på tre eieroppnevnte skal ha et særskilt ansvar for å følge med på utøvelsen av 
kontrollansvaret.  
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret nå vedtar å opprette en 
kontrollkomité bestående av tre av de eieroppnevnte styrerepresentantene. Oppnevning av 
medlemmer foreslås gjennomført i neste styremøte 27. april. Kontrollkomiteen vil få en viktig 
rolle i utformingen av og iverksettingen av internrevisjonen i Helse Nord.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005 200400457-13 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 27-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
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 9. mars 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005 200400457-13 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 27-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005 200400457-13 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 27-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005 200400457-14 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 28-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 31. januar 2005 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 

Brønnøysundregistrene ad. endring av vedtekter 
2. Referat fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. februar 2005 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte sak taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mars 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2005/1  BREV AV 31. JANUAR 2005 FRA  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TIL  
 BRØNNØYSUNDREGISTRENE AD. ENDRING AV  
 VEDTEKTER 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2005/2  REFERAT FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG,  
 DEN 4. FEBRUAR 2005 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.3.2005 200400457-21 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 29-2005  EVENTUELT 
 

Møtedato: 16. mars 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


