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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 27. APRIL 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 27. april 2005 – fra kl. 11.00 
på Fru Haugans Hotell, Mosjøen. 

 
 
Etter behandling av styresak 35-2005 og 36-2005 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.30. 
 
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 35-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 27. april 2005: 
 
Sak 35-2005 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 36-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. april 2005 Side 3
Sak 37-2005 Hålogalandssykehuset HF – oppnevning av nye 

styremedlemmer 
Side 7

Sak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: Organisering av IKT-funksjonen i 
Helse Nord  

Side 8

Sak 39-2005 Søknad om etablering av sykehusseksjon ved 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS 

Side 25

Sak 40-2005 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord Side 32
Sak 41-2005 Kommersialisering av forskningsresultater – behov for felles 

regelverk 
Side 42

Sak 42-2005 Etablering av kontrollkomité Side 48
Sak 43-2005 Endring av geografiske ansvarsområder for helseforetakene Side 50
Sak 44-2005 Videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord Side 55
Sak 45-2005 Orienteringssaker Side 57
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 58
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 59
 3. Fordeling av midler til kronikersatsning Side 60
 4. Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø 

– oppfølging av styresak 07-2005, tilbakemelding  
Side 67

 5. Evaluering omstilling og nedbemanningsprosesser i 
foretaksgruppen – perioden 2003/2004 

Side 71

 6. 1. kvartalsrapport Helse Nord  Side 84
 7. Økonomisk bæreevne i forhold til investeringsplan 2006-

2015 
Side 101

 8. Tiltaksplan Psykisk Helse 2005-2015 Side 111
Sak 46-2005 Referatsaker Side 113
 1. Brev av 8. mars 2005 fra Troms Fylkeskommune ad. de 

eldres brukerrepresentasjon 
 

Sak 47-2005 Eventuelt Side 114
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 36-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. APRIL 2005 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 18. APRIL 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte, den 18. april 2005 – fra kl. 10.00 til kl. 10.42. 
Møtet ble avviklet som telefonmøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø. 
  
Til stede på telefon: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Anders Eira, Lisbeth Flågeng, Nina 
Schmidt, Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol og kst. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen. 
 
Forfall: 
Johan Petter Barlindhaug. 
 
 
STYRESAK 31-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 31-2005 Godkjenning av saksliste 
Sak 32-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. mars 2005 
Sak 33-2005 KLP – forslag om omdanning til allmennaksjeselskap 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 34-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 32-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 16. MARS 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 16. mars 2005 godkjennes.  
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STYRESAK 33-2005  KLP – FORSLAG OM OMDANNING TIL  
 ALLMENNAKSJESELSKAP 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag:  
 
Styremøte utsettes til 19. april 2005 for å avvente arbeidsrettens dom som faller i ettermiddag. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen). 
 
Saken ble realitetsbehandlet. 
 
Styremedlem Odd Oskarsen fremmet følgende forslag til nytt vedtak:  
 
Nytt punkt 1:  
 
Med utgangspunkt i at det ikke er oppnådd flertall ved behandlingen i helseforetakene  
for omdanning av KLP til et AS, slutter styret seg til anbefalingen fra mindretallet i KLP’s  
styre om at KLP omdannes til en gjensidig eid selskap med grunnfondsbevis som  
kapitalinstrument. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen). 
 
Administrasjonens forslag til vedtak – pkt. 1: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingen fra KLP’s styre om at KLP omdannes 

til aksjeselskap.  
 
Forslaget falt mot én stemme (Anders Eira). 
 
Nytt forslag til vedtak – fremmet av styreleder Førde: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til brev av 13.4.2005 fra helseministeren. Styret tar til 

etterretning at helseministeren ber RHF-styrene støtte anbefalingen fra KLP’s styre om at 
KLP omdannes til aksjeselskap.  

 
2. Styret anmoder representanter fra valgkretsen Helse Nord om å stemme for anbefalingen 

fra KLP’s styre på generalforsamling, den 21.april 2005. 
 
3. Styret understreker betydningen av at helseforetakene opptrer samlet i denne saken på 

generalforsamlingen. 
  

Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer (Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd 
Oskarsen). 
 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til brev av 13.4.2005 fra helseministeren. Styret tar til 

etterretning at helseministeren ber RHF-styrene støtte anbefalingen fra KLP’s styre om at 
KLP omdannes til aksjeselskap.  
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2. Styret anmoder representanter fra valgkretsen Helse Nord om å stemme for anbefalingen 

fra KLP’s styre på generalforsamling, den 21.april 2005. 
 
3. Styret understreker betydningen av at helseforetakene opptrer samlet i denne saken på 

generalforsamlingen. 
 

 
Protokolltilførsel til styresak 33-2005: 
 
Ansattes representanter beklager at flertallet i Helse-Nord ikke velger å utsette behandlingen 
av denne saken i påvente av Arbeidsrettens dom i KLP saken. 
 
Vi tar også sterk avstand fra at Helseminister Ansgar Gabrielsen gjør dette til en politisk sak 
og kommer med instruksjoner utenfor et foretaksmøte. Helseministerens trussel om inngripen 
via foretaksmøte(r) viser med all tydelighet at han ikke har tillit til at styret behandler saken 
på en objektiv og hensiktsmessig måte. Helseministerens inngripen i saken er med på å 
undergrave styrets autoritet i saker av betydning.  
 
I behandlingen av denne saken i Helseforetakene er det 2 foretak som stemmer for 
Grunnfondsbevis og et tredje foretak hadde stemmelikhet slik at styreleder bruker sin 
dobbelstemme,( jfr. Lov om Helseforetak med mer § 27), for å få til et flertall for AS, 
stemmetallene viser da at det totalt er 20 stemmer for AS og 20 stemmer for 
Grunnfondsbevis.  
Det er derfor vanskelig å gi representantene fra foretakene en anmodning om å opptre samlet i 
denne saken. 
Vi håper likevel at de tar med seg disse synspunkter sett fra ansatte i foretakene:  
 
KLP bygger på ideen om sosial og økonomisk trygghet for arbeidstakere og på et fellesskap 
mellom norske fylkeskommuner, kommuner og offentlig tilknyttede virksomheter. Det er som 
en del av det norske velferdssystem, noe langt mer enn en bedrift og et marked. Det har også 
vært en bærende ide i KLP at de ansatte selv skal være med å ta ansvar for utviklingen av 
pensjonsordningen de betaler inn til, og i styring og kontroll av hvordan pensjonsmidlene 
forvaltes. Selskapet er et av de meste vellykkede resultatene av forretningsdrift med 
utgangspunkt i offentlig virksomhet. 
 
KLP er tjent med eiere som har et allsidig formål med sitt eierskap. Pensjon og investeringer 
handler bl.a. om økonomi, velferd, etikk og finansiering. Et bredt samfunnsbevisst perspektiv 
gir erfaringsmessig også mest lønnsomhet. KLP’s egenart som en spesiell tjener av kommune- 
og helsesektoren, og med et særlig nært forhold til arbeidslivets parter, har utvilsomt vært 
selskapets sterkeste konkurransefortrinn. 
 
En AS-modell medfører at alt eierskap og kontroll overføres til aksjonærene. Kundene vil 
ikke ha innflytelse på selskapets fremtidige utvikling. Omdanning til et AS vil være en 
kortsiktig løsning der KLP settes i spill. Utenlandske aktører vil kunne kjøpe opp KLP og 
flytte styringen av selskapet til utlandet. En AS-modell er derfor ingen god løsning for 
forvaltning av pensjonskapitalen for de ansatte i spesialisthelsetjenesten, og svekker 
tryggheten for våre framtidige pensjoner. 
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En fortsatt gjensidig modell, men hvor egenkapitalen omdannes til omsettelige 
grunnfondsbevis, innebærer at kundene beholder kontrollen over selskapet selv om de velger 
å redusere sin eierposisjon gjennom salg av grunnfondsbevis. Kundene vil dermed ha full 
kontroll over selskapets utvikling og forvaltning av pensjonsforpliktelsene. Grunnfondsbevis 
er et fullgodt kapitalinstrument som ikke setter selskapet i spill. 
 
Partene i NAVO Helse-området er enige om å utrede pensjonsforholdene for de ansatte i 
helseforetakene, under forutsetning av at alle sider av pensjonsforholdene fryses under dette 
arbeidet. Blant annet er det enighet om at helseforetakene ikke kan skifte leverandør etter 
någjeldende tariffbestemmelser. Det er helt uakseptabelt dersom helseforetakene ved sin 
stemmegivning bidrar til at KLP nå omdannes til AS, for dermed å legge til rette for 
salg/fusjon av selskapet. 
 
Ansattes representanter mener at KLP også i framtida må bestå som et selvstendig, gjensidig 
og norskeid selskap. Dette gir størst trygghet for de ansattes pensjoner. Vi støtter en modell 
med grunnfondsbevis, som både sikrer tilgang på kapital og fortsatt kundeinnflytelse. En slik 
endring, der arbeidstakerne er enige, vil være i samsvar med tariffbestemmelsene. 
 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 34-2005  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. april 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 37-2005  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Styremedlemmer i Hålogalandssykehuset HF, Aud Nergård og Kjersti O. Sæther, har trukket 
seg fra sine verv. Samtidig har styreleder Einar Hannisdal bedt om å bli fritatt fra sitt verv, 
siden han slutter i stilling som fagdirektør før sommeren. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Som styremedlemmer i Hålogalandssykehuset HF for perioden 27. april 2005 og fram til 
valgperiodens utløp oppnevnes  
 
1. … 
2. … 
3. … 
 
… velges som styreleder, og … velges som nestleder. 
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 38-2005  STAB- OG STØTTEFUNKSJONER:  
 ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I  
 HELSE NORD  
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF gjennomførte våren 2004 et prosjekt om fremtidig organisering av stab- og 
støttefunksjoner i regionen.  Resultatet av arbeidet ble presentert styret i styresak 46-2004. 
Her  foreslås ytterligere beslutninger om modell for organisering,  organisasjonsform, 
lokalisering og personellmessige implikasjoner knyttet til IKT.  På bakgrunn av den utvikling 
som har vært i arbeid med saken foreslås her en modell for organisering som går lenger enn 
styrevedtaket i innhold og omfang mht. til å etablere en felles regional  IT organisasjon – 
Helse Nord IKT. Det er noe ulik vurdering av den foreslåtte løsningen blant helseforetakene.  
 
Bakgrunn/fakta 
I vedtak i styresak 46-2004 ba styret i Helse Nord RHF administrasjonen fremlegge en egen 
sak om lokalisering av den nye IT-organisasjonen. 
 
Høsten 2004 ble det sendt en forespørsel til helseforetakene om lokalisering av nytt driftsenter 
i regionen.  Helse Nord RHF mottok 3 svar fra henholdsvis UNN HF, Nordlandssykehuset HF 
samt Helgelandssykehuset HF.  Besvarelsene fra NLSH og UNN  innholdt konkrete forslag til 
videre utvikling av innholdet og omfang på en ny IT organisasjon i regionen.  Disse 
synspunktene gjorde det nødvendig å gjennomføre dialoger med helseforetakene for om mulig 
å ta et ytterligere samlende og mer omfattende grep omkring IKT i regionen.   
 
I saken omhandles fire tema; modell for organisering av IKT i Helse Nord,, 
organisasjonsform, lokalisering samt personellmessige implikasjoner.    
 
Modell for organisering av IKT-funksjonen i Helse Nord 
Lokalisering av den nye IKT-enheten var basert på  Modell A som organiseringsalternativ, jfr. 
styrets vedtak, med eventuelle tillegg hvis dette skulle fremkomme i det oppfølgende 
prosjektet.  Enheten skulle etableres som en sentralisert organisasjon, jfr. sluttrapporten fra 
Stab/støtte prosjektet vedrørende IT.  
 
I dialog med helseforetakene har vi vurdert muligheten for etablering av en større enhet enn 
skissert i opprinnelig styrebeslutning.  Konklusjonen er at det er en betydelig villighet og 
ønske om å se de samlede IT-ressurser i regionen under ett. Standpunktene varierer mht. hvor 
raskt en bør gå fram i etableringen.. I eget høringsnotat har Helse Nord RHF bedt om 
synspunkter på en ny organisering av IKT funksjonen i Helse Nord. Den foreslåtte modellen 
var basert på en felles regional IKT – enhet med desentral lokalisering av personellressursene. 
Hovedkontoret var foreslått lagt til Tromsø. For øvrig var det forutsatt at oppgaveløsningen 
kunne skje desentralisert på områder hvor det var hensiktsmessig. Det er lagt til grunn at 
samtlige personellressurser overføres til den nye organisasjonen.  
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Helseforetakenes synspunkt på ny organisasjon 
Høringsuttalelsene fra helseforetakene er vedlagt i fullt format.  
 
Helse Finnmark HF 
Direktøren i Helse Finnmark har i sin uttalelse bl.a. fokusert følgende: 
 
Hovedspørsmålet dreier seg om omfang/fart i arbeidet med å etablere en regional IKT-enhet. 
Helse Finnmark foreslår at det utvikles en felles IKT-organisasjon i to faser.  Fase 1 omfatter 
etableringen av en felles IKT-driftsorganisasjon (NIT-A).  Hovedbegrunnelsen fra Helse 
Finnmark HF er at kompleksitet, usikkerhet og risikobilde ved en slik modell er langt mindre 
sammenlignet med den alternative modellen.  For Helse Finnmark HF er framdrift og 
forutsigbarhet i dette arbeidet viktig.  I fase 2 kan en samlet IKT-virksomhet for Helse Nord 
RHF etableres – basert på behov, erfaringer, teknologiske muligheter, etc. 
 
Enheten foreslås organisert som en avdeling tilknyttet Helse Nord RHF.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge fattet i møte den 18, mars følgende vedtak i sak 
24/05 Høring — stab- og støttefunksjoner: Organisering av IKT-funksjon i Helse Nord: 
 
”Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefaler at den felles IKT-funksjon i Helse 
Nord organiseres etter NIT-A modellen og den sentrale driftsenheten legges til Tromsø, 
Videre anbefaler styret at det opprettes en prosjektgruppe bestående av  it-ledere fra alle 
helseforetakene i Helse Nord for å få en best mulig gjennomføring av dette” 
 
Nordlandssykehuset HF 
I sak til styret for Nordlandssykehuset som skal behandles 25. april foreslås følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Nordlandssykehuset slutter seg til forslaget fra Helse Nord om at en felles IT-

enhet etableres etter modell NIT-B, dvs. en felles desentral enhet med alle ressurser samlet 
under en organisasjon som en selvstendig juridisk enhet.  

2. For Nordlandssykehuset er det uakseptabelt med en modell hvor ansvaret for hele eller 
deler av IT legges til ett av helseforetakene. 

3. Styret ved Nordlandssykehuset ber om at det vurderes som alternativ å gjennomføre et 
arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon slik at en variant av modell NIT-A kan 
realiseres gjennom outsourcing hvor egen juridisk enhet i Helse Nord vil være ett 
alternativ. Strategisk IT ressurs vil da kunne beholdes i det enkelte helseforetak. 

 
Styrets endelige vedtak vil bli distribuert på møtet 27. april 2005  
 
Helgelandssykehuset HF 
Styret for Helgelandssykehuset HF vedtok på sitt møte 15. april følgende: 
 
”Styret gir sin tilslutning til at hovedkontoret lokaliseres i Tromsø.  Styret forutsetter minst 
like god kvalitet på tjenesten som i dag, et høyere beredskapsnivå enn i dag og til lavere 
kostnader for sykehuset.  Styret forutsetter videre at det arbeides for å etablere andre felles 
administrative løsninger i Helse Nord, og at dette sikrer arbeidsdeling og fordeles mellom 
alle helseforetakene.  
Før økt sentralisering av IKT iverksettes forventer vi at de økonomiske og driftsmessige 
konsekvenser utredes” 
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Hålogalandssykehuset HF 
Styret gjorde følgende vedtak: 
 
”Styret ser nødvendigheten av å samordne og effektivisere IKT- funksjonen i Helse Nord 
 
Styret anbefaler valg av modell NIT- A som forventes å gi 
 
- tjenesteleveranse til en lavere totalkostnad 
- minimum like god kvalitet som i dag 
- stabilitet i levering 
- høyere beredskapsnivå/servicestandard 
- bedre utnyttelse av kjernevirksomheten med lokal support” 
 
Fullstendig styresak ettersendes. 
 
Drøfting med arbeidstakerorganisasjonene 
Drøfting med de konserntillitsvalgte er gjennomført. Drøftingsprotokoll ettersendes. 
 
Anbefaling av modell for organisering av IKT i Helse Nord 
Administrasjonen i Helse Nord RHF anbefaler at det etablerer en felles regional IKT 
organisasjon. Den nye  organisasjonen som tar opp i seg samtlige ressurser i de eksisterende 
IT avdelingene ved alle helseforetakene.  I forbindelse med etablering av den nye 
organisasjonen har Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene ansvar for ¨å avklare 
hvilke oppgaver som må ivaretas i helseforetakene (bl. a. strategiske, bestillerfunksjon etc.) 
og hva som skal ivaretas i felles regional IKT organisasjon.. Forslaget innebærer at samtlige 
medarbeidere overføres den nye enheten Helse Nord .  
 
Dette innebærer at vi foreslår en annen løsning enn det vi tidligere anbefalte og styret i Helse 
Nord RHF vedtok.  
 
Anbefaling av organisasjonsform 
Tre organisasjonsformer ble i prosjektet vurdert som aktuelle. Dette var: 
 
• Outsourcing  
• Aksjeselskap  
• Avdeling under RHF 
 
Om outsourcing er følgende er trukket frem i tidligere omtalt styresak: 
 
”Gjennom prosjektperioden ble det klart at det knapt finnes standardiserte prosesser på tvers 
av foretakene i Helse Nord RHF. Vi anser det derfor uheldig direkte å outsource noen av de 
tjenestene vi har vurdert slik de i dag fungerer. Det vil være aktuelt å vurdere outsourcing på 
et senere tidspunkt”. 
 
Av gjenstående modeller foreslår vi den nye organisasjonen etablert som en avdeling under 
Helse Nord RHF – Helse Nord IKT. 



 
 

11 

 
 
Som avdeling under RHF kan følgende elementer trekkes frem: 
 
• Avdelingen etableres innenfor den eksisterende foretaksstrukturen 
• Det forventes at denne organisasjonsformen er mer ønskverdig blant de ansatte i regionen 

og således redusere motstanden mot og risikoen for implementering. 
• IKT avdelingen vil likebehandles andre helseforetak 
• Ved valg av denne modellen vil Helse Nord RHF stå fritt til på et senere tidspunkt å velge 

en annen organisasjonsform slik som AS 
• Organisasjonen vil bli etablert i et regulert avtaleområde hvor NAVO modellen 

automatisk vil inntre. 
• Leveranser kan basere seg på tjenestenivåavtaler 
 
Helse Nord RHF ser for seg å etablere klare krav om å hente ut 
effektiviseringsgevinster/reduksjon av kostnadene ved leveranse av driftstjenester fra den nye 
enheten ved. Krav om kostnadsreduksjoner på leveranser bør settes til minimum 2-4 % årlig 
gjeldende fra år 1. Dette er  primært . relatert til drift av systemer og infrastruktur. Likeledes 
er det viktig at denne produksjonsgevinsten er tiltenkt benyttet for håndtering av de fremtidige 
krav som IT avdelingen vil møte slik som skissert i utredningens avsnitt om ”Trender og 
forutsetninger”. 
 
Anbefaling om lokalisering 
Basert på de lokaliseringskriterier (se senere i utredningen) som ble benyttet i vurderingen av 
hovedkontor/driftssenter fremstår Tromsø som den plass i regionen hvor det er naturlig å 
etablere denne type virksomhet.  
 
Personellmessige implikasjoner 
Som skissert i saken anbefales at en ny felles regional  IKT-organisasjon etableres som en 
desentralisert organisasjon som tar opp i seg de eksisterende IT-avdelingene/medarbeiderne i 
regionen. I prosessen med å bemanne det nye selskapet anbefales at en forholder seg til de 
rammebetingelser som fremgår av lover og regler ved virksomhetsoverdragelse. I etableringen 
av den nye organisasjonen er det en forutsetning at arbeidstaker organisasjonene informeres 
og medvirker i tråd med de etablerte avtalemessige krav knyttet til denne type prosesser. 
 
For å skape best mulig grunnlag for nødvendig omstilling må det kjøres ryddige prosesser der 
linjeledelsen gis støtte i forhold til det ansvar de har. Likeledes må tillitsvalgte aktivt 
involveres og det må sikres god informasjonsflyt til de berørte ansatte. Det henvises til 
overordnede prinsipper for omstilling og nedbemanning i Helse Nord. 
 
Konklusjon 
Her foreslås å etablere en ny felles regional IKT organisasjon Helse Nord IKT  som overtar 
samtlige ansatte i dagens IT-avdelinger i helseforetakene. Organisasjonen etableres som 
avdeling under Helse Nord RHF med hovedkontor/driftssenterfunksjon i Tromsø.   
 
Som grunnlag for konkretisering av styrets bestilling i tråd med styresak 46-2004 vil vi 
foreslå å legge følgende til grunn  
 
Vedtakene skal være retningsgivende for konkretiseringen av den nye IKT-organisasjonen. 
Endelig vedtak om implementering følger av styrets tidligere retningslinjer og forutsettes 
konkretisert i et oppfølgende prosjekt hvor resultatet presenteres styret i forbindelse med 
etablering av avdelingen 
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Saken inneholder også et avsluttende kapittel med mulige andre felles prosjekter innen stabs- 
og støttefunksjoner i Helse Nord. Dette vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. . 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Som grunnlag for konkretisering av styrets bestilling i tråd med styresak 46-2004 inviteres 
styret til å fatte følgende vedtak. Vedtakene skal være retningsgivende for konkretiseringen av 
den nye IT-organisasjonen i regionen og endelig vedtak knyttet til implementering følger av 
styrets tidligere retningslinjer og forutsettes konkretisert i et oppfølgende prosjekt hvor 
resultatet presenteres styret. 
 
1. Det etableres en ny felles regional IKT organisasjon Helse Nord IKT  som en avdeling 

under Helse Nord RHF.  
 
2. Enheten etableres som en desentralisert organisasjon i Helse Nord. Eksisterende IT-

avdelinger med samtlige ansatte  overføres den nye avdelingen jfr. prinsippene ved 
virksomhetsoverdragelse.. 

 
3. Selskapet etableres med hovedkontor/driftssenter i Tromsø. Oppgaver som kan løses 

desentralisert vil bli vurdert lagt andre steder.  
 
4. Styret forutsetter at arbeidet med å etablere den nye organisasjonen med ny ledelse starter 

umiddelbart. Styret ber om en orientering om etablering av den nye organisasjonen på 
styremøtet i juni. Rapportering på framdrift skjer i forbindelse med hvert styremøte  

 
5. I prosessen med etableringen av den nye organisasjonen er det en forutsetning med tett 

samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og at formell medbestemmelse ivaretas i tråd 
med de etablerte avtalemessige krav knyttet til denne type prosesser. 

 
6. Styret ber administrasjonen i Helse Nord RHF etablere dialog med Helgelandssykehuset 

HF med den målsetningen å videreutvikle de initiativer som er igangsatt i foretaket med 
tanke på regional utbredelse. 

 
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Høringsuttalelser   
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UTREDNING 
 
Historikk 
Våren og høsten 2002 gjennomførte Helse Nord en prosess for etablering av en felles IT 
strategi i regionen.  Resultatet av denne prosessen ble presentert styret oktober 2002 i styresak 
70-2002.  I forbindelse med arbeidet ble det gjennomført en kartlegging av IT-miljøene i 
regionen.  Oppsummert fant man følgende forbedringsområder: 
 
 De fleste HF-ene har begrenset tilgang på IT-ressurser 

– Sterk konkurranse med andre sektorer 
 IT-kompetansen i Helse Nord er spredt 

– På områder som databasedrift, applikasjonsforvaltning og interne nettverk 
etableres det parallelle kompetansemiljøer som er relativt små 

 Kompetanseprofilene til IT-ressursene er vide 
– Få ressurser krever stor grad av oversikt og spredning på ulike kompetanseområder 

 IT-organisasjonen er sårbar 
– Enkeltpersoners fravær kan skape store problemer på visse områder 

 
Det forslås nå å tas ytterligere samordnende grep knyttet til IT-organisering og styring i 
regionen initiert av Stab/støtte prosjektet. De grep som foreslås gjennomført kan leses til å 
være mer vidtgående enn hva som er foreslått i den opprinnelige IT-strategien. 
Administrasjonen i Helse Nord RHF vurderer de forslag som er fremlagt i Stab/støtte 
prosjektet til å være mer egnet til å realisere de forbedringsområder som ble identifisert i IT-
strategien for Helse Nord samt imøtekomme de trender og forutsetninger som beskrives i det 
følgende. 
 
Trender og forutsetninger 
 
Generell utvikling av behov i regionen 
Spesialisthelsetjenesten generelt har en sterkt voksende bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Dette viser seg f eks i at 
 
 mer medisinsk utstyr blir digitalt 
 mer pasientinformasjon blir håndtert digitalt 
 samhandling internt i spesialisthelsetjenesten og mellom første og andrelinje baseres i 

større grad på nettbaserte tjenester 
 volumene i digitalt representert informasjon øker radikalt, spesielt innen radiologi 
 etablering av krevende utnyttelse av IKT i heldigitale sykehus krever 24/7/365 drift og 

support 
 foretakene bruker IKT i prosessforbedringer 

 
Konsekvensen av disse endringene er at det stilles strengere leveransekrav til IT-
organisasjonen. Det forventes bedre tilgjengelighet og beredskap, det stilles større krav til 
kvalitet, og volum på IT-leveransene øker fort. I utgangspunktet vil dette føre til en betydelig 
kostnadsvekst på IT-området, noe man må søke å motvirke med ulike virkemidler. 
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Føringer i Helse Nords IT-strategi 
I tråd med Helse Nords 
IT-strategi foregår det 
en stadig sterkere 
standardisering og 
konsolidering av de 
kliniske og merkantile 
systemene i regionen. 
Konsekvensen knyttet 
til dette er at en økende 
andel av applikasjoner 
vil bli sentralt driftet og 
konfigurert stadig 
likere.  
 
Helse Nord arbeider 
parallelt med dette for å 
etablere 
forvaltningsgrupper 
hvor de funksjonelle 
brukerne i stadig 
sterkere grad tar ansvar 
for applikasjonene og 
innholdet i disse samt 
driver videre den 
funksjonelle/foretnings
messige utviklingen. Det er Helse Nords strategi i slike sammenhenger å vektlegge den 
betydning disse applikasjoner har for de kliniske og merkantile områders muligheter for å 
gjennomføre forbedringer av virksomheten (prosessforbedring).  Derav denne sterke 
vektleggingen av de funksjonelle behovene i denne type anskaffelsesprosesser. Disse 
endringene medfører et betydelig større behov for koordinering mellom foretakene relatert til 
ønsker om ny funksjonalitet.  
 
Endringene gir også et fundament for å understøtte organisasjonsmessige endringer i de 
kliniske miljøene og i de medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner.  
På samme måte som for applikasjoner skal det gjennomføres en standardisering av IKT-
infrastrukturen i regionen. Helse Nord har en uttrykt målsetting å bevege seg mot en tilstand 
som kjennetegnes av felles standarder på arbeidsstasjoner, servere, operativsystem og andre 
infrastrukturkomponenter.  
 
En sentral forutsetning for felles utnyttelse av applikasjoner og infrastruktur, er at regionen 
har et linjenett som klarer å håndtere de store datamengder som vil gå på tvers av foretakene i 
regionen. 
 
For en fullstendig oversikt vises det til vedtatt IT-strategi for Helse Nord (Styresak 70-2002). 
 
Endring i kompetansekrav 
Med de endrede kravene som er beskrevet over, vil det stilles stadig strengere krav til 
kompetanse i IT-miljøene i regionen. Dette er en utfordring spesielt med mange og 
fragmenterte miljø. Dagens organisering fører til at man må bygge opp til dels parallell 
kompetanse. 

Oversikt over standardiseringstiltak i Helse Nords IT-tjenester 
Standardisering av 
applikasjoner 

Standardisering av 
infrastruktur 

Løsninger til 
Primærhelsetjenesten 

Følgende fellessystemer 
er implementert 
Felles lønnssystem - 
kjøres hos ekstern 
leverandør (IBM) 
Felles økonomisystem - 
kjøres hos ekstern 
leverandør (Ergo) 
Turnussystem (NLsH) 
Kvalitetssystem (NLsH) 
 
Følgende applikasjoner er 
i prosjektfase men ikke 
implementert 
Felles Blodbanksystem 
Felles RIS/PACS 
Innkjøpssystem 
Mikrobiologi 
 
Følgende apllikasjoner 
skal utredes for fellesdrift 
Sympaty 
patologidatabaser 
Sentralisering av DIPS 
drift 
 

Felles katalog i regionen 
Standardisering av IKT-
tjenesteplattform 
(Nettverks OS, verktøy 
for helpdesk, 
applikasjonsdistribusjon, 
osv).  

Epikrise/Henvisning 
Oppkobling av 
legekontor 
Stillbilde Hud 
E-V@kt 
Booking av 
Helsetjenester 

Andre tiltak: 
Etablering av informasjonssikkerhetsforum i regionen. 
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Strengere økonomiske krav 
Foretaksgruppen i Helse Nord er i likhet med resten av spesialisthelsetjenesten i Norge 
underlagt nye og strengere økonomiske rammer. IT-miljøene må bidra til å møte disse 
utfordringene ved effektivisering, besparelser og prosessforbedringer. Innen IKT er det  
vedtatt en strategisk satsing. Erfaringene de siste tre årene er at det er gjort  en rekke 
systemanskaffelser som er felles i regionen (se tidligere tabell). De generelle trender som 
beskrives i dette kapittel, samt introduksjon av systemstøtte innfor arbeidsprosesser som i dag 
ikke innehar slik, indikerer et potensial for en kraftig kostnadsøkning de nærmeste årene.  
Forståelsen knyttet til beskrivelser av effektivisering og gevinstrealisering må derfor ikke 
leses som konkrete tiltak for kutt i dagens personell og ressurser, men heller sees på som et 
virkemiddel for håndtering av de produksjonsøkninger som forventes og da innenfor dagens 
bemanningssituasjon. Likeledes ønskes det påpekt de økonomiske prinsipper som nå ligger til 
grunn for investeringer. Det forventes at grunnet endring i investeringsregimet vil de 
driftsmessige avskrivinger øke de nærmeste årene og således gi høyere driftsmessige 
kostnader for IKT området. Det er viktig at man etablerer en organisering knyttet til IKT i 
regionen hvor man i størst mulig grad sikrer kontroll over kostnadsutviklingen samt legger til 
rette for optimal ressursutnyttelse. 
 
Nasjonale føringer 
Det blir i stadig sterkere grad signalisert behov for nasjonal koordinering og standardisering 
innen sektoren fra Helse- og Omsorgsdepartementet.  For 2005 fremkommer følgende i 
departementets bestilling til de regionale helseforetakene:   
”I 2005 vil det bli lagt økt vekt på nasjonal samordning og samarbeid mellom de fem 
regionale helseforetakene. Dette gjelder bl.a. samordning og standardisering av IKT og 
vurdering av landsdekkende støttefunksjoner innen bl.a. lønn, økonomi, innkjøp, logistikk. 
Nasjonal ledelsesutvikling og retningslinjer for styrearbeid vil bli fulgt opp”. 
 
Helse Nord RHF vil med denne bakgrunn delta i et prosjekt knyttet til samordning og 
standardisering av IKT for å besvare bestillingen fra departementet.  Resultatet av første fase i 
prosjektet forventes avlevert ved utgangen av 2005. 
 
De utviklingstrekk og trender som skisseres her gir klare føringer for etablering av en annen 
type organisering innen IKT området enn hva som er tilfelle i dag og danner således 
referansebakgrunnen for Stab/Støtte prosjektets gjennomføring innen IKT området. 
 
Arbeidet etter vedtak i Stab/Støtte- prosjektet (sak 46-2004) 
I styresak 46-2004 vedtakspunkt 6 ba styret i Helse Nord RHF administrasjonen fremlegge en 
egen sak for styret om lokalisering av den nye IT-organisasjonen. Ved forespørsel til 
helseforetakene høsten 2004 ble det særlig lagt vekt på styrets beslutning og hensynet til 
stedlig kompetanse og fremtidige rekrutteringsmuligheter. 
 
Helse Nord RHF mottok 3 svar. I besvarelsene fra to av foretakene (UNN HF og 
Nordlandssykehuset HF) kom en også inn på valg av organisasjonsmodell.  Det ble anbefalt å 
se bredere enn den modellen som forelå som besluttet i styresak 46-2004.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) var skeptisk til opprettelsen av en organisasjon som kun 
skulle levere IT-tekniske tjenester og helt mangle kunnskap om bruk av disse tjenestene i en 
sykehusorganisasjon. NLSH mener Helse Nord ville være tjent med en større felles 
desentralisert organisasjon lokalisert på det enkelte sykehuset med kunnskap om bruken av 
IT-verktøy i sykehus.  
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Det vil imidlertid fortsatt være slik at det enkelte foretak vil ønske å beholde intern 
kompetanse på enkelte områder, men vil da få en regional organisasjon (med lokal 
tilstedeværelse) som i tillegg til driftstjenester også vil kunne levere tjenester rundt innføring 
og anvendelse av IKT-løsninger i sykehusene, i samarbeid med de lokale ressurser. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge mente det er tre alternative organisasjonsformer, med 
alternative tilpassninger for en felles IKT enhet, ved etablering i Tromsø: 
 
1. Etablering underlagt UNN HF som en del av UNN IKT. 
2. Etablering som en frittstående organisasjon utenfor UNN og UNN IKT. 
3. Flytting av hele UNN IKT til RHF og videreutvikling av denne til felles IKT enhet. 
 
UNN HF ønsker primært alternativ 1. Alternativet er enkelt å etablere og kan ta i bruk 
logistikk og infrastruktur som allerede finnes på UNN og hos UNN IKT.  
 
Foretaket konkluderer med følgende: 
 
• Felles driftsenhet for IKT-systemer bør legges til Tromsø 
• Enheten bør organiseres som en seksjon av UNN’s IT-avdeling (UNN IKT) 
• Alternativt kan hele UNN IKT og felles IKT enhet organiseres i tilknytting til HN RHF 
• Lokalisering utenfor Tromsø frarådes 
• Organisering som fordrer splitting av felles driftsenhet og UNN IKT frarådes. 
 
På bakgrunn av disse innspill, som framstod som radikale i forhold til styrets vedtak, har vi i 
dialog med foretakene valgt å bygge videre på de innspillene som kom.  Dette har medført at 
saken har trukket ut i tid.  
 
Etter  prosesser med helseforetakene er vi nå klar for å endelige beslutninger om modell for 
organisering, organisasjonsform, lokalisering og personellmessige implikasjoner.  Det vil 
danne grunnlag for arbeidet med å konkretisere den nye organisasjonen. Potensielle gevinster 
synliggjøres ikke her fordi gevinstkartleggingen i det opprinnelige Stab/Støtte prosjektet for 
IKT var knyttet til modell C som innebar en fysisk flytting av IKT ressursene til en sentral 
lokasjon. Det vil ikke være korrekt å benytte dette grunnlaget for beskrivelse av gevinster ved 
den modell det nå er snakk om.  
 
Når det gjelder de ikke kronedefinerte effekter vises det til Stab/støtte rapportens kapittel 6 
som beskriver disse. Modellene i Stab/Støtte prosjektet var basert på følgende overordnede 
formål 
 
• å gi alle miljø i foretaksgruppen et likt basistilbud og totalt sett et bedre tilbud enn dagens 
• å gi et bedre tilbud for miljø som har spesielle behov 
• å utnytte ressurser bedre enn i dag 
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Modell for organisering av IKT i Helse Nord 
Styrets vedtak innebar en etablering av IT-organisasjon etter modell A med eventuelle tillegg. 
Det skulle etableres en sentralisert organisasjon som skissert i sluttrapporten fra Stab/støtte 
prosjektet vedrørende IT og forankret i styresak 46-2002 – ”Fremtidig organisering av Stab- 
og Støttefunksjoner”.  Med basis i innspillene fra NLSH og UNN og ytterligere dialog med 
helseforetakene  gjør administrasjonen i Helse Nord RHF’s følgende vurdering av den 
vedtatte modell: 
 
Utfordringer i den valgte modellen (modell A), kan oppsummeres slik: 
 
• Modell A legger opp til lokale anskaffelser og avtaleforvaltning – dette kan være i 

konflikt med intensjonene i stab/støtteprosjektet om Innkjøpsfunksjonen samt den 
regionale IKT strategien. 

• Foretnings-/tjenesteutvikling gjennomføres i regi av hvert enkelt foretak1. 
• Prosjekter skal i større grad gjennomføres uten sentral/felles prosjektledelse fra Helse 

Nord RHF. 
• Forskning knyttet til nye løsninger skal ivaretas av foretakene lokalt. 
• Det vil ikke foreligge krav eller insentiver om sentralisert drift av alle de lokale 

småsystemer som finnes. 
• Det etableres et delt leveranseansvar mellom den nye organisasjonen og IT-avdelingene i 

foretakene. Ved problemer må brukerne forholde seg til to ulike juridiske enheter som 
skal bedrive feilløsing. 

• Foretakene vil beholde betydelige driftsressurser for lokaldrift av PC-er, servere og 
nettverk. 

• Det vil være vanskelig å definere hvilke medarbeidere som skal følge med i det 
nyetablerte selskapet.  

 
Basert på ovennevnte har Helse Nord RHF gjennomført dialoger med foretakene for å vurdere 
muligheten for etablering av en større felles regional enhet enn skissert i opprinnelig 
styrebeslutning.  Konklusjonen er at det er grunnlag for å se de samlede IT-ressurser i 
regionen under ett.   
 
Anbefaling 
Administrasjonen i Helse Nord RHF anbefaler at Helse Nord etablerer en felles regional IKT 
organisasjon Helse Nord IKT. som tar opp i seg de eksisterende IT avdelingen med samtlige 
medarbeidere. Dette ble dokumentert i et høringsnotat som ble sendt på høring. Synspunktene 
fra høringen framgår av styresaken og vedlagte høringsuttalelser.    
 
Organisasjonsform 
Ved valg av organisasjonsform er det tre hovedalternativer 
 
• Outsourcing  
• Aksjeselskap  
• Avdeling under RHF 

                                                 
1 Det gjøres oppmerksom på at dette kan innebære en svekkelse i Helse Nords IT-strategi vedtatt 2002 (s.44).  I 
strategien forutsettes det at Helse Nord går mot en større grad av fellesløsninger og at utviklede løsninger i størst 
mulig grad skal tas i bruk av alle. 
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Noen av usikkerhetsmomentene ved AS strukturen kan synes løst med bakgrunn i 
etableringen av Norsk Helsenett AS. Det forutsettes at dette er en valid organisasjonsform 
basert på erfaringer med Nordnorsk Helsenett AS og etablering av Norsk Helsenett AS.  
Velges AS formen er en juridisk vurdering nødvendig.  
 
Om outsourcing følgende er trukket frem i styresak 46-2004: 
 
Hovedprinsippet er gjennomgang og effektivisering av egne organisasjoner og prosess før 
outsourcing av utvalgte prosesser/hele avdelinger. Ved en direkte outsourcing er det en stor 
utfordring å følge opp og finne ønsket nivå for de tjenester som outsources, samtidig som en 
effektiviseringsgevinst fort kan gå i ekstern leverandørs favør. Det er få standardiserte 
prosesser på tvers av foretakene i Helse Nord. Derfor er det uheldig direkte å outsource noen 
av de tjenestene vi har vurdert slik de i dag fungerer.  
 
Som avdeling under RHF kan følgende elementer trekkes frem: 
 
• Avdelingen etableres innenfor den eksisterende foretaksstrukturen 
• Det forventes at denne organisasjonsformen er mer ønskverdig blant de ansatte i regionen 

og således redusere motstanden mot og risikoen for implementering. 
• IKT avdelingen vil likebehandles andre helseforetak 
• Avdelingen kan ikke slås konkurs slik som et AS 
• Ved valg av denne modellen vil Helse Nord RHF stå fritt til på et senere tidspunkt å velge 

en annen organisasjonsform slik som AS 
• Organisasjonen vil bli etablert i et regulert avtaleområde hvor NAVO modellen 

automatisk vil inntre. 
• Leveranser kan basere seg på tjenestenivåavtaler 
 
Helse Nord RHF ser for seg at organisering av IKT i regionen som en avdeling under RHF vil 
kunne etableres med et eget driftsstyre. Dette er en modell som er benyttet for etablering av 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).  Imidlertid er ikke rollene mellom 
styret i avdelingen og administrasjonen i Helse Nord RHF klart definert. De styringsmessige 
prinsipper samt rollene til henholdsvis administrasjonen og styret må klargjøres ved valg av 
denne modellen.  
 
Ved organisering som AS kan følgende trekkes frem: 
 
• Forholdet mellom den nye organisasjonen og RHF/foretakene må lovmessig forankres i 

leveranseavtaler (jfr. Aksjeloven § 3-9) 
• Helse Nord kan vurdere å invitere inn partnere i det nye selskapet basert på følgende 

behov: 
o Salg av aksjer for styrking av egenkapitalen i selskapet 
o Salg av aksjer for styrking av likviditet for eiere 
o Salg av aksjer til strategisk partner for styrking av kompetansen i selskapet 

• Organisasjonsformen er lovregulert (jfr. Aksjeloven) 
• Organisasjonsformen er kjent for Helse Nord basert på erfaringer fra Nordnorsk Helsenett 

AS 
• Organisasjonsformen kan innebære mindre detaljert styring fra eier enn avdeling under 

RHF.  Dette gir selskapet frihetsgrader til å initiere egen proaktiv foretningsutvikling og 
innovasjon herunder også kostnadsreduserende tiltak. 

• Organisasjonsformen vil innebære at selskapet drives innen foretningsmessige sunne 
prinsipper. 
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• Det vil søkes om fellesregistrering med Helse Nord RHF slik at uttaks MVA kan unngås 

jfr. Mervediavgiftsloven § 12 tredje ledd.  
• Det vil søkes om status som skattefritt selskap til ligningskontoret jfr. Skatteloven § 2-32 

første ledd. 
• For øvrig anses anskaffelsesreglementets kapittel om egenregi å komme til anvendelse for 

relasjonen mellom selskapet og Helse Nord. Dette betyr at leveranser mellom selskapet og 
Helse Nord ikke behøver konkurranseutsettes.  

• Eiendeler fra helseforetakene til det nye selskapet ser på dette tidspunkt å overdras i form 
av kjøp – det vil i prosessen ikke beregnes verdi på immaterielle verdier. 

• Organisasjonsformen gir Helse Nord RHF et godt informasjonsgrunnlag for deltagelse i 
nasjonal prosesser knyttet til eventuell nasjonal organisering av IKT innen sektoren.  Slike 
prosesser er indikert i foretaksmøtet med eieravdelingen i Helsedepartementet. 

• Helse Nord RHF kan som eneeier/majoritetseier alltid stille krav til hvordan 
arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår skal ivaretas  

• Ved en eventuell senere outsourcing av hele eller deler av selskapet vil 
prissammenligninger mellom intern/ekstern drift kunne gjennomføres basert på etablerte 
tjenestenivå avtaler. 

• Det oppnevnes et styre som får ansvar for å etablere en ledelse, arbeidsdeling i og 
dimensjonering av selskapet. Preliminær sammensetning av styret vurderes til å bestå av 
styreleder, en representant fra Helse Nord RHF, en representant fra helseforetakene, to 
eksterne representanter samt ansatte representanter. 

 
Generalforsamlingen for det nye selskapet kan bestå av administrerende direktør i Helse Nord 
RHF.  
 
I en nylig avsagt dom i EF-domstolen av 11. januar 2005 Stadt Halle vs. RPL Recyclingpark 
GmbH er det imidlertid fastlagt at følgende: Dersom noe private, selskaper eller personer har 
eierinteresser i datterselskapet av den offentlige etat kan man ikke tildele kontrakter til dette 
selskapet i egenregi uten å kunngjøre konkurranse om kontrakten i hh. t. lov om offentlige 
anskaffelser. Dette gjelder uansett hvor liten eierinteresse de private har i selskaper. Konkret 
innebærer dette at Helse Nord må konkurranseutsette leveransene hvis eksterne partnere 
inviteres inn med en eierandel.  Likeledes foreligger det brev fra Finansdepartementet som 
indikerer at fellesregistrering er problematisk hvis eksterne parter inviteres inn i selskapet 
med en prosentvis andel.  
 
Helse Nord RHF ser for seg å etablere klare krav om å hente ut stordriftsfordeler ved 
leveranse av driftstjenester fra det nye selskapet gjennom å forankre krav om 
kostnadsreduksjoner på leveranser på minimum 2-4 % årlig gjeldende fra år 1 knyttet til drift 
av infrastruktur og applikasjoner. 
 
Anbefaling 
Helse Nord RHF foreslår at den nye organisasjonen etableres som en avdeling under Helse 
Nord RHF.   
 
Lokalisering 
Helse Nord RHF har bedt helseforetakene om innspill knyttet til lokalisering av IT-
organisasjonen.  Argumentene skulle bygges på kriterier fastsatt av Helse Nord RHF.  Vedlagt 
følger vurderinger av de svar som er innkommet fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF samt Helgelandssykehuset HF. 
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Stedlig kompetanse 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
I besvarelsen fra UNN HF vektlegges at det i Tromsø finnes en rekke IT-driftsmiljø som 
drifter lokale og nasjonale løsninger.  Samarbeidet med universitetets EDB senter vektlegges 
som fordelaktig. UNN IKT inneholder 45 % av IT ressursene i regionen.   
 
Nordlandssykehuset HF 
Av leverandører med tilknytning til Bodø vurderes DIPS, ITET, Telenor, EDB-konsernet og 
Catch som mulige samarbeidspartnere ved lokalisering av driftssenter til Bodø.   
 
Helgelandssykehuset HF 
Mo i Rana fremstår som et alternativ med driftsmiljøer som innehar kompetanse på drift av 
større løsninger.   
 
Basert på innspillene synes IT-driftsmiljøet i Tromsø å fremtre som det dominerende i 
regionen. 
 
Fremtidige rekrutteringsmuligheter 
Av de tre besvarelsene fremtrer IT miljøet i Tromsø som det sterkeste i regionen.  
Næringsstrukturen samt lokalisering av utdanningsinstitusjoner i Tromsø vurderes som større 
og tyngre enn Bodø og Mo. Vurdert ut fra fremtidige rekrutteringsmuligheter vektes Tromsø 
tyngst. 
 
Lokalisering utenfor eksisterende eiendomsmasse 
Av de tre stedene har IKT ved UNN i dag tilhold utenfor eksisterende bygningsmasse, mens 
Bodø og Mo er avhengig av å gå ut og leie lokaliteter.  Fra UNN HF skisseres 
kvadratmeterprisen på den nå leide eiendomsmassen til 1000 kroner pr. kvm.  Fra Bodø og 
Mo signaliseres en årlig. kvm pris på henholdsvis 1260 og 800-1400 kroner.  
 
Det kan se ut som om leieprisen på lokaler ligger marginalt lavere i Mo enn Bodø, men det 
foreligger ingen estimater fra Mo knyttet til leiepriser på datarom.   
 
For leie av datarom forefinnes i tillegg til UNN HF ett estimat som er presentert av Bodø.  
Prisen skisseres til 53380 pr. mnd. Årskostnaden vil med dette være rundt 640.000,- 
 
Leiepris for datarom utenfor UNN HF skisseres til å ligge i størrelsesorden 750 kroner pr. 
kvm. UPS (nødstrømsbatterier) kommer i tillegg.  Basert på et estimert behov på 100 KVM 
utgjør dette 75000,-  
 
Basert på tilgang til datarom med fasiliteter som holder høy standard fremtrer Bodø som det 
beste alternativ. Imidlertid synes det kostnadsmessige elementet å trekke i retning av Tromsø. 
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Ressurser disponible fra foretaket 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Basert på modell A sier UNN følgende: ”Vi antar at en felles IKT enhet trenger opptil 35 
spesialister for å kunne drifte alle kliniske og administrative felles systemer i regionen.  Ved 
UNN IKT er allerede de fleste av disse spesialistene på plass for å drifte våre egne systemer. 
Hvis felles IKT enhet legges hit vil UNN IKT trenge bare i underkant av 10 nye stillinger. 
Flere av disse stillingene kan etableres via fjernjobbing slik at noen av de som eventuelt blir 
frigjort fra de andre sykehusene kan bekle stillinger ved den sentrale driftsorganisasjonen uten 
nødvendigvis å måtte flytte.” 
 
I dialoger med IKT-avdelingen ved UNN understrekes det at antallet er basert på at 
fellesapplikasjonene fysisk samles i Tromsø. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Antall ressurser er ikke synliggjort fra foretaket da grensegangen mellom den nye 
organisasjonen og helseforetaket var for uklar i forhold til den modellen som var aktuell på 
”høringstidspunktet”. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Antall ressurser ikke synliggjort, men neppe mer enn en-to. 
 
Når det gjelder ressurser disponible fra foretakene er Tromsø det desidert tyngst i regionen. 
 
I en desentralisert organisasjon er det muligheter for deling av arbeidsoppgaver. Det er en 
forutsetning at de tyngste oppgavene primært ivaretas ved driftssenteret. Andre funksjoner 
kan lokaliseres andre steder. Eksempel på dette kan være lokalisering av brukerstøtte til Bodø. 
Helse Nord RHF ser det ikke aktuelt å fragmentere oppgavene for mye i regionen. 
Konsekvensen av dette vil være en strategisk satsing på Tromsø som hovedkontor, men hvor 
visse tjenester kan tillegges andre deler av organisasjonen.  Det blir i tillegg viktig å avklare 
oppgaver til de øvrige ansatte i helseforetakene som del av selskapets totale virksomhet, 
herunder lokale supportoppgaver.  Det understrekes imidlertid at denne strategiske satsingen 
på Tromsø, og tildels Bodø, ikke innebærer fysisk flytting av personale fra andre helseforetak 
inn til disse sentraene ved etableringen av selskapet, men det vil ligge handlingsrom for 
selskapet til å optimaliseres driften basert på løpende vurderinger. Imidlertid ser en for seg at 
en fremtidig sentralisering av ressurser til de strategiske sentraene vil løses ved naturlig 
avgang. Dette innebærer at ledige stillinger ved enheter geografisk lokalisert utenom de 
strategiske sentra vil søkes rekruttert opp sentralt eller bli effektivisert bort.  I denne prosessen 
må i tillegg tjenesteleveranser til det tilknyttede helseforetaket tas stilling til slik at 
tjenestenivået til det geografiske berørte helseforetaket ikke marginaliseres.      
 
Etableringen skal redusere kostnadene over tid og ikke medføre økte kostnader for noen av 
helseforetakene. Dette innebærer industrialisering av driften.  Dette kravet sees i forhold til 
nivået på dagens produksjon og kostnadsmasse. 
 
Anbefaling lokalisering 
Basert på de vurderinger skissert ovenfor foreslås det at hovedkontor/driftssenter for den nye 
organisasjonen etableres i Tromsø. Det taes her ikke stilling til behovet for antall 
medarbeidere, jfr. innspillet fra UNN HF.  
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  2005
3.kvartal. 4. kvartal 1. kvartal 

2006 
2. kvartal 3. kvartal2. kvartal

• Prosjektorganisering 
• Etablere prosjektorganisasjon for  

etableringsfasen 
• Planlegging 

• Organisasjon og bemanning 
• Detaljert organisasjonsdesign 
• Ansette leder(e) for ny enhet 
• Bemanne ny enhet  

• Bemanningsplan per lokasjon 
• Overf ø re personell 

• Utnevne (interim - )styre for ny enhet 
• Styringsmodell for IT i Helse Nord 

• Virksomhetsavtale med RHF,  
overordnet oppdragsbeskrivelse 

• Detaljere mottaksfunksjonen i HF ’ er og  
velge ut personell  

• Definere og utnevne systemeieransvar 
• Organisere og etablere fellesfora 
• Serviceniv å - avtaler med kundene 

• Leveransemodell internt i ny enhet 
• Prosesser, roller, ansvar, tjenester,  

KPIer etc.) 
• Ø konomi 

• Finansieringsmodellfor ny  enhet,  å r 1 
• Prisingsmekanismer for  å r 2+ 
• Budsjetter,  å r 1 
• Overf ø ring av utstyr, prising etc.  (dvs.  

fastsette  ”å pningsbalanse ” ) 

• Prosjektorganisering 
• Etablere prosjektorganisasjon for  

etableringsfasen 
• Planlegging 

• Organisasjon og bemanning 
• Detaljert organisasjonsdesign 
• Ansette leder(e) for ny enhet 
• Bemanne ny enhet  

• Bemanningsplan per lokasjon 
• Overf ø re personell 

• Utnevne (interim - )styre for ny enhet 
• Styringsmodell for IT i Helse Nord 

• Virksomhetsavtale med RHF,  
overordnet oppdragsbeskrivelse 

• Detaljere mottaksfunksjonen i HF ’ er og  
velge ut personell  

• Definere og utnevne systemeieransvar 
• Organisere og etablere fellesfora 
• Serviceniv å - avtaler med kundene 

• Leveransemodell internt i ny enhet 
• Prosesser, roller, ansvar, tjenester,  

KPIer etc.) 
• Ø konomi 

• Finansieringsmodellfor ny  enhet,  å r 1 
• Prisingsmekanismer for  å r 2+ 
• Budsjetter,  å r 1 
• Overf ø ring av utstyr, prising etc.  (dvs.  

fastsette  ”å pningsbalanse ” ) 

Hovedaktiviteter 

 
 
Personellmessige implikasjoner 
Som skissert anbefales det etablert en ny felles regional IKT organisasjon  som tar opp i seg 
de eksisterende IT-avdelingene med samtlige medarbeidere  i regionen. 
 
For å skape best mulig grunnlag for nødvendig omstilling må det kjøres ryddige prosesser der 
linjeledelsen gis støtte i forhold til det ansvar de har. Likeledes må tillitsvalgte aktivt 
involveres og det må sikres god informasjonsflyt til de berørte ansatte. Det henvises til 
overordnede prinsipper for omstilling og nedbemanning i Helse Nord. 
 
Det anbefales at en i prosessen med å bemanne den nye avdelingen forholder seg til de 
rammebetingelser som fremgår av lover og regler om virksomhetsoverdragelse. En 
virksomhetsoverdragelse betyr at ansatte som har sitt hovedarbeidsområde i den virksomhet 
som overdras har rett og plikt til overføring til den nye virksomheten. Etablert praksis er at 
personer med mer enn 50 % av sin stilling i (i denne sammenheng) eksisterende IT-avdelinger 
vil omfattes av overdragelsen.   
 
Virksomhetsoverdragelsen i seg selv medfører ingen nedbemanning/overtallighet. 
Virksomheten som har fått overdratt ressurser står imidlertid fritt til i etterkant å omorganisere 
seg. Dette kan bety endringer i arbeidsoppgaver for de medarbeidere som berøres. 
 
Eventuell gevinstrealisering/overtallighet skal håndteres av den nye organisasjonen som en 
del av den strategiske utviklingen  slik som skissert tidligere.  
 
 
Foreløpig tidsplan for gjennomføring 
Det er i nedenstående figur utarbeidet en skisse til aktiviteter på et overordnet nivå. Enkelte av 
aktivitetene vil måtte fortsette inn i det første operative år for IT-organisasjonen. 
Fremdriftsplanen må konkretiseres i forbindelse med oppstart av prosjektet.  Avdelingen 
forventes etablert innen utløpet av 2005. 
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Mulige prosjekter med felles stabs- og støttefunksjoner 
Tromsø og til dels Bodø blir her tillagt driftsoppgaver av denne type tjenester i regionen.  
Tromsø vil med bakgrunn i sin størrelse ofte blir valgt som satsingsområde. Dette er 
utfordrende når felles løsninger skal etableres.  Vår ambisjon må være at nye fellesløsninger 
må lokaliseres flere steder i regionen enn Tromsø og Bodø   
 
I IT-strategien for Helse Nord framheves som viktig å fokusere på konstellasjoner og styrker 
som samarbeide mellom offentlig og private aktører kan gi.(Styresak 70-2002 ”Det forutsettes 
også at IT-arbeidet har et regionalt perspektiv i samarbeid og partnerskap med private aktører 
og offentlig sektor”). Her vil administrasjonen spesielt trekke frem de aktiviteter som 
gjennomføres i Helgelandssykehuset HF.  
 
Helgelandssykehuset HF har foreslått og begrunnet Mo i Rana som lokaliseringssted for et 
felles IT-driftssenter i Helse Nord RHF. Foretaksdirektøren understreker behovet for at å 
etablere fellesfunksjoner også andre plasser enn bare i Tromsø og Bodø.  
 
En fellesnevner for noen av de løsninger som er aktuelle i et Helse Nord-perspektiv, er 
effektiv dokumenthåndtering både administrativt og medisinsk. Dette er områder som også er 
nevnt i det opprinnelige stab/støtte-prosjektet, og som nå kan realiseres gjennom regional 
oppfølging av de initiativ som er tatt av ledelsen i Helgelandssykehuset HF.  
 
Elektronisk fakturahåndtering 
Helgelandssykehuset HF var det første helseforetaket i Norge som innførte en løsning med 
elektronisk fakturahåndtering. Løsningen har vært en suksess og har effektivisert 
administrasjon og fakturaflyt noe som innebar at helseforetaket tidlig etablerte en felles 
økonomiavdeling i foretaket. 
 
Tjenesten leveres av ekstern leverandør som har bygd opp virksomhet i Mo i Rana basert på 
eksisterende IT-miljø. Flere leverandører har dette som ett sine satsningsområder. 
Virksomheten har flere landsdekkende og regionale kunder. Senere har Helse Finnmark HF 
også tatt i bruk løsningen. 
 
Leverandøren leverer dette som tjeneste uten investeringer for kundene. Det betales for hver 
mottatte elektronisk faktura. For kunden betyr dette at postmottak, åpning, scanning, OCR-
tolking, fysisk og elektronisk lagring samt distribusjon over nettet håndteres av 
tjenesteleverandøren. Kunden mottar informasjon elektronisk i et internt system for 
fakturaflyt som sikrer kontroll, attestasjon og anvisning. Tjenesten har også en løsning for e-
faktura. 
 
I en intern evaluering i Helse Nord RHF, som en del av oppfølgingen av prosjektene for felles 
økonomi- og innkjøpssystem, scorer løsningen i Helgelandssykehuset HF best. Berørte 
fagfolk fra samtlige helseforetak var med i denne evalueringen. 
 
Løsningen i Rana er derfor et spennende alternativ og mulighet for Helse Nord RHF som kan 
bidra til å effektivisere administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen og tilføre 
lokalsamfunn større aktivitet. En anvendelse av denne løsningen forutsetter en ordinær 
anbudsprosess hvor også andre tjenesteleverandører kan konkurrere om tjenesten. 
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Kontortjenesten på nett 
Helgelandssykehuset Mo i Rana har også vært pilotsykehus i et prosjekt rettet mot 
helseinstitusjoner i Norge.. Forretningsideen er å levere dokumentasjonstjenester til norske 
helseinstitusjoner. Leverandøren har nylig inngått samarbeid med Posten Norge for å utvikle 
flere dokumenthåndteringsløsninger for helseforetak. 
 
Selskapet har ansatt en stab med helsesekretærer som tilbyr en profesjonell skrivetjeneste til 
institusjoner og sykehus med for liten skrivekapasitet. Liten skrivekapasitet i perioder 
kombinert med skippertak og overtid preger mange av skrivestuene i sykehusene. 
Forsinkelser her har som kjent også stor betydning for epikrisetiden og forsinkelser i DRG-
kodingen. 
 
Konseptet er basert på digital diktering. Dette er nå på full fart inn i sykehusene. Lydfilene fra 
dikteringen går via det pasientadministrative systemet og over sikrede og krypterte nett inn til 
leverandøren som omformer dette til ordinær journalinformasjon. Deretter returneres 
resultatet til det aktuelle sykehuset for godkjenning, evt. korrigering og lagring i eget system. 
Bl.a. bruker Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo dette systemet.  
 
I stab/støtte-prosjektet ble det lagt til grunn at en mulig videreføring av prosjektet burde ha 
fokus på effektivisering av skrivetjenestene. Løsningen i Rana bør derfor vurderes av Helse 
Nord RHF som et mulig alternativ. Dette forutsetter som nevnt digital diktering i sykehusene.  
 
I det videre arbeidet – og parallelt med etableringen av et felles IT-organisasjon – vil Helse 
Nord RHF derfor kartlegge mulighetene videre i dialog med ledelsen i Helgelandssykehuset 
HF. Tjenestene som er utviklet i Mo i Rana vil måtte bli testet ut gjennom ordinære anbud og 
i konkurranse med andre. Dette forutsatt at styret gjennom denne saken gir sin tilslutning og 
integrerer også disse mulighetene i det videre arbeidet for å utvikle kostnadseffektive og 
regionale fellesløsninger.  
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STYRESAK 39-2005  SØKNAD OM ETABLERING AV  
 SYKEHUSSEKSJON VED  
 REHABILITERINGSSENTERET  
 NORD-NORGES KURBAD AS 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS i Tromsø (heretter kalt RNNK AS) har søkt 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om godkjenning som privat sykehus. RNNK AS 
søker om godkjenning av etablering av en sykehusseksjon på 24 senger.  
 
Departementet er godkjenningsinstans i slike saker, og innhenter uttalelser fra det regionale 
helseforetaket og Helsetilsynet/Fylkeslegen i den regionen/fylket søkeren ønsker etablering i. 
Søknaden legges med dette fram for RHF-styret for uttalelse til bruk i departementets 
behandling av saken. 
 
Søknaden ble 24.1.2005 videresendt Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for 
uttalelse før RHF-styrets behandling av saken. UNN behandlet den i sitt styre 28.2.2005. 
UNN’s styre er negativ til søknaden. 
 
Søknaden fra RNNK AS må vurderes som spesiell i forhold til alle øvrig søknader om 
etablering av privat sykehustilbud i landsdelen grunnet dens omfang og innhold. Følgelig kan 
heller ikke Helse Nord RH’ s prinsipielt positive syn på private sykehus legges til grunn i 
vurderingene av denne søknaden.  
 
Administrasjonens vurdering er at det omfang og innhold søknaden fra RNNK AS har ikke er 
forenlig med hovedinnholdet for utviklingen av rehabiliteringsfeltet i Helse Nord slik det ble 
vedtatt i styresak 79-2004. Administrasjonen tilrår derfor, slik søknaden nå foreligger fra 
RNNK AS, at styret i Helse Nord RHF anbefaler HOD å si nei til etablering.  Omfang og 
innhold i søknaden reflekterer ikke pasientbehov eller pasientgrunnlag for et privat sykehus 
slik at det evt. kunne knyttes til plan for rehabilitering. Basis i rehabiliteringsplanen var å 
utvikle rehabiliteringsfeltet i alle våre helseforetak i tråd med nærhetsprinsippet. I tillegg skal 
det bygges opp mer spesialisert kompetanse ved UNN og Nordlandssykehuset Bodø. 
Utvikling av et privat sykehustilbud på til dels høyspesialiserte områder, slik det er skissert i 
søknaden, vil øke konkurransen om arbeidskraften, og grunnlaget for etablering og 
stabilisering av basale tjenester i øvrige sykehus kan svekkes. Hvorvidt RNNK AS vil ha 
faglig kompetanse til å ivareta de skisserte funksjoner kan det etter vår vurdering stilles 
spørsmålstegn ved.  Dersom HOD skal vurdere å gi godkjenning på noen områder bør 
søknaden komme tilbake i en revidert versjon knyttet til de områder UNN påpeker det kan 
være et visst behov for, samt for et mindre volum. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra RNNK AS om godkjenning som privat sykehus med en 

sykehusseksjon med 24 senger. Det vises videre til regional plan for habilitering og 
rehabilitering der strukturen for spesialisttilbudet på dette felt er vedtatt.  Helse Nord RHF 
anbefaler at HOD avslår søknaden fra RNNK AS. Dersom en skal vurdere å gi 
godkjenning på noen områder bør søknaden komme tilbake i en revidert versjon. 

 
2. Omfanget av det tilbudet RNNK AS skisserer i sin søknad er stort og synes ikke forenlig 

med pasientbehovet eller pasientgrunnlaget. Etableringen vil heller ikke understøtte 
realisering av rehabiliteringsfunksjoner i alle helseforetak i Helse Nord, men komme i 
konkurranse med dette bl.a. mht. rekruttering av spesialistpersonell på et område med 
marginal tilgang.     

  
3. En eventuell etablering av et privat sykehus i Nord-Norge innen rehabilitering må skje på 

områder som understøtter realisering av Helse Nords strategi for rehabilitering i Nord-
Norge. Tjenestene må utvikles på områder hvor dette vil utgjøre et naturlig supplement til 
tilbud i helseforetakene.   

 
4. Det vises til at en eventuell godkjenning fra HOD ikke medfører finansiering eller kjøp av 

sykehustjenester fra Helse Nord RHF ved RNNK AS. Volum og tilbud for 
sykehustjenester ved RNNK AS vil avhenge av Helse Nord RHF’s behov for kjøp av 
private sykehustjenester innenfor de aktuelle felt og de tilbud RNNK AS vil kunne 
komme med sammen med andre tilbydere. 
 
 

Bodø, den 20.april 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Søknad fra RNNK AS, 20.12.2005 
 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, 5.1.2005 
 
Utrykte vedlegg: Uttalelse fra UNN HF, 21.2.2005 
 Protokoll fra styremøte UNN HF, 28.2.2005 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn/fakta 
Søknaden fra RNNK AS av 20.12.2004 er vedlagt saken. Det søkes om sykehusstatus for en 
sykehusseksjon med 24 senger. RNNK AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon med 95 
senger i dag, og har avtale med Helse Nord RHF om dette. De er en av de 6 opptrenings-
/rehabiliteringsinstitusjonene som vi har avtale med. RNNK AS ønsker både å drive som 
rehabiliteringsinstitusjon og privat sykehus om de får godkjenning etter denne søknaden. De 
vil da ha 24 sykehussenger og det resterende antall senger/plasser vil være for rehabilitering 
innenfor den type rehabilitering som kommer inn under eksisterende avtale som 
rehabiliteringsinstitusjon. 
 
Helse Nord RHF er av HOD bedt om å vurdere  
 
1. behovet for et slikt utvidet tjenestetilbudet i regionen 
2. om en slik utvidet virksomhet vil påvirke det ansvaret Helse Nord RHF har for 

spesialisthelsetjenesten i regionen. 
 
RNNK AS ønsker å gjøre om en del av dagens plasser til sykehusplasser for å tilby mer 
spesialisert rehabilitering til inneliggende pasienter som også krever mer pleie enn den typiske 
opptreningsinstitusjonspasient, som må være selvhjulpen. Ved sykehusstatus og med en avtale 
med et RHF vil de komme inn under en annen finansieringsordning. 
 
De ulike planlagte tilbudene er beskrevet i søknaden: 
 
A. Nevrologiske lidelser – 8 senger 

• Hjerneslag 
• Parkinsons sykdom 
• Innkomplette tverrsnittslesjoner  
• Status post nevrokirurgi inkl. nakkekirurgi 
• Andre nevrologiske lidelser i det sentrale eller perifere nervesystemet med 

rehabiliteringsbehov 
B. Revmatologiske lidelser med betydelig funksjonsnedsettelse – 4 senger 

• Revmatoid artritt (RA) 
• Mb. Bechterew 
• Artrose / polyartrose 

C. Muskel / skjelett og ortopediske lidelser – 6 senger 
• Status postoperativ totalprotese hofte / kne, fraktur, skiveprolaps, 

ekstremitetsamputasjon 
• Lidelser i muskel / skjelettapparatet der kirurgi ikke er indisert 

D. Hjerte- og karsykdommer – 4 senger 
• Status post hjerteinfarkt 
• Hjertesvikt 
• Postoperativt etter hjerte- og kar kirurgi 

E. Diabetes med komplikasjoner / funksjonsnedsettelser – 2 senger 
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Vurderinger fra UNN 
UNN’s styre behandlet søknaden i sitt møte 28.2.2005 og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
1. Styret ser klart behovet for økt satsning på rehabilitering i nord, og mener at dette gjør 

man best ved å følge den vedtatte planen for habilitering og rehabilitering fra 2004 til 
2010. 

2. Styret mener søknaden om å etablere en sykehusseksjon ved Rehabiliteringssentret Nord-
Norges Kurbad AS må avslås. 

 
I administrasjonens saksvedlegg til UNN’s uttalelse kommer det bl.a. fram følgende.  
 
• behov for overføring av ortopedipasienter postoperativt til RNNK AS, noe som kan bli 

enklere ved en avtale med Helse Nord RHF.  
• behov for økt volum av kompleks rehabilitering for mer pleietrengende pasienter i 

regionen. 
• omfang og volum synes høyt, og bekymringsverdig i forhold til om det er pasienter nok på 

enkelte av områdene 
• det er ikke behov for å etablere høyspesialisert rehabilitering på flere institusjoner enn i 

dag pga behov for høyt spesialisert personale, koordinering av tilbudet og behov for flere 
støttefunksjoner som ikke finnes ved RNNK AS 

• muligheten for at det utvikler seg ulik praksis i forhold til inntak/prioritering av pasienter 
og liggetid mellom helseforetakene og RNNK AS 

• ikke behov for en del av tjenestene A-E 
• oppbygging av parallelt tilbud som Lærings- og mestringssenter 
 
Vurdering 
 
Behovet for et slikt utvidet tjenestetilbud i regionen og Helse Nord RHF s ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i regionen 
Det vises til spørsmål om dette fra HOD. Helse Nords handlingsplan for habilitering og 
rehabilitering dokumenterer at tjenesten på flere områder er underdimensjonert og må styrkes. 
Styret har i sitt møte 17.11. og 15.12.2004 sluttet seg til prinsippene i planen og fulgt opp med 
en samlet bevilgning i 2005 på 10 millioner kr for iverksetting av tiltak som omfatter 
rehabiliteringsplanen, geriatriplanen samt styrking av diabetes og revmatologi. Det har vært 
en sentral strategi i handlingsplanen å styrke tjenestetilbudene i helseforetakene. Planen 
argumenterer for at en slik styrking, både på kvalitet og kapasitet, er nødvendig for å kunne 
tilby befolkningen i Nord-Norge gode spesialisthelsetjenester, for å få bedre samhandling med 
kommunene, og også for at tilbudene på opptreningsinstitusjonene skal bli benyttet riktig. I 
planens kap. 5 og kap. 6.3. beskrives en funksjons- og oppgavedeling for basistilbud og 
regionale funksjoner i alle helseforetakene, og hvilke tilbud som skal være i 
opptreningsinstitusjonene.     
 
Budsjettet til de 5 opptreningsinstitusjonene i landsdelen og Valnesfjord Helsesportssenter er 
om lag like stort som den samlede ressursbruken til helseforetakene innen habilitering og 
rehabilitering. Helse Nord RHF har avtaler med alle 6 institusjoner om rehabilitering og 
opptrening.  Den høye andelen av privat virksomhet av totalt tjenestetilbud er særegen for 
rehabiliteringsområdet. Det har vært en sentral strategi i handlingsplanen å styrke 
helseforetakenes rehabiliteringstilbud både kvalitets- og kapasitetsmessig. Dette er nødvendig 
for å sikre tverrfaglig utredning og behandling av rehabiliteringspasienter i sykehus, for å 
styrke samhandlingen med kommunene, og også for at opptreningsinstitusjonene skal bli 
benyttet riktig – ”rett pasient på rett sted til rett tid”.   
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En stor sykehusseksjon på Nord-Norges Kurbad med 24 senger og 8 dagplasser til 37,5 
millioner vil øke den private andelen av habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i sykehus 
betydelig. Samtidig vil andelen rehabiliteringsplasser gå ned, ettersom RNNK AS’ søknad 
innebærer en omgjøring av opptreningsplasser. Til sammenligning har avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering på NLSH nylig, etter prioritering i kronikermidlene, fått anledning 
til å øke fra 4 til 7 senger. UNN har 22 senger og 3 dagplasser, inkludert en rekke regionale 
funksjoner. De andre 3 HF-enes avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering har mellom 
6 og 10 senger.  
 
Handlingsplanen for habilitering og rehabilitering angir hvordan Helse Nord RHF vil løse 
sørge-for-ansvaret på feltet de nærmeste årene. Søknaden fra Nord-Norges Kurbad kan ikke 
sies å være i tråd med handlingsplanens forslag til funksjons- og oppgavedeling, noe som også 
underbygges i tilbakemeldingene på søknaden fra UNN.     
 
Avtaletyper og økonomi 
Det er i dag tre godkjente private sykehus i landsdelen. Det er Klinikk Stokkan, 
Ishavsklinikken – begge i Tromsø – og Vestfjordklinikken i Bodø. Styret har tidligere 
behandlet søknadene fra to av dem, og innstilt på å anbefale godkjenning av Ishavsklinikken 
og Vestfjordklinikken. De ble begge godkjent av Helsedepartementet i 2003, og Klinikk 
Stokkan fikk sin godkjenning i 2002. De er godkjente for mellom 3 og 5 senger for 
inneliggende behandling samt dagbehandling inne ulike somatiske områder. Alle tre har, etter 
anbudskonkurranse, avtale med Helse Nord RHF om undersøkelse og behandling av definerte 
lidelser/innenfor spesifiserte områder. Avtalene gjelder primært dagbehandling. De tre 
sykehusene har rett til ISF-refusjon, og mottar finansiering fra RHF for de pasienter de 
behandler innenfor gjeldende avtale. Pasienter i hele landet kan velge behandling innenfor 
avtalens områder og volum etter fritt sykehusvalg. Tilsvarende kan pasienter hjemmehørende 
i Helse Nord velge andre private sykehus med avtale med et annet RHF, innenfor de 
diagnoser som er avtalt. 
 
Avtaletypen med de private somatiske sykehusene er kjøp av tjenester etter produksjon, på 
avtalte behandlinger/diagnoser. Det er ISF-finansierte tjenester som kjøpes, i tillegg til 
utredninger. Finansieringen er også aktivitetsbasert, og betales fra Helse Nord RHF i en avtalt 
ISF-sats, samt konsultasjons- og vurderingstakster.  
 
Forholdet mellom tilbud i RNNK AS og egne helseforetak – alternative løsninger/ 
konsekvenser 
Ev eventuell godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet av RNNK AS som privat 
sykehus etter deres søknad vil medføre at de kan legge inn tilbud på de tjenester Helse Nord 
RHF legger ut for anbud overfor private sykehus. Helse Nord RHF kjøper i dag ikke 
rehabiliteringstjenester fra private sykehus. Nåværende sykehusavtaler går ut høsten 2005, og 
Helse Nord RHF skal inngå nye 3-årige avtaler. Det er pr. dato til vurdering hvilke områder 
det er aktuelt å legge ut til private sykehus for perioden. Det er svært usikkert om 
rehabiliteringstjenester vil legges ut til private sykehus, jfr. planlagt utbygde tiltak i egne 
helseforetak etter rehabiliteringsplanen. 
 
Budsjettet til RNNK AS kalkulerer inn full ramme og ISF, noe som ikke vil være tilfelle i 
aktivitetsbaserte avtaler som RHF baserer seg på i dag overfor private sykehus. 
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Realiseringen av RNNK’s søknad om hele sykehusseksjonen vil basere seg på at Helse Nord 
RHF beslutter å lage en avtale med dem om kjøp av tjenester for 37,5 mill kr, jfr. deres 
budsjettforslag. Til sammenlikning er Helse Nords nettobudsjett for kjøp fra private sykehus i 
de 4 nåværende sykehusavtalene på 8,75 mill kr (perioden høsten 2004- høsten 2005). Dette 
kjøpet har gått via anbud. Sykehustjenester må legges ut på anbud etter konkurransereglene 
før inngåelse av avtale. Et resultat av det kan for eksempel bli at vi inngår avtale med RNNK 
AS om kjøp av noen ortopediplasser til 70% ISF i året, oppad begrenset til et tak på et gitt 
beløp. Til sammenligning har vi økonomisk tak på alle avtaler vi i dag har med private 
sykehus på 0,75-6 mill kr i året (der avtalen på 6 mill kr er den største). 
 
Et alternativ er at det inngås en helhetlig avtale med RNNK AS som rehabiliteringssykehus 
(etter konkurranse), dersom Helse Nord RHF finner at det er behov for det. Dette vil være nytt 
i nord, og fordrer at det både defineres som et behov og at det finnes finansiering i 
størrelsesorden 37,5 mill kr. UNN har her uttalt seg negativt om behovet for et slikt tilbud 
som RNNK skisserer. I tillegg kommer for RHF at dette fordrer en omprioritering av midler 
for å finansiere en slik avtale. For å kunne oppnå det må det gjennomføres en omprioritering 
av midler og tiltak i helseforetakene, noe som ikke vurderes som realistisk. En mulighet er 
også å opprettholde en mindre avtale med RNNK AS som opptreningsinstitusjon, frigjøre 
midler i eksisterende avtale knyttet til 24 senger, og omdisponere de til kjøp fra private 
sykehus fra 2006 når RHF-ene får fullt finansierings- og bestilleransvar overfor 
opptreningsinstitusjonene. På nåværende tidspunkt vil det være en del usikkerhet rundt dette, 
og vi står overfor nye avtaleinngåelser overfor opptreningsinstitusjonene basert på 
forutsigbarhet for samme volum i 2006 som for 2005, jfr. krav fra HOD. Det vil derfor ikke 
være noen mulighet for omprioritering av midlene til opptreningsinstitusjonene nå.   
 
Det vil også kunne stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten i både å være privat sykehus og 
opptreningsinstitusjon, i forhold til at det kan oppstå uklarheter ved hvilke pasienter som tas 
inn på hvilken type avtale dersom RNNK AS skulle oppnå godkjenning og senere 
sykehusavtale. 
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF er gjennom sørge-for-ansvaret pliktig å gi pasientene et tilbud innen rimelig 
tid. I vår realisering av sørge-for-ansvaret har tilbud fra det private sykehusvesen en rolle, jfr. 
vedtak i styret i sak 15-2004. Dette gjelder de områdene som vi gjennom vår bestillerrolle vil 
definere som at det er behov for privat i vår region. Hva Helse Nord RHF skal kjøpe av 
tjenester hos private sykehus framover er til vurdering pr. dato, og vil komme som en 
anbudsforespørsel til godkjente private sykehus. Områdene vil defineres i anbudet og være 
målrettet ut fra det definerte pasientbehov, ventelistesituasjon og planlagt/vedtatt utbygging 
av tjenester som blant annet framkommer i den regionale rehabiliteringsplanen.   
 
Det presiseres at en eventuell godkjenning av RNNK AS av HOD ikke innebærer noen 
forpliktelser for Helse Nord RHF til å kjøpe helsetjenester fra klinikken eller inngå avtale med 
dem som privat sykehus.  
 
Helse Nord RHF ble av HOD bedt om å vurdere  
 
1. behovet for et slikt utvidet tjenestetilbudet i regionen. 
2. om en slik utvidet virksomhet vil påvirke det ansvaret Helse Nord RHF har for 

spesialisthelsetjenesten i regionen. 
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Søknaden fra RNNK AS er på et nivå med det som totalt er etablert i helseforetakene i 
regionen på samme fagområde, og er betydelig større i volum (24 senger) enn de tre andre 
private sykehusene til sammen (3-5 senger hver). Profilen på søknaden er på flere områder 
rettet inn mot høyspesialiserte funksjoner som skal ivaretas i helseforetakene, jfr. 
handlingsplan for habilitering og rehabilitering.  
 
Realisering av søknaden, vil opplagt forsterke konkurransen om spesialisthelsepersonell det 
allerede er stor mangel på. Slik vil dette svekke fundamentet for realisering av den vedtatte 
strategi for habilitering og rehabilitering i Nord-Norge.  
 
På denne bakgrunn anbefales at søknaden, med det innhold og omfang den har nå, avslås. 
Dersom en skal vurdere å gi godkjenning på noen områder bør søknaden komme tilbake i en 
revidert versjon. 
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STYRESAK 40-2005  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Saken fremmes som en videreføring av styresak 15-2004, Policy for bruk av private aktører i 
Helse Nord. Det foreslås en videreutvikling av Helse Nords policy eller strategi overfor de 
private helseaktørene, og hva det innebærer av avtaler videre. 
 
Det vil i saken gjøres rede for nasjonale retningslinjer, og en oppdatering på konsekvensene 
av dette. Oversikt over våre avtaletyper og avtaleparter er gitt samlet i vedlegg i tillegg til det 
som framkommer av saken. Det vises til nevnte styresak i Helse Nord RHF for hva som siden 
mars 2004 har vært vår gjeldende policy for bruken av private aktører og inngåelse av avtaler. 
Siste punkt i vedtaket i sak 15-2004 lød:  
 
Styret ber administrasjonen innen utgangen av året legge frem en sak som drøfter forholdet til 
private aktører mer strategisk, og som et bidrag for å sikre et fullverdig og tilgjengelig 
tjenestetilbud i landsdelen. 
 
Saken er blitt utsatt til 2005 pga at det har vært en nasjonal arbeidsgruppe høsten 2004 som 
har jobbet med å utforme en nasjonal tilnærming til feltet private helseaktører i 
spesialisthelsetjenesten. Administrerende direktør har ønsket å avvente resultatet av dette 
arbeidet før styret vedtar en videreutvikling av policy i vår region. Det har også kommet flere 
lovendringer og Stortingsvedtak mot slutten av 2004 som har innvirkning på de regionale 
helseforetaks avtaleinngåelser med private helseaktører.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF’s sørge-for-ansvar innebærer at private aktører kan brukes der de er et 

supplement eller et kostnadseffektivt korrektiv. 
 
2. Private aktører skal benyttes ut fra en helhetlig forvaltning av helsebudsjettet på en 

kostnadseffektiv måte, samt rasjonell drift i egne helseforetak. 
 
3. Helse Nord RHF skal ha avtaler med private helseaktører de neste tre årene på minst 

samme nivå som for 2004.  
 
4. Avtaleinngåelser skal fortsatt skje på RHF-nivå. HF-ene oppfordres til å samarbeide med 

de private aktørene innenfor rammeavtalene og betingelsene i avtalene. 
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5. Helse Nord RHF vil ikke inngå avtaler med private sykehus som har engasjert ansatte i 

hovedstillinger i HF-ene i regionen.  
 
 
Bodø, den 20.april 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oversikt avtaler private aktører og Helse Nord RHF 
 
Utrykte vedlegg: Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe med Helsedepartementet –  
 ”Arbeidsnotat fra "arbeidsgruppe mellom regionale helseforetak og private  
 aktører" 23.12.2004 
 Foretaksmøteprotokoll for foretaksmøtet i Helse Nord RHF 11.1.2005 
 St.prp. nr. 1 (2004-2005)  
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UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Regionalt samarbeid 
Det har vært 2 arbeidsgrupper på nasjonalt nivå som har jobbet for å utforme felles plattform i 
forhold til private aktører. Den første arbeidsgruppa ble nedsatt etter møte med 
Helsedepartementet i april 2004 og besto av representanter fra alle 5 RHF på 
direktørnivå/medarbeidere som jobber med avtaler, og observatør/sekretær fra departementet. 
I dette arbeidet ble felles problemstillinger og utfordringer tatt opp, og nedfelt i en foreløpig 
upublisert rapport. 
 
Høsten 2004 ble det fra departementet nedsatt en arbeidsgruppe for vurdering av samarbeid 
og spilleregler i forholdet mellom regionale helseforetak og private aktører i 
spesialisthelsetjenesten. Gruppen skulle drøfte og gi innspill til departementets vurdering av 
forholdet mellom regionale helseforetak og private aktører, dette som bidrag inn mot 
utmeisling av styringsbudskap på området for 2005. Det ble forutsatt at gruppen skal ta 
utgangspunkt i gjeldende helsepolitikk hva gjelder organiseringen av regionale helseforetak 
og helseforetak, og private aktørers rolle og oppgaver i den samlede spesialisthelsetjenesten. 
Gruppen var sammensatt av deltagere fra de regionale helseforetakene (RHF) og to 
representanter utpekt av hhv. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og 
Privatsykehusenes fellesorganisasjon (PRISY). Arbeidet var ledet av Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). 
 
Det foreligger en fellesrapport fra gruppens arbeid, samt de enkelte parters separate tillegg. 
HOD har tatt momenter fra rapporten videre til foretaksmøtene med de regionale 
helseforetakene med styringsbudskapet for 2005. 
 
Foretaksmøtet 
St.prp. nr. 1 varslet at RHF-ene i 2005 ville få økte krav til å være seg bevisst på 
kombinasjonen av sørge for- ansvaret og rollen som leder av foretaksgruppen, å gi de private 
aktørene langsiktige og forutsigbare rammebetingelser og å framstå tydeligere organisatorisk i 
forhold til de to kjernerollene. 
 
Foretaksmøteprotokollen fra 11.januar 2005 gir følgende budskap om våre to roller og 
forholdet til private aktører: 
 
4.2.1 Tydeligere skille mellom Helse Nord RHF’s to kjerneroller  
F.o.m. 2005 settes det krav til regionale helseforetak om tydeligere organisatorisk og 
systemmessig markering mellom de to rollene som henholdsvis ivaretaker av "sørge for"-
ansvaret og eier av underliggende helseforetak, slik dette er beskrevet i St.prp. nr. 1 for 2005. 
Siktemålet er bedret organisatorisk understøttelse av de to rollene for å ivareta det helhetlige 
ansvaret som er tillagt de regionale helseforetakene. Tiltakene vil også innebære bedre 
praktisering av modellen ovenfor private aktører.  
 
Dette innebærer at Helse Nord RHF i 2005 i økt grad må: 
- klargjøre innholdet i "sørge for"-ansvaret  
Dette innebærer gjennomføring av systematiske prosesser for å identifisere tjenestebehov i 
regionen samt hvordan dette forholder seg til pasientrettigheter og øvrige overordnede 
rammer for prioriteringer. 
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- utvikle og følge opp overordnet strategi for forhold mellom bruken av egne eide 

helseforetak og bruken av private aktører  
Dette kan gi større bevissthet rundt å gjøre bruk av tilbydere som best bidrar til å realisere 
helsepolitiske mål.  
 
- sørge for profesjonell gjennomføring både ovenfor egne eide helseforetak og private 

virksomheter  
Basert på strategien for arbeidsdeling mellom egne helseforetak og private aktører må det 
gjennomføres god styring av egne helseforetak og god bruk av konkurranseteknikker i forhold 
til private tilbydere.  
 
4.2.3 Relasjon til private aktører  
Private aktører er forutsatt å medvirke i realisering av helsepolitiske mål og den samlede 
spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakenes ivaretakelse av sine hovedoppgaver 
kan ha stor betydning for ulike private aktører. Departementet understreker viktigheten av at 
regionale helseforetak tilstreber ryddig og riktig håndtering og gode relasjoner til ulike 
private tjenestetilbydere. Særskilt oppmerksomhet må rettes mot gode samarbeidsløsninger og 
private aktørers behov for forutsigbarhet. Samtidig vektlegges at riktig prioritering skal være 
førende også for avtaler og samhandling med private aktører.  
 
De organisatoriske tiltakene som er beskrevet foran og som gjøres gjeldende i 2005 vil 
innebære en bedre praktisering av foretaksmodellen for private aktører. I tillegg vil 
departementet i 2005 vektlegge at Helse Nord RHF: 
 
− skal ivareta private virksomheters behov for forutsigbarhet og langsiktighet i egen 

planlegging,  
− inngår avtaler med private på regionalt nivå og flerårige rammeavtaler bør være norm,  
− i økt grad lar private avtalepartnere ta del i plikter og oppgaver på utdannings- og til dels 

forskningsområdet,  
− vurderer etablering av fora/samarbeidsutvalg med egne private tjenesteleverandører  
− benytter samme kvalitetskrav for private avtalepartnere som for egne helseforetak på 

områder det er rasjonelt,  
− hensyntar særskilte forhold som gjør seg gjeldende for private virksomheter som drives på 

ikke-kommersielt grunnlag og søker å inkludere denne type samarbeidspartnere i 
strategiske prosesser. 

 
 
Sørge-for-ansvaret 
I styresak 15-2004 er Helse Nord RHF’s oppfatning av sørge-for-ansvaret gjort rede for:  
 
Helse Nord RHF har ansvaret for å realisere de helsepolitiske mål gitt av Storting, regjering 
og eget styre i vår region. Dette innebærer å oppfylle rettighetene til de pasientene som er 
hjemmehørende i regionen. Dette innebærer blant annet at nasjonale prioriteringer skal søkes 
oppfylt, at retten til nødvendig helsehjelp ivaretas, og at pasientene får den behandlingen de 
medisinsk sett er vurdert å ha krav på innen rimelig tid.  
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”Sørge for”-ansvaret skal ivaretas enten gjennom å realisere tilbudet i egne helseforetak 
eller ved kjøp av tjenester privat. Helse Nord ønsker å tilby pasientene et godt tilbud gjennom 
å utøve begge disse rollene aktivt. Private virksomheter skal bidra til å levere tjenester i det 
samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Nord-Norge. De private er gjennom 
sine avtaler med Helse Nord RHF en viktig del av den spesialisthelsetjenesten vi tilbyr 
befolkningen i nord. 
 
Private aktører vurderes som et verdifullt supplement, og i en viss grad korrektiv, til den 
offentlige spesialisthelsetjenesten som drives i egne helseforetak. De private aktørene 
defineres som supplement ut fra at de utfyller den offentlige spesialisthelsetjenesten på 
områder helseforetakene enten ikke selv har tilbud eller god nok kapasitet.   
 
De private aktørene kan vurderes som et korrektiv for den offentlige spesialisthelsetjenesten 
med hensyn til kostnadseffektivitet og effektiv organisering av arbeidet. Det er ikke enkelt å 
umiddelbart sammenligne effektivitet i private tilbud med offentlige pga ulike 
finansieringssystemer, at oppgavene er ulikt sammensatt og at volumet er ulikt. Det kan 
likevel være læringseffekter fra den ene sektoren til den andre. 
 
Helse Nord RHF vil fortsatt jobbe for å oppfylle sørge-for-ansvaret slik det er definert 
ovenfor, og etter de kravene som HOD har gitt i foretaksprotokollen.  
 
Forvaltning av bestilleransvaret/relasjonen til private aktører – operativt  
Alle avtaleinngåelser skjer etter konkurransereglene, og alle nye kjøpsavtaler skal fra 2005 
være minimum 2-årig, der malen er 3-årige avtaler. I tillegg kommer langvarige driftsavtaler 
med enkelte parter. 
Vedrørende samarbeid i forhold til utdanning er det tatt inn som intensjon i flere nye avtaler, 
og det er for eksempel hospitering av sykehusleger ved et av de private sykehusene vi har 
avtale med. Slike ordninger, og ansvar for reelle undervisningsoppgaver ser både RHF og 
mange av de private positivt på å kunne utvikle. 
Likeledes stiller RHF i alle nye avtaler samme kvalitetskrav til private leverandører som egne 
HF, og ønsker å bygge prioritering aktivt inn i avtalene. Dette er gjort for private sykehus, og 
ønskes tatt opp ved reforhandling av avtaler blant annet med lege- og psykologspesialistene. 
Det avholdes møter minimum en gang i året med institusjoner som har inngått avtale med 
Helse Nord RHF, og det er etablert permanent samarbeidsutvalg med praktiserende 
legespesialister. Det skal etableres tilsvarende utvalg med psykologspesialistene. 
 
Forvaltning av bestilleransvaret – strategisk 
Den strategiske utfordringen for RHF i forhold til sørge-for-ansvaret og bestillerrollen er 
beslutningene om hvor oppgaver skal plasseres når det er muligheter for å legge de enten til 
egne foretak eller til private. De strategiske valgene tas ut fra vedtatt nasjonal og regional 
policy og tilhørende budsjettvedtak for å realisere policyen.  
 
Et overordnet mål er i denne sammenhengen å benytte de samlede ressursene på en god måte, 
både hva gjelder ”friske penger”, helsepersonell, eksisterende bygg og anlegg, samt plassering 
av oppgaver i forhold til synergieffekter, effektiv/rasjonell drift. 
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Bestillerfunksjon i Helse Nord RHF 
Ut fra styringsbudskap i St.prp. nr. 1 og i foretaksmøtet 11.1.2005 har administrerende 
direktør opprettet en intern bestillerenhet i Helse Nord RHF fra 1.januar 2005. Denne 
bestillerenheten for kjøp av private helsetjenester /  medisinske støttetjenester er lagt til 
seksjon for forretningsutvikling. Ansvaret er tidsavgrenset for 2005 og organiseringen vil bli 
vurdert mot slutten av året. Bestillerenheten bygger på en tidligere intern prosjektgruppe med 
tilsvarende oppgaver fra mai 2003. Bestillerenhetens administrative ressurser er hentet fra 
administrasjonen i RHF med en leder for enheten og dedikerte medarbeidere fra andre 
seksjoner for å bidra fra andre seksjoner. Det er laget en arbeidsplan for bestillerenhetens 
oppgaver og arbeidsfordeling i 2005. Bestillerenheten skal håndtere alle avtaler med private 
helseaktører i Helse Nord RHF, og relasjonen til private aktører generelt, både operativ 
virksomhet og gi innspill til strategiske beslutninger ut fra faglige råd. 
 
I anbudsprosessene brukes foruten egen kompetanse også råd og kompetanse fra egne 
helseforetak, samt eksterne konsulenter med spesialkompetanse. For anbud på lab, røntgen og 
private sykehus brukes legespesialister utenfor egen region. 
 
De ulike områdene og status i avtaleporteføljen 
Bestillerenheten i Helse Nord RHF jobber med følgende oppgaver i 2005: 
 
1. Avtalespesialistene  
- Samarbeidsutvalg med tillitsvalgte for legespesialistene. Leder for bestillerenheten er 

leder i samarbeidsutvalget 
- Etablering av tilsvarende samarbeidsutvalg for psykologer med driftsavtale 
- Planlagt reforhandling av avtalene. 
 
Ingen nye avtaler eller avtaleutvidelser inngås pr. dato da det må hjemler og budsjett til. Det 
er ønskelig at styret kommer tilbake til behovet for nye avtaler etter at planen for 
desentralisert spesialisthelsetjeneste er vedtatt i styret 22.juni d.å. Det er en målsetning at 
planen skal angi hvor det eventuelt er behov for avtalehjemler og innefor hvilke spesialiteter, 
og om det er behov for nye driftsavtaler eller om det skal omdisponeres ved ledighet i 
hjemler. Generelt er det stor ”etterspørsel” etter driftsavtale og utvidelse av eksisterende 
delavtaler. 
 
2. Kløveråsen og Ribo – ”ideelle institusjoner” 
Avtalene vi overtok med disse to institusjonene ble reforhandlet til Helse Nord-avtaler i 2004, 
med en langvarig rammeavtale og en årlig ytelsesavtale. Det er generelt god kontakt med 
institusjonene, og vi er i drøftinger om hvordan de skal tas med i forhold til konkret videre 
samarbeid med RHF og HF-ene. Det er utstrakt samarbeid i dag på en del områder. Helse 
Nord RHF overtok fra 1.1.2004 styreplasser i de to institusjonene, men er fra 1.1.2005 gått ut 
av styrene for å opptre som ren bestiller. 
 
3.  Opptreningsinstitusjonene 
Eksisterende avtaler med opptreningsinstitusjonene varer ut 2006. Pga at Stortinget har 
vedtatt full overføring av finansierings- og bestilleransvaret til RHF-ene for disse fra 1.1.2006 
(fremskyndet et år i forhold til tidligere plan/vedtak nasjonalt) må det inngås nye avtaler fra 
samme tidspunkt etter konkurransereglene. Helse Nord RHF har avventet endelig avklaring 
fra HOD på dette, og vil enten lyse ut anbud eller reforhandle gjeldende avtaler, etter 
avklaring med HOD våren 2005. Avtaler fra 1.1.2006 vil gjelde i et år ut fra en 
overgangsordning gitt av HOD der vilkår i 2005 legges til grunn. I 2006 skal RHF-ene gå ut 
på nytt anbud der aktivitetskrav m.m. er mer fristilt fra 2007. 
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4. Rusinstitusjonene 
Avtalene med rusinstitusjonene er forlenget ut 2005, og vi vil våren 2005 gå ut på anbud for 
nye avtaler fra 2006. 
 
5. Laboratorium og røntgeninstitutt 
Det ble lyst ut anbud på lab/røntgen i januar ut fra nytt finansieringssystem og ordninger for 
avtaler vedtatt i Stortinget i desember 2004. Alle private laboratorier/røntgeninstitutt må ha 
avtale fra 1.9.2005 med et RHF for å få RTV-takst. Alt som i dag forbrukes av nordnorske 
pasienter hos private laboratorier og røntgeninstitutt og som er avtaleløst, eller på avtaler som 
går ut før september, er med i anbudet. 
 
6. Private sykehus 
Gjeldende avtaler med private sykehus går ut høsten 2005 og det vil lyses ut anbud våren 
2005 for nye avtaler.  
 
Det vises for øvrig til vedlegg med oversikt over avtalene. 
 
Om personalressurser 
Det forekommer en del dobbeltengasjementer i form av HF-stilling og delhjemmel som 
praktiserende spesialist. Dette har det vært tradisjon for, og mange av våre driftsavtaler (i 
gruppe 1 ovenfor) som er på under 50 % innehas av spesialister i HF-ene. Eksisterende 
driftsavtaler er langvarige avtaler. Fortsatt bruk av denne praksisen vil vurderes ved ledighet i 
hjemlene og nye hjemmelsinnehavere. 
 
Vedrørende dobbeltengasjement i offentlig helseforetak og privat sykehus anbefaler 
administrerende direktør at det for framtiden ikke inngås avtale med private sykehus som har 
engasjert ansatte i hovedstillinger i HF-ene i regionen. Dette anbefales for å være tydelig på 
skillet offentlig og privat sykehusdrift, og RHF’s rolle som eier og bestiller. 
 
Vurdering 
Bestillerrollen i praksis – konsistens policy og budsjett 
Vi definerer vår bestillerrolle ut fra beskrivelsene ovenfor. Det må videre avklares hva det 
praktiske handlingsrommet for Helse Nord RHF er for kjøp av tjenester hos private aktører. 
Anbudskonkurransene er for de private aktørene, da ulikhet i vilkår (spesielt knyttet til 
finansiering) gjør at det strider mot konkurransereglene å la egne helseforetak konkurrere. 
 
Helse Nord RHF vil videreføre de forpliktelser vi har i de avtalene vi har i dag. Forpliktelsene 
går både på de økonomiske og de innholdsmessige sidene ved avtalene. Eventuelle 
oppsigelser av avtaler kan kun komme som resultat av mislighold, eller legitim oppsigelse 
etter gjeldende regler hvis det ikke lenger er behov for tjenesten ut fra sørge-for-ansvaret.  
 
For avtaler med kommersielle aktører ivaretas alle forpliktelser i avtaleperioden, og eventuell 
videreføring av avtaler/inngåelse av nye gjøres ut fra konkurransereglene.  
 
For de fleste områdene ligger det inne på budsjettet årlige poster, da Helse Nord RHF nå 
mottar midlene som tidligere eiere disponerte til private (fylkeskommunene, helseforetakene, 
departementet og Rikstrygdeverket). RHF har for 2005 fått kompensert for at vi overtar et 
større finansieringsansvar for laboratorie- og røntgentjenester, og får fra 2006 overført 100 % 
av midlene til opptreningsinstitusjonene. 
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RHF-styret har i tillegg til midlene, som det regionale helseforetak får via statsbudsjettet, 
bevilget noen egne midler. Dette har primært gått til å inngå avtaler med private sykehus (fra 
2003) og flere private røntgeninstitutt (fra 2004).  
 
Det bør inngås langsiktige avtaler med de private helseaktørene. Administrerende direktør 
anbefaler at styret gir forhåndstilsagn på at nivået på aktiviteten samlet sett videreføres i 
forhold til private helseaktører vi har avtale med, slik at det høsten 2005 kan inngås avtaler ut 
fra definert volum og forutsigbar økonomi for de private de neste 2-3 år. 
 
Det er pr. dato ikke frie midler i budsjettet til inngåelse av nye avtaler innenfor for eksempel 
psykiatri og enkelte spesialistklinikker utenfor regionen som ikke er godkjente private 
sykehus, og som har spesielle tilbud som ikke finnes i egne foretak og heller ikke andre 
offentlige foretak. Det er derfor ikke mulig i dag å lyse ut anbud for avtaleinngåelser på slike 
felt. Ideelt sett burde det vært noen frie midler til å se på nye behov for eksempel innenfor 
psykiatrien, dersom det er undersøkelser/behandling egne HF ikke har, eller som det er 
uholdbar lang ventetid på.  
 
Konklusjon 
Avtaleinngåelser skal fortsatt inngås på RHF-nivå, og det bør inngås avtaler på samme nivå 
som for 2004 og 2005. HF-ene oppfordres til å samarbeide med de private aktørene innenfor 
rammeavtalene og betingelsene i avtalene. 
 
Helse Nord RHF stadfester policy overfor private helseaktører vedtatt i sak 15-2004 med at 
RHF 
 
• er prinsipielt positiv til private aktører som leverandører av spesialisthelsetjenester i 

regionen. 
• vil benytte forskjellig typer avtaler for å gi pasientene best mulige tjenester. Dette 

innebærer en kombinasjon av langvarige driftsavtaler – for private spesialister og 
institusjoner - og andre avtaler som konkurranseutsettes ved avtaleperiodens slutt for mer 
kommersielle aktører og der pasientbehovene og ventetider er i raskere endring.  

• ønsker å bruke de private aktørene målrettet til pasientenes beste. Dette innebærer en 
faglig vurdering av behovet for fordeling av oppgaver til private aktører ved nye avtaler 
og reforhandling av gamle avtaler.  

• vil benytte private aktører til prioritert pasientbehandling. Rettighetspasienter må 
prioriteres også av de private aktørene som inngår avtale med Helse Nord. 

• vil utføre sørge-for-ansvaret på best mulig måte, herunder gjennom likeverdig behandling 
av offentlige og private aktører ut fra gjeldende lover og regler. 

• vil benytte de private aktørene ut fra vår økonomiske handlefrihet. I nåværende 
økonomiske situasjon vil ikke Helse Nord ha mulighet til å realisere sin policy overfor 
privat sektor fullt ut. De avsatte midlene i budsjettet for 2005 gir således begrenset 
spillerom for å iverksette RHF’s policy slik den prinsipielt kommer til uttrykk i denne 
saken.  
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Vedlegg – oversikt over avtaler med private helseaktører i 2004-2005 
 
Oversikt over våre avtaler på hjemmesidene våre: http://www.helse-nord.no/?a_id=34.  
Anbudskonkurranser har ikke vært gjennomført for de områdene/avtalene vi har overtatt fra 
fylkeskommunene, der det er stiftelser vi kjøper fra, og der det har vært pålagt bestemte 
nasjonale ordninger (opptreningsinstitusjonene). For øvrige nye avtaler har det vært og vil 
komme anbudskonkurranser. 
 
I 2004 (og til nå i 2005) kjøpte Helse Nord RHF spesialisthelsetjenester innfor følgende felt 
og med følgende aktører:  
 
1. Over 90 avtalespesialister, både lege- og psykologspesialister 

Avtalene med lege- og psykologspesialistene er kontinuerlige driftsavtaler, og skal ikke ut 
på anbud, men lyses ut ved ledige hjemler.  
 

2. To institusjoner/stiftelser innenfor psykiatri/geriatri: 
Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter, Junkerveien 67, 8010 Bodø  
Ribo Attføringssenter, 8255 Røkland 

 
Avtalene med de to stiftelsene er overtatt av fylkeskommunen og reforhandlet direkte med 
dem i 2004, da dette var langvarige driftsavtaler med institusjoner drevet av ideelle 
stiftelser. Ideelle stiftelser kan unntas fra konkurranseregelverket ved avtaleinngåelse. De 
gamle avtalene er reforhandlet til langsiktige rammeavtaler med ytelsesavtaler som 
spesifiserer hvilke tjenester vi kjøper fra dem. 

 
3. Seks opptreningsinstitusjoner:  

Valnesfjord Helsesportssenter, 8215 Valnesfjord   
Nordtun HelseRehab, 8170 Engavågen 
Opptreningssentret i Salangen, 9350 Sjøvegan 
Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad, Conrad Holmboesvei 95, 9011 Tromsø 
Skibotn Rehabiliteringssenter, 9143 Skibotn 
Opptreningssentret i Finnmark, Follumsvei 1, 9510 Alta 
 
Avtalene med opptreningsinstitusjonene ble inngått i 2004 som resultat av Stortingets 
vedtak, og det ble inngått direkte avtale med alle opptrenings-
/rehabiliteringsinstitusjonene i landsdelen. Avtalene varer ut 2006. Det vurderes å gå ut på 
nytt anbud i 2005 jfr. nasjonal avklaring med hva Helse- og omsorgsdepartementet 
forventer ut fra at RHF får totalt finansierings- og bestilleransvar her fra 1.1.2006. 

 
4. Tre rusinstitusjoner:  

Finnmarkskollektivet, 9545 Langfjordbotn 
Klinikk Nord, Ifjord, 9749 Lebesby 
Sigma Nord, 9440 EVENSKJER 
 
Avtalene innenfor rusfeltet var forpliktelser overtatt fra fylkeskommunene, og ble 
forlenget ut 2005. Avtalene er med private stiftelser, 1 driftsavtale, 1 avtale om kjøp av 
plasser, og videreført forpliktelse (fylkestingsvedtak) om å kjøpe plasser i forhold til den 
siste institusjonen. Forlengelse var nødvendig for å sikre nok private plasser samt påvente 
av å kartlegge eget behov godt nok før en anbudsrunde. Det legges opp til anbudsrunde i 
2005 for nye avtaler fra 2006. 
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5. Ett laboratorium og to røntgeninstitutt:  
Akvapatologiske laboratorium, 8006 Bodø 
Nordland Medisinske Senter Røntgeninstitutt AS, Tollbugt. 8, 8006 Bodø 
Tromsø MR-senter, Sjøgt. 31/33, 9008 Tromsø 
 
Avtalen innenfor lab var også overtatt av fylkeskommunen og løper til juli 2006. 
Avtalen med NMS Røntgen var også en overtatt forpliktelse og er forlenget til den nye 
finansieringsordningen trer i kraft 1.9.2005. Den andre røntgenavtalen, TMRS, kom i 
stand etter anbud i januar 2004. Anbud innenfor lab. og røntgen er lyst ut for nye avtaler 
fra 1.9.2005. 

 
6. Tre private sykehus til juli 2004, så nye avtaler med fire private sykehus hvorav ett hadde 

avtale hele året. Fra januar til juli 2004 hadde vi avtale med:  
Klinikk Stokkan AS (Trondheim), Fjordgata 68, 7010 TRONDHEIM 
Omniasykehuset, Frederik Stangsgt 11/13, 0264 OSLO 
Axess Sykehus og Spesialistklinikk AS, Postboks 476, 1327 Lysaker 
 
 
Fra august 2004 inngikk vi avtale med:  
Klinikk Stokkan Tromsø as, Skippergt. 7a, 9008 TROMSØ 
Ishavsklinikken AS, Boks 2237, 9268 Tromsø 
Vestfjordklinikken AS, Tollbugt. 10, 8006 BODØ 
Axess Sykehus og Spesialistklinikk AS, Postboks 476, 1327 Lysaker 
 
Alle avtaler med private sykehus i 2004 er kommet i stand som resultat av anbud. 
Avtalene går ut høsten 2005, og det lyses ut anbud våren 2005 for nye avtaler. 
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STYRESAK 41-2005  KOMMERSIALISERING AV  
 FORSKNINGSRESULTATER – BEHOV FOR 
 FELLES REGELVERK 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Det er et stort behov for samordning av regelverk og retningslinjer vedrørende håndtering av 
kommersialisering av forskningsresultater på nasjonal basis. Det er spesielt viktig å få ensartet 
regelverk mellom universitetssektor og helsesektor. Vedlagt følger utkast til nytt regelverk 
utarbeidet etter en bred prosess i Nasjonal gruppe for forskning som strategisk 
satsningsområde i spesialisthelsetjenesten. I dette arbeidet har forslaget til regelverk flere 
ganger vært gjennomgått av jurister. Utkastet forelå 30.november 2004 fra den nasjonale 
forskningsstrategigruppen, og har etter dette vært oppe i felles møte for administrerende 
direktører i RHF-ene 18.mars 2005, og i Universitetssamarbeidet i Helse Nord RHF. 
Sistnevnte behandlet saken på sitt møte 7.mars d.å., og fattet følgende vedtak: USAM tar til 
etterretning at administrasjonen i Helse Nord legger dette fram for eget styre som styresak 
27.april. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret for Helse Nord RHF vedtar det fremlagte forslag 
til regler for kommersialisering av forskningsresultater og de ansattes rettigheter. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
Styret vedtar ”Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved XX HF”. 
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved XX HF 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Det er et stort behov for samordning av regelverk og retningslinjer vedrørende håndtering av 
kommersialisering av forskningsresultater på nasjonal basis. Det er spesielt viktig å få ensartet 
regelverk mellom universitetssektor og helsesektor. Vedlagt følger utkast til nytt regelverk 
utarbeidet etter en bred prosess i Nasjonal gruppe for forskning som strategisk 
satsningsområde i spesialisthelsetjenesten (separat vedlegg). Regelverket er i store linjer i tråd 
med Bernt-utvalgets innstilling, og ligner reglene slik det nå praktiseres ved universitetene og 
ved flere andre helseforetak. Reglene har i flere omganger vært gjennomgått juridisk, både av 
akademisk kompetanse og av juridisk kompetanse fra privat virksomhet. Dokumentet har 
også vært gjennom en juridisk vurdering i HOD og en gjennomgang i RHF-enes 
juristnettverk. En del viktige momenter kommenteres særskilt nedenfor.  
 
Organisering og avtaleinngåelse 
Det er viktig at avtaler går gjennom et formalisert organ, for eksempel et ”technology transfer 
office” (TTO) eller et internt organ som Kommersialiseringsrådet (KR). Det er særdeles viktig 
at institusjonen har oversikt og kontroll vedrørende formalia for å sikre rettigheter og følge 
opp ansvaret som pålegges institusjonen. Det vil som oftest være nødvendig å gå videre til en 
ekstern eller intern kommersialiseringsenhet (KE) (ofte valgfritt). 
Det bør tidlig i prosessen utarbeides avtaler mellom innovatør, institusjon og 
kommersialiseringsenhet. Det er viktig at prinsippene for rettighetsoverdragelse, hvem som 
skal godtgjøres, tidsfrister og forpliktelser stadfestes skriftlig. 
 
Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater 
Det bør, dersom det ikke foreligger, utarbeides institusjonelle regler for kommersielle 
utnyttelser av forskningsresultater som ideelt sett bør bygges over samme mal på nasjonal 
basis. Følgende momenter er viktige å vurdere: 
 
Hva gir rett til kompensasjon? 
Lovverket omhandler patenterbare innovasjoner. Det er viktig også å inkludere ikke-
patenterbar innovativ innsats som faktisk utgjør de fleste kommersialiseringene ved 
helseforetakene. Den innovative innsatsen skal være en målbar innsats som går ut over det 
som kan påregnes ut fra en normal arbeidssituasjon. Det bør praktiseres en liberal tolkning av 
dette begrepet. 
 
Rettighetsoverdragelse 
Patentsøker har rettigheter til et patent. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve rett til kommersiell 
utnyttelse av et patent, mot en kompensasjon til innovatør. Dette bør nedfelles i reglene. Det 
er viktig å inkludere både personer som er lønnet ved institusjonen og personer som har 
arbeidssted ved institusjonen. Ved delt arbeidsgiveransvar, må det klargjøres hvordan den 
institusjonelle andelen av eventuell kompensasjon skal fordeles mellom institusjonene som 
lønner innovatørene. Dette bør også nedfelles i rammeavtaler mellom universitet og 
helseforetak. Det er i tillegg viktig å være oppmerksom på dette problemet i forbindelse med 
eksternt lønnet forskning. Spesielt kan dette være komplisert ved større internasjonale 
forskningssamarbeid. 
 
Fordelingsprinsipper 
Etablert praksis de fleste steder tilsier at en tredelsfordeling av inntektene vanligvis bør 
praktiseres (1/3 til innovatørene, 1/3 til institusjonen og 1/3 til kommersialiseringsenhet), og 
at unntak må avtales særskilt. 
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Hva skal fordeles? 
Kompensasjon må avtales i forkant og kan inkludere royalty og lisensinntekter, samt 
milepælsutbetaling /up-front royalty og aksjer. Et særskilt problem oppstår ved 
oppstartselskaper der kompensasjon nøye må vurderes i det enkelte tilfelle. De fleste 
institusjoner aksepterer at forskerne som kompensasjon får aksjer i selskapet. Det er i den 
forbindelse viktig å presisere habilitetsregler i det generelle arbeidstakerreglementet og 
vurdere en sperrefrist for innløsning av aksjer for å unngå unødig spekulasjon. I tillegg må 
arbeidsgivers styringsrett kunne benyttes dersom det blir problematiske bindinger mellom 
innovatørens arbeid og institusjonell policy. 
 
Hva skal fratrekkes? 
Til fordeling kommer netto utbytte, etter fratrekk av dokumenterte kostnader som bør avtales i 
forkant. Dette gjelder både kostnader helseforetaket kan dokumentere og som knytter seg nært 
til kommersialisering av produktet, og kostnader som påløper i forbindelse med det videre 
arbeidet i kommersialiseringsenheten (KE).  
 
Publikasjon eller patent? 
Man bør følge samme reglement som er gjeldende i universitetssektoren som gjør at forskeren 
har rett til å velge mellom publikasjon og patent. Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke 
er et nødvendig motsetningsforhold mellom patentering og publisering. Mulig patenterbar idé 
bør umiddelbart meddeles institusjonens ledelse.  
 
Terminering av avtale/tilbakeføring av rettigheter 
Det er viktig at man har en ryddig prosess dersom institusjonen/kommersialiseringsenheten 
ikke lenger finner å kunne videreføre den kommersielle utnyttelsen av et patent. I så fall bør 
rettighetene gå tilbake til innovatør som kan forsøke innovasjon via andre kanaler. Da bør 
minimum dokumenterte utgifter refunderes dersom det blir en vellykket kommersialisering, 
og det kan også diskuteres om institusjonen også i dette tilfellet bør ha sin andel. 
Kommersialiseringsenheten mister naturlig nok sin andelsrett. 
 
Erfaringsmessig er det kritisk å ha klare avtaler i bunnen og så tidlig som mulig i prosessen 
avklare hvilke personer som har rett til å stå på et patent. Dette kan være spesielt vanskelig 
ved brede samarbeidsprosjekter og bør kontrolleres av et institusjonelt organ som sikrer at alle 
personer som har bidratt skal inkluderes i en patentsøknad. 
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REGLER FOR KOMMERSIELL UTNYTTELSE AV  
FORSKNINGSRESULTATER VED XX HF 

 
 
Reglementet er et supplement til lov om retten til oppfinnelser gjort av arbeidstakere av 17. 
april 1970 nr. 21 med senere endringer (arbeidstakeroppfinnelsesloven).  
 
Formålet med reglementet er å legge forholdene til rette for økt kreativitet og produktivitet 
som vil kunne heve det faglige nivå ved XX HF og øke kvaliteten på institusjonens tjenester. 
Institusjonens formålsparagraf går foran kommersielle hensyn. 
 
Reglementet regulerer forholdet mellom Innovatøren, XX HF og Kommersialiseringsenheten 
(KE) vedrørende partenes rettigheter og plikter i forbindelse med kommersialiserbare 
Innovasjoner knyttet til Innovatørens arbeid ved XX HF. Det skal rutinemessig inntas 
bestemmelser i arbeidsavtaler og oppdragsavtaler med XX HF som inkluderer dette 
reglementet. 
 
XX HF kan kreve rettigheter til både patenterbare og ikke patenterbare Innovasjoner som er 
basert på forskning og utvikling utført av internt og eksternt lønnede personer som ledd i den 
forskning som er utført ved XX HF. 
 
1. Definisjoner 
 
- Innovasjoner: Patenterbare eller ikke-patenterbare oppfinnelser av mulig kommersiell 

verdi som er et resultat av vedkommendes arbeids- / oppdragsforhold ved XX HF. 
- Innovatøren(-e): Internt og eksternt lønnede personer med arbeidsplass ved XX HF, 

herunder også personer som er ansatt hos annen arbeidsgiver, men som utfører sin 
forskning ved XX HF. Innovatøren oppfattes som ”arbeidstaker” etter 
arbeidstakeroppfinnelsesloven. 

- Miljøer: Den avdeling/det fagområde som Innovatøren er tilknyttet ved XX HF. 
- Kommersialiseringsenheten (KE): Det organ som vanligvis ivaretar patentering og 

kommersialisering av de innovasjoner som omfattes av reglementet. Dette kan enten være 
en intern enhet ved HF-et eller et eget rettssubjekt. 

- Teknologioverføringsenheten(TTO)/Kommersialiseringsrådet(KR): TTO/KR skal påse at 
de nødvendige avtaler inngås mellom partene, og at disse avtaler ikke kommer i konflikt 
med XX HF’s øvrige interesser. Dette organ vil oftest være et partsnøytralt organ 
opprettet i samarbeid mellom flere HF og/eller universitetet (TTO). Alternativt kan denne 
funksjonen ivaretas av et rådgivende utvalg for administrerende direktør ved XX HF 
(KR). TTO/KR skal vurdere om XX HF bør benytte retten til kommersiell utnyttelse av 
innovasjonen.  

 
2. Intern prosedyre 
2.1  Innovatør som mener å ha gjort eller medvirket til en Innovasjon, skal uten ugrunnet 

opphold gi administrerende direktør skriftlig melding om Innovasjonen på fastsatt 
skjema. Hvis Innovatøren er i tvil om han har gjort en patenterbar Innovasjon, bør XX HF 
forespørres. Dersom Innovatøren ønsker å publisere Innovasjonen og tredjemanns rett 
ikke er til hinder for dette, skal han varsle XX HF om dette i meldingen om 
Innovasjonen. I så fall har ikke XX HF rett til å overta rettigheter til Innovasjonen, med 
mindre Innovatøren ikke har tatt skritt til publisering innen ett år etter at melding ble gitt. 
Har Innovatøren på denne måten forebeholdt seg rett til publisering kan han ikke selv 
søke patent på Innovasjonen uten samtykke fra XX HF. 
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 Dersom Innovatøren i meldingen fremholder at han ønsker å publisere, men at det er 

akseptabelt at dette skjer først etter at en eventuell patentsøknad er inngitt, skal XX HF 
tilstrebe en rask vurdering i TTO/KR og deretter en rask avgjørelse og eventuell 
inngivelse av patentsøknad for Innovasjonen gjennom KE.  

 
2.2  XX HF skal innen 4 måneder etter mottak av skriftlig melding fra Innovatøren og etter å 

ha innhentet råd fra TTO/KR, ta stilling til om XX HF vil kreve å få overdratt de 
kommersielle rettighetene til Innovasjonen. For patenterbare Innovasjoner har XX HF 
slike rettigheter til å overta Innovasjonen helt eller delvis som fremkommer av 
arbeidstakeroppfinnelseslovens § 4. XX HF skal underrette Innovatøren skriftlig innen 
fristen. Hvis XX HF ikke fremsetter krav om overdragelse, beholder Innovatøren alle 
rettighetene til Innovasjonen.  

 
2.3  I de tilfeller hvor XX HF ønsker å utnytte rettighetene til kommersiell utnyttelse, tar XX 

HF kontakt med TTO/KR som vurderer mulighetene for kommersiell utnyttelse. XX HF 
kan overdra sine rettigheter videre til KE som deretter må vurdere patentering og/eller 
kommersialisering. 

 
2.4  Dersom KE ikke ønsker å videreføre kommersialiseringen av Innovasjonen, skal retten til 

kommersiell utnyttelse tilbakeføres til XX HF som igjen vurderer om retten skal 
tilbakeføres til Innovatørene eller kommersialiseres på annen måte. Tilsvarende 
tilbakeføring gjelder hvis KE har prøvd, men ikke lykkes i, kommersiell utnyttelse. 

 
2.5 Alle forhold mellom Innovatørene, XX HF og KE skal reguleres i separate avtaler. Det 

innebærer at det normalt skal inngås minst følgende avtaler; 
1. Avtale om overdragelse av rettigheter mellom Innovatør(er) og XX HF 
2. Avtale om overdragelse av rettigheter mellom XX HF og KE 
 
Avtalen mellom Innovatør(ene) og XX HF skal også inneholde bestemmelser om 
Innovatøren(e)s rettigheter i tilfelle videre overdragelse til KE. 
 
For det tilfellet at Innovatøren(e) er arbeidstaker hos annen arbeidsgiver skal det også 
inngås avtale mellom XX HF og Innovatøren(e)s arbeidsgivere som regulerer forholdet 
mellom disse. 
 
For det tilfellet Innovasjonen resulterer i etablering av oppstartselskap, jfr. pkt. 3.1.3, skal 
det inngås ny avtale som inkluderer samtlige involverte parter (Innovatør(er), XX HF, KE 
og eventuelt øvrige arbeidsgivere dersom disse er i besittelse av fortsatte rettigheter). 

 
3. Økonomisk oppgjør 

 
3.1  Hvis XX HF har overtatt rettighetene til Innovasjonen helt eller delvis, gjelder følgende: 
  

3.1.1 Innovatøren har krav på vederlag for overdragelsen, vanligvis i form av en fordeling 
av inntektene fra Innovasjonen etter følgende modell: 1/3 til Innovatøren, 1/3 til 
XX HF og 1/3 til KE. Annen fordelingsmåte må avtales særskilt. 
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Beregningsgrunnlaget for vederlag skal være Innovasjonens nettoverdi. 
Nettoverdien er de inntekter XX HF og/eller KE mottar, og som direkte knytter seg 
til utnyttelse av rettighetene til Innovasjonen, herunder royalty eller lisensinntekter 
fra salg av produkter eller tjenester som utnytter Innovasjonen, være seg som 
produkt, fremgangsmåte eller anvendelse, eller en fullstendig videreoverdragelse av 
rettighetene til Innovasjonen, fratrukket de dokumenterte utgifter XX HF/KE har 
og/eller vil få i forbindelse med patentering av Innovasjonen, samt andre 
økonomiske bidrag fra XX HF/KE til videre utvikling av Innovasjonen. Dersom 
aksjer eller aksjeutbytte er en del av vederlaget må dette tydeliggjøres særskilt. 

  
Avvik fra dette beregningsgrunnlaget må reguleres særskilt i egen avtale. 

 
3.1.2 Innovatøren har en plikt til å medvirke til kommersialisering av Innovasjonen etter 

XX HF/KE’s anvisninger. Dersom dette medfører arbeid utover vanlig arbeidstid, 
skal dette kompenseres gjennom alminnelig overtid, eller som et konsulentoppdrag 
dersom partene blir enige om det.  

 
3.1.3 Forholdene ved oppstartselskaper, det vil si hvor XX HF og KE engasjerer seg 

direkte i etablering av egne selskaper, reguleres i særskilt avtale. Dersom 
Innovatøren(e) skal gis aksjer eller andre former for eierrettigheter i selskapet skal 
det før etablering av selskapet inngås avtaler som sikrer habilitet og eventuelle 
andre etiske problemstillinger. Avtalen skal videre innholde bestemmelser om 
fordeling av kostnader/annen innsats, honorering/fordeling av inntekter og 
forholdet til eventuelle eksterne investorer.  

 
3.2  Hvis XX HF ikke ønsker å utnytte eller tilbakefører rettighetene til kommersiell 

utnyttelse av Innovasjonen, og Innovatøren gjennomfører en kommersialisering i egen 
regi skal inntektene deles med 2/3 til Innovatøren og 1/3 til XX HF av nettoverdien, se 
punkt 3.1.1. Med inntektene menes inntekter Innovatøren mottar og som direkte knytter 
seg til utnyttelse av rettighetene til Innovasjonen, herunder inntekter fra salg av produkter 
eller tjenester som utnytter Innovasjonen, være seg som produkt, fremgangsmåte eller 
anvendelse, lisensinntekter fra dette, eller en fullstendig videreoverdragelse av 
rettighetene til Innovasjonen, fratrukket de dokumenterte utgifter Innovatøren har og/eller 
vil få i forbindelse med patentering av Innovasjonen, samt andre økonomiske bidrag fra 
Innovatøren til videre utvikling av Innovasjonen. 
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STYRESAK 42-2005  ETABLERING AV KONTROLLKOMITÉ 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken følger en opp eiers krav til oppnevning av kontrollkomité. 
 
Bakgrunn/fakta 
I foretaksmøte for Helse Nord RHF 11. januar 2005 ble det gitt pålegg om å etablere 
internrevisjon innen utgangen av andre tertial 2005.  
 
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.” 
 
Styret behandlet i sak 26-2005 etablering av internrevisjon og fattet 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. Ansettelsen fremmes for styret i Helse Nord 

RHF.  
 
4. Det fremmes en sak om etablering av en kontrollkomité bestående av tre av styrets 

eieroppnevnte representanter i neste styremøte 27. april 2005. 
 
Vurdering 
Styret uttrykte allerede i foretaksmøtet skepsis til å etablere en kontrollkomité bestående av 
tre av styrets eieroppnevnte medlemmer. En slik løsning medfører uklarhet om det samlede 
styrets ansvar og rolle. Dagens eieroppnevnte styremedlemmer har uttrykt skepsis mot å påta 
seg et slikt ansvar.  
Dette innebærer at det i forbindelse med oppnevning av nytt styre for Helse Nord RHF må 
avklares med de aktuelle kandidater at styreoppnevning vil kunne innebære plikt til også å 
inngå i en kontrollkomité.  
Etablering av en slik kontrollkomité innebærer å etablere en form for ”indre krets” i styret. 
Dette reiser flere spørsmål, skal styrets formann også sitte i kontrollkomiteen? Dette berører 
også forholdet mellom de ansatte oppnevnte medlemmene og de eieroppnevnte. 
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Konklusjon 
Styret ber Helse og omsorgsdepartementet i forbindelse med oppnevning av nytt styre for 
Helse Nord RHF avklare med aktuelle kandidater at de er inneforstått med at de kan bli pålagt 
og inngå i en sentral kontrollkomité. 
 
Etter oppnevning av nytt styre for Helse Nord RHF, etablerer det nye styret en kontrollkomité 
bestående av tre av styrets eieroppnevnte representanter.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
7. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med oppnevning av nytt styre for 

Helse Nord RHF om å avklare med aktuelle kandidater at de er inneforstått med at de kan 
bli pålagt å inngå i en sentral kontrollkomité. 

 
8. Nytt styre for Helse Nord RHF etablerer kontrollkomité bestående av tre av de 

eieroppnevnte representanter. 
 
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 43-2005  ENDRING AV GEOGRAFISKE  
 ANSVARSOMRÅDER FOR  
 HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Innledning/sammendrag 
Her fremmes forslag til endring av geografiske ansvarsområder for helseforetakene 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF), Hålogalandssykehuset HF (HHF) og 
Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). Forslaget baseres på at det helseforetak som behandler 
flest pasienter fra en kommune skal tillegges ansvaret for det geografiske området. Dette 
innebærer at kommunene Dyrøy, Tranøy, Berg og Torsken overføres fra 
Hålogalandssykehuset HF til UNN HF. Videre foreslås Hamarøy kommune flyttet fra 
Hålogalandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. For Tysfjord foreslås at vestsiden av 
kommunen ansvarsmessig flyttes til Nordlandssykehuset HF.  
 
Hensikten med å endre foretaksgrensene er å få helseforetakenes ansvar mer i samsvar med 
brukernes valg (pasientstrøm), systemmessig ansvar for prehospital akuttmedisin og en viss 
harmonisering mot annen beredskapsorganisering (legevaktsamarbeid og andre nødetater). 
 
Forslagene til endringer innebærer at det systemmessige ansvar for ambulanse- og 
nødmeldetjeneste, oppfølging av kontakt med kommunehelsetjenesten, kontakt med 
kommunenes ledelse etc. flyttes fra ett helseforetak til et annet. Endringen i geografisk 
ansvarsområde har ikke som formål å styre pasientstrømmene andre veier. For befolkningen i 
flere av disse kommunene vil det være naturlig å bruke sykehus i flere helseforetak.  
 
Det økonomiske ansvar for utgiftene til ambulansetjeneste, gjestepasienter, syketransport og 
medisinske behandlingshjelpemidler overføres mellom helseforetakene, jfr. forslaget til 
endring i geografiske ansvarsområder. Budsjettene reguleres i tråd med dette. 
Basisbevilgningen til helseforetakene opprettholdes som nå. Evt. forslag til endring av denne 
må håndteres som del av en gjennomgang av interne finansieringsmodeller i Helse Nord.   
 
Saken har vært ute til høring og de fleste høringsinstansene støtter forslagene til endringer, jfr. 
vedlagte notat. Fra styret i Hålogalandssykehuset HF, de konserntillitsvalgte og 
Legeforeningen ved Hålogalandssykehuset er det kommet innvendinger mot forslaget til 
endringer. Hovedinnholdet i innvendingene er bekymring for de langsiktige konsekvenser for 
Hålogalandssykehuset ved at befolkningsgrunnlaget reduseres, kapasitetspress på UNN HF og 
NLSH og manglende vurdering av de økonomiske konsekvenser.  
 
Sakens bakgrunn 
I forbindelse med styresak Helse Nord RHF 69/01 om ”Helseforetakstilknytning for bil- og 
båtambulanser samt bårebiler i Helse Nord RHF” fremgår det at ”ytterligere vurderinger og 
endringer i helseforetakstilknytningen vurderes eventuelt på et senere tidspunkt”.  Det ble 
varslet en gjennomgang i forbindelse med sak om AMK/nødmeldetjeneste. 
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Fra enkelte kommuner på Senja og Hamarøy kommune er det kommet innspill om endring i 
geografisk ansvarsområde for helseforetakene. Bakgrunnen varierer noe kommunene i 
mellom, men generelt kan en si følgende: 
 
• Over 50 % av pasientene i en kommune får behandling ved annet helseforetak enn det 

kommunen nå er organisert som del av 
• Tilknytning til annet helseforetak vurderes som naturlig ut fra kommunikasjoner 
• Samordning med grensene til politi- og brannvesen 
 
På bakgrunn av dette ble et foreløpig notat sendt aktuelle kommuner som grunnlag for møter 
med kommunene. Etter møtene ble det sendt ut et høringsnotat til kommuner, helseforetak, 
arbeidstakerorganisasjoner, brukerutvalg etc. 
 
Forslag til endring av geografiske ansvarsområder for helseforetakene: 
Behovet for endring handler om at ansvar for det systemmessige samarbeid (AMK og 
nødmeldetjeneste, samarbeid med kommunene etc.) bør legges til det helseforetak som har 
størsteparten av befolkningen i en kommune til behandling. Det vises til vedlagte høringsnotat 
hvor pasientstrømmene er synliggjort.  Forslaget har ikke i seg selv som formål å endre 
pasientstrømmene ved at befolkningen skal bruke annet sykehus enn de gjør i dag. For flere 
av disse kommunene (særlig på Senjaområdet) vil det fortsatt være naturlig å bruke både 
Hålogalandssykehuset og UNN.  
 
Forslaget medfører at Tranøy, Dyrøy, Berg og Torsken kommuner flyttes fra 
Hålogalandssykehuset HF til UNN HF sitt ansvarsområde. Hamarøy kommune og Tysfjords 
vestside flyttes fra HHF til Nordlandssykehuset HF.  
 
Da helseforetaksstrukturen ble vedtatt var ett av kriteriene som lå til grunn at helseforetakene 
skulle være noenlunde lik i størrelse befolkningsmessig. Med de endringer som foreslås her 
reduseres befolkningsgrunnlaget for Hålogalandssykehuset med om lag 7000 innbyggere. 
Bruken av sykehus er allerede endret ved at en stor del av pasientene allerede bruker annet 
helseforetak enn Hålogaland. Det illustreres ved følgende: 
 
Kommune Befolkning Behandling 

Hålogalandssykehuset
(% av total) 

Behandling i 
Nordlandssykehuset 

(% av total) 

UNN 
(% av 
total) 

Hamarøy 1872 28 72  
Tysfjord Vest 1104 59 41  
Dyrøy 1303 38  62 
Tranøy 1662 37  63 
Torsken 1087 22  78 
Berg 1043 13  87 
Totalt 7092    
 
I praksis vil det derfor, ut fra prosentandelen pasienter som fikk sin behandling i 
Hålogalandssykehuset HF i 2003, bety en endring av helseforetakstilknytning for en beregnet 
befolkningsmengde på ca. 2660.  
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I høringsforslaget vedr. Tysfjord kommune foreslo HN RHF at Nordlandssykehuset skal 
overta det systemmessige ansvaret for ambulanse- og nødmeldetjenesten, men utfordret også 
høringsinstansene på hvorvidt Tysfjords vestside burde tilhøre Hålogalandssykehuset eller 
Nordlandssykehuset.  Det er uheldig å splitte ambulansetjenesten for Hamarøy og Tysfjord 
Vest mellom to helseforetak (foretaksgrense mellom Hamarøy og Tysfjord) siden disse 
ambulanseressursene i stor grad utfyller hverandre/brukes som felles ressurser.  Dersom man 
begrenser Nordlandssykehusets ansvar til kun å ivareta beredskaps- og ø-hjelpstjenester er det 
en viss risiko for at befolkningen på Tysfjords vestside får en dårligere helsetjeneste pga. 
uklare ansvarsforhold.  Dette fordi det er en nær sammenheng mellom ulike elementer i 
helsetjenestene – ø-hjelp, ambulansetransport, syketransport, medisinske hjelpemidler i 
hjemmet, kjørekontor - og videre oppfølging av pasientene.  For brukerne vil det kunne 
oppfattes som dårligere kvalitet på helsetjenesten å måtte forholde seg til to forskjellige 
helseforetak.   
 
I forslaget til styret taes det fullt ut konsekvensen av dette, og det anbefales at 
Nordlandssykehuset gis et helhetsansvar for all spesialisthelsetjeneste til innbyggerne på 
Tysfjords vestside.  
 
Økonomiske og praktiske konsekvenser 
Vedlagt følger en detaljert oversikt over økonomiske og praktiske konsekvenser. Det foreslås 
her at ansvaret for utgifter til ambulanseavtaler, medisinsk nødmeldetjeneste, syketransport, 
gjestepasienter og medisinske behandlingshjelpemidler overføres mellom helseforetakene i 
tråd med forslag til endring i geografisk ansvarsområde. Budsjettene regulerer i tråd med 
dette. 
 
Basisfinansieringen av sykehusvirksomheten foreslås ikke endret. Dagens basisfinansiering er 
en delvis tilpasning av det nivå som Helse Nord ”arvet” fra det fylkeskommunale eierskap. 
Fordelingen av ressurser kan ikke direkte relateres til den befolkning det enkelte helseforetak 
har ansvar for. Spørsmålet om endring av basisfinansiering må løses i en større sammenheng i 
forbindelse med den gjennomgang Helse Nord nå skal ha om intern finansiering av 
helseforetakene. De helseforetak som behandler pasientene, får med dagens ordning en 60 % 
stykkprisrefusjon. Omfanget i endringer av pasientstrømmer, utover det som allerede har 
skjedd, vurderes å være marginalt.  
 
Høringsuttalelsene 
Saken har vært ute til høring og de fleste høringsinstansene støtter forslagene til endringer, jfr. 
vedlagte notat med oppsummering av høringsuttalelsene. Samtlige uttalelser følger som utrykt 
vedlegg. Fra styret i Hålogalandssykehuset HF, de konserntillitsvalgte og Legeforeningen ved 
Hålogalandssykehuset er det kommet innvendinger mot forslaget til endringer. 
Hovedinnholdet i innvendingene er bekymring for de langsiktige konsekvenser for 
Hålogalandssykehuset ved at befolkningsgrunnlaget reduseres, kapasitetspress på UNN HF og 
NLSH og manglende vurdering av de økonomiske konsekvenser.  
 
De langsiktige konsekvenser for Hålogalandssykehuset HF vurderes til å være små som følge 
av den foreslått endring. De største bevegelsene i pasientstrømmene er det all grunn til å tro 
allerede har skjedd ved at et flertall av pasientene får behandling utenfor enhetene i 
Hålogalandssykehuset. Videre må det understrekes at saken ikke har som formål å endre 
pasientstrømmene ytterligere. Befolkningens rett til Fritt sykehusvalg er også del av dette.  
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Kapasitetspresset mot UNN HF og NLSH HF er en relevant problemstilling særlig dersom 
denne saken kunne få som konsekvens at store pasientstrømmer ville ta andre veier enn det 
som allerede er håndtert. Lite tyder på at det vil skje. Forslaget til endring tar utgangspunkt i 
allerede etablerte praksis. I all hovedsak synes det som om kapasiteten for å håndtere den 
pasientmengde det er snakk om er til stede.  
 
Slik saken er fremmet her legges det ikke opp til at endringene skal ha noen økonomiske 
konsekvenser utover at ansvaret for faktiske utgifter til ambulanseavtaler, medisinsk 
nødmeldetjeneste, syketransport, gjestepasienter og medisinske behandlingshjelpemidler 
overføres mellom helseforetakene i tråd med forslag til endring i geografisk ansvarsområde. 
Spørsmålet om endring av basisfinansiering må håndteres som del av gjennomgangen av 
interne finansieringsmodeller for Helse Nord. I en slik sak vil en rekke elementer måtte 
vurderes, deriblant hvilken betydning befolkningskriteriet skal ha for fordeling av ressurser. 
Uansett må kapasitet i helseforetaket tilpasses omfanget og nivået på den pasientbehandling 
som skjer.  
 
Konklusjon 
Det geografiske ansvar for at kommunene Dyrøy, Tranøy, Berg og Torsken overføres fra 
Hålogalandssykehuset HF til UNN HF. Videre foreslås Hamarøy kommune flyttet fra 
Hålogalandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. For Tysfjord kommune foreslås at 
vestsiden av kommunen ansvarsmessig flyttes til Nordlandssykehuset HF. Forslaget baseres 
på at det helseforetak som behandler flest pasienter fra en kommune skal ha det geografiske 
ansvaret for området. Saken har ikke som formål å endre pasientstrømmene, men er en 
tilpasning til allerede etablert praksis, organisering i kommunene og mot andre nødetater. I 
sum er hensikten å kunne gi befolkningen bedre spesialisthelsetjeneste. 
 
Ansvaret for utgifter til ambulanseavtaler, medisinsk nødmeldetjeneste, syketransport, 
gjestepasienter og medisinske behandlingshjelpemidler overføres mellom helseforetakene i 
tråd med forslag til endring i geografisk ansvarsområde. Budsjettene reguleres i tråd med 
dette. Det legges ikke opp til endringer i basisfinansieringen mellom helseforetakene. Det må 
håndteres som ledd i forslaget til ny modell for internfinansiering av helseforetak i Helse 
Nord.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at det skjer følgende endringer i 

geografiske ansvarsområder mellom helseforetakene: 
  
a. Universitetssykehuset Nord-Norge HF overtar ansvaret for kommunene Dyrøy, Berg, 

Torsken og Tranøy. 
b. Nordlandssykehuset HF overtar ansvaret for Hamarøy kommune og Tysfjords 

vestside. 
 

2. Ansvaret for utgifter til ambulanseavtaler, medisinsk nødmeldetjeneste, syketransport, 
gjestepasienter og medisinske behandlingshjelpemidler overføres mellom helseforetakene 
i tråd med forslag til endring i geografisk ansvarsområde 
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3. Endringen iverksettes fra 1. januar 2006 etter at endringer i vedtektene for helseforetakene 

er behandlet i foretaksmøter.   
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Høringsnotat 
 Oppsummering mottatte høringssvar 
 Praktiske og økonomiske konsekvenser ved forslagene 
 
Utrykte vedlegg: Høringsuttalelser 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 20.4.2005 200300522-3 325 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Nina Hesselberg, Trond M. Elsbak og Kristian Iversen Fanghol 
 

 

STYRESAK 44-2005  VIDERE UTVIKLING AV  
 AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Sakens bakgrunn og fakta 
Ambulansetjenesten har de siste 7 – 12 år utviklet seg fra å være mest en transporttjeneste til å 
bli en akuttmedisinsk tjeneste. Den ivaretar i økende grad direkte behandlingsoppgaver i 
pasientens hjem, på skadested og under transport. Innsatsen i ambulansetjenesten, ved akutte 
hendelser, får større betydning for resultatet av behandlingen etter hvert som teknologi blir 
tilgjengelig og kompetansen bedres. I Helse Nord ivaretar helseforetakene tjenesten som del 
av sitt ansvarsområde, jfr. vedtekter fastsatt i foretaksmøte. Dels drives tjenesten i egen regi, 
dels er den drevet av private aktører etter avtaler/konkurranseutsetting. Kontraktene i 
Nordland går ut i slutten av 2006. I Finnmark utløper kontraktene ultimo 2007. I Troms er 
avtalene løpende med en oppsigelsestid på ni måneder. Strukturen er i stor grad ”arvet” fra 
fylkeskommunens eierskap av spesialisthelsetjenesten.  
 
Viktige forhold ved tjenesten i Helse Nord kan kort oppsummeres slik: 
 
• Ny forskrift om prehospitale tjenester trådte i kraft 1. april 2005. Den retter økt 

oppmerksomhet mot ansvar, kvalitet og samhandling i den akuttmedisinske kjeden 
 
• Kostnadene ved driften og bruken av ambulansetjenesten i Helse Nord er økende 
 
• Kommunenes reorganisering av legevaktordningene, med større vaktdistrikt og mindre 

utrykning fra legevaktlegen, stiller økte/endrede krav til pasienttransport og kan få effekt 
for ambulansetjenesten 

 
• Vår nødvendige desentraliserte struktur på ambulansetjenesten, med mange små enheter 

med få oppdrag, gir oss utfordringer ved håndtering av arbeids- og hviletidsbestemmelser 
og ivaretakelse av nødvendig trening. Dette må løses i samarbeid med arbeidstakerne. 

 
• Rekrutteringen til tjenestene er utfordrende. Det er mangel på fagarbeidere og økte krav til 

kompetanse. Her stiller forskriften nye krav. 
 
• Flere av kontraktene med private drivere går ut i 2006 
 
• Ivaretakelse av et samlet ledelsesmessig og faglig systemansvar med mange drivere krever 

gode kontrakter, rutiner og tett samarbeid. Det er en stor utfordring å avtalefeste alle 
faglige elementer.  

 
• Hvem skal være kontraktspartner med evt. private aktører, jfr. kravet om at Helse Nord 

RHF skal være kontraktspart ved inngåelse av avtaler med private sykehus etc.? 



 
 

56 

 
 
• Usikkert/manglende handlingsrom innenfor inngåtte kontrakter ved behov for mindre og 

funksjonell restrukturering av tjenestene ved bl.a. endrede behov for kapasitet   
 
Konklusjon 
 Her foreslås at det startes opp et utredningsarbeid for å gjennomgå vesentlige sider ved 
organisering og forutsetninger for kvalitet og effektiv ressursbruk i ambulansetjenesten i 
Helse Nord (jfr. ovennevnte oppsummering). Dette skal ikke være en utredning som primært 
har fokus på struktur i tjenesten, men hvordan kvalitet, ansvar og god ressursbruk kan ivaretas 
på en optimal måte innenfor et desentralisert tilbudsmønster. Initiativet tas med bakgrunn i 
bl.a. ny forskrift om prehospitale tjenester. Organiseringen med dels offentlig og dels privat 
drift av tjenestene skaper utfordringer mht. til oppfølging av kvalitetsmessige forhold. En 
forutsetning for en god tjeneste, uansett om den operativt drives av helseforetaket eller av en 
privat aktør, er en tett integrasjon og et nært samvirke mellom det akuttmedisinske miljø i 
helseforetaket og driver/medarbeidere i ambulansetjenesten. 
 
Spørsmålet om det er Helse Nord RHF eller det enkelte helseforetak som skal være 
kontraktspartner med evt. private aktører må avklares. I det siste har det også dukket opp flere 
saker omkring arbeidstidsordninger med konsekvenser for bemanning. Dette er av betydning 
for utforming av evt. anbudsgrunnlag for tjenesten og kontrakter med private aktører.  
 
Saken forutsettes framlagt for styret til beslutning senest i desember 2005.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saken og ber administrasjonen utrede vesentlige forhold 

ved organisering av ambulansetjenesten som er av betydning for ivaretakelse av 
lovpålagte ansvarsforhold, sikring av kvalitet og effektiv ressursbruk.   

 
2. Utredningen skal baseres på en fortsatt desentralisert struktur på ambulansetjenesten slik 

at befolkningens nærhet til tjenesten sikres.  
 
3. Utredningen forutsettes gjennomført i et nært samarbeid med arbeidstakernes 

representanter.  
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 45-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 27. april 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 
3. Fordeling av midler til kronikersatsning 
4. Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø – oppfølging av styresak 07-

2005, tilbakemelding 
5. Evaluering omstilling og nedbemanningsprosesser i foretaksgruppen – perioden 

2003/2004 
6. 1. kvartalsrapport Helse Nord  
7. Økonomisk bæreevne i forhold til investeringsplan 2006-2015 
8. Tiltaksplan Psykisk Helse 2005-2015 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 45-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 



 
 

59 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 20.4.2005 200400457-35 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 45-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 
 

 

STYRESAK 45-2005/3  FORDELING AV MIDLER TIL KRONIKERSATSNING 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Sakens bakgrunn og fakta 
Saken ble sist behandlet 15.12.04 (99/2004). Dette var oppfølging av sak 79-2004 Styrking av 
tilbudet til eldre og pasienter med kroniske lidelser i Helse Nord, samt sak 86-2004 
Samhandling og desentralisering – videre håndtering og oppfølging av nasjonal RHF-rapport i 
Helse Nord, behandlet i styret i november 2004.  
 
I samme møte vedtok styret at økte frie inntekter blant annet skal fordeles til oppfølging av 
handlingsplaner for geriatri, rehabilitering/habilitering samt samhandling/desentralisering, for 
2005 med 10 mill kr. Vedtakene i disse tre sakene understrekte at tiltak til eldre og pasienter 
med kroniske lidelser generelt skal være prioriterte områder i Helse Nord i 2005 og årene 
fremover. Styrets vedtak 15.12.04: 
 
1. De 10 millionene som ble avsatt for 2005 som følge av sak 79-2004 og 86-2004, fordeles i 

henhold til administrasjonens forslag. Administrerende direktør gis fullmakt til eventuelle 
justeringer av fordelingen innen de enkelte satsingsområdene. 

 
2. Administrerende direktør sørger for en hensiktsmessig prosjektorganisering. 
 
3. I forbindelse med ny styresak våren 2005 bes administrasjonen framlegge rapport om 

framdriften av kronikersatsingen. 
 
I saksfremlegget 15.12 var det foreslått en grovfordeling mellom fagområder og HF-er. I 
januar 2005 ble det sendt ut forespørsel til HF-ene om forslag/ytterligere konkretisering av 
hvilke tiltak som skal settes i gang i løpet av 2005. Resultatet av tildeling vises på vedlagte 
sider.  
 
Tildelingen er blitt tatt svært godt imot, og flere tiltak er allerede etablert. Årseffekten for 
senere år ble noe lavere (21.7 mill) enn tidligere beregnet (over 30 mill). Det vil høsten 2006 
bli utført en justering/opptrapping av tiltakene fra og med 2007 i den grad det er faglig 
hensiktsmessig og økonomisk gjennomførbart. 
 
 
 
Vedlegg:  Brev av 5. april 2005, sendt til helseforetakene  
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Helseforetakene v/direktørene     Bodø 5. april 2005 
Kløveråsen Utrednings- og kompetansesenter 
  
 
 
 
FORDELING AV MIDLER TIL HABILITERING OG REHABILITERING, 
GERIATRI, DIABETES OG REVMATOLOGI 
 
Det vises til Helse Nords brev av 19.01.05, hvor helseforetakene ble oppfordret til å søke 
finansiering av tiltak gjennom ”kronikersatsingen”. Ved utvelgelsen av hvilke tiltak som 
prioriteres iverksatt i 2005 er følgende prinsipper lagt til grunn:  
- tiltakene skal kunne starte så tidlig som mulig 
- tiltakene skal stimulere til bedre rekruttering 
- tiltakene skal være kompetansehevende 
- tiltakene skal om nødvendig kartlegge bedre de fremtidige behov 
- tiltakene skal øke brukerinnflytelse 
 
Vilkår for tildelingen: 
• HFene skal prioritere regionale fagnettverk og utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av 

handlingsplanene 
• Prosjektlederne/konsulentene på de ulike fagområdene skal samarbeide på aktuelle 

områder, spesielt må prosjektlederne i geriatri, habilitering/rehabilitering og 
revmakonsulent samarbeide om utarbeidelse av utdanningsprogram for leger  

• Tildelt beløp for 2005 vil bli overført helseforetakene når de enkelte tiltakene er bekreftet 
igangsatt. Det er her, med noen få unntak, antatt start av tiltak fra 01.07.05 eller tidligere 
hvis kjent.    

• Driftstiltak som igangsettes i 2005 vil bli prioritert i Helse Nords budsjett for 2006. Det 
tas likevel forbehold om at beregnet årseffekt for tiltakene ikke kan anses som bindende 

• Basert på uthentet statistikk benyttes følgende felles satser for lønnsmidler til ulike typer 
stillinger inkludert lønn + sosiale utgifter. HFene må selv dekke evt. overskytende 
utgifter: 

o Sykepleier/ergoterapeut/fysioterapeut: kr. 350.000/år 
o Prosjektleder:     kr. 400.000/år 
o Ass.lege     kr. 600.000/år 
o Overleger     kr. 800.000/år  

 
Helse Nord vil arbeide aktivt for at nye legestillinger godkjennes av Nasjonalt råd for 
legefordeling. 
 
Høsten 2006 vil status for tiltakene bli revurdert samlet og om nødvendig justert for 2007 og 
senere. 
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Tabell 1. Tildeling kronikersatsingen 2005  
 
Søknad nr/ 
fagområde 

Foretak Tiltak Tildelt 2005 Årseffekt 2006 

Geriatri     
1  Prosjektleder geriatriplan  400 000 400 000 
 UNN  - driftsmidler prosjektleder, inkl. 

evaluering Geriatrisk avdeling 
100 000 100 000 

2 ” Regionalt nettverk/kompetansebygging 250 000 250 000 
3 ” Stipend/kursmidler 200 000    200000 
4 ” 2 ass.leger 600 000 1 200 000 
5 ” 1 overlege 400 000 800 000 
6 NLSH Etablere geriatrisk team 750 000 2 200 000 
7 ” Stipend/kursmidler 200 000    200 000 
8 Finnmark Etablere geriatrisk team i Hammerfest 

med ambulant tjeneste indre Finnmark 
350 000 2 200 000 

9 ” Stipend/kursmidler 150 000    150 000 
10 Hålogaland Styrke geriatrisk team Narvik  350 000 1 600 000 
11 ” Stipend/kursmidler 150 000    150 000 
12 Helgeland Styrke geriatrisk team Sandnessjøen  350 000 1 600 000 
13 ” Stipend/kursmidler 150 000    150 000 
Hab/rehab     
14 UNN Prosjektleder    200 000 400 000 
15 ”  - driftsmidler prosjektleder 100 000 100 000 
16 ” 1 stilling voksenrehab. 175 000 350 000 
 ” - driftsmidler amb.rehab 50 000 100 000 
17 ” 1 ass.lege 300 000 600 000 
18 ” 1 overlege 400 000 800 000 
19 NLSH Øke til 7 senger 1 075 000 1 600 000 
20 ” 1 stillinger barnehabilitering 175 000 350 000 
 ” - driftsmidler ambulant habilitering 50 000 100 000 
21 Finnmark 1 stilling voksenrehabilitering Kirkenes 175 000 350 000 
 ” - driftsmidler ambulant rehab 50 000 100 000 
22 Hålogaland 1 stilling barnehabilitering Harstad 175 000 350 000 
 ” - driftsmidler ambulant habilitering 50 000 100 000 
23 ” 1 overlege 200 000 800 000 
24 Helgeland 1 stilling voksenrehabilitering 

Sandnessjøen 
175 000 350 000 

 ” - driftsmidler ambulant rehabilitering 50 000 100 000 
25 ” 1 overlege 200 000 800 000 
Diabetes     
26 NLSH 1 stilling diabetessykepleier 200 000 400 000 
27 ” Diabetesombud og fagutvikling     400 000 1 000 000 
Revma-
tologi 

    

28 UNN Regional revma-konsulent 200 000 400 000 
 ”  - driftsmidler reumakonsulent 100 000 100 000 
29 ” Revmatikerdagene/fagnettverk 400 000 500 000 
30 ” 1 overlege 200 000 800 000 
31 NLSH 1 overlege 200 000 800 000 
Alders-
psykiatri/ 
demens 

  

  
32 Kløveråsen 1 overlege psykiatri, 50% stilling 200 000 400 000 
Sum   10 000 000 21 700 000 
 
Kommentarer til tildelingen 
De prioriterte tiltakene kommenteres i samme rekkefølge som tabellen på neste sider. 
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1. Prioriterte søknader i 2005 
 
Geriatri 
Generelle kommentarer 
Det understrekes at stipend/kursmidler skal ses i sammenheng med øvrige tiltak i 
handlingsplanen for geriatri. Midlene for 2005 fordeles til HFene for bruk til å styrke 
kompetansen hos personell som skal arbeide i geriatriske team/tilbud som skal etableres. 
 
Tiltak 1, 2 og 3: Oppfølging handlingsplan geriatri: prosjektleder, evaluering av geriatrisk 
avdeling, fagnettverk, stipend/kursmidler 
UNN har ansatt prosjektleder ved geriatrisk avdeling. Prosjektlederen skal følge opp tiltakene 
i handlingsplan for geriatri, spesielt evaluering av geriatrisk avdeling, etablering av regionalt 
geriatrinettverk og årlig utlysning av stipend/ kursmidler i samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere. Prosjektskisse for evaluering av geriatrisk avdeling utformes i samarbeid 
med RHF.  
 
Tiltak 4 og 5: Legestillinger Geriatrisk avdeling UNN 
Det søkes midler til 2 ass.legestillinger for å rekruttere kandidater som kan overføres til andre 
sykehus i regionen etter endt utdanning samt 1 overlege for å styrke kapasitet knyttet til 
undervisning, rekruttering og forskning. UNN ønsker selv å prioritere disse stillingene. 
 
Tiltak 6 og 7: Etablering av geriatritilbud ved medisinsk avdeling NLSH  
I søknaden skisseres oppbygging av et geriatrisk tilbud tilknyttet medisinsk avdeling, med et 
team som i tillegg til å betjene sengeavdelingen også skal bygge opp geriatrisk poliklinikk og 
områdegeriatrisk virksomhet. Det skisseres behov for 1 geriater og 3 ass.leger til medisinsk 
avdeling for å bygge opp geriatritilbudet. Etablering av geriatritilbud i Bodø prioriteres høyt i 
handlingsplan for geriatri. 
 
1) Etablering av geriatrisk team/områdegeriatri i Helse Finnmark Hammerfest/indre 
Finnmark 
I søknaden fra Helse Finnmark presenteres forslag til etablering av geriatritilbud med 
hovedlokalisering ved Hammerfest sykehus med ambulant team til indre Finnmark særlig til 
samiske pasienter. Det er behov for ny ass.lege-hjemmel ved medisinsk avdeling (overlege på 
sikt). Det er også fremmet et forslag om etablering av geriatritilbud ved Kirkenes sykehus.   
 
Begge forslagene avviker noe fra handlingsplan for geriatri, som prioriterte etablering av 
områdegeriatrisk tilbud i indre Finnmark før sykehus. Helse Nord RHF prioriterer derfor 
etablering av tilbud i Hammerfest/indre Finnmark først. Det bør etableres samarbeid med 
UNN i samband med etableringen av tilbudene. 
 
Tiltak 10 og 11: Styrke geriatrisk tilbud Hålogalandssykehuset Narvik 
Det søkes om midler for å få på plass fullverdig geriatrisk virksomhet i Narvik med økt 
kapasitet ved geriatrisk poliklinikk og områdegeriatri. Tilbudet skal på sikt utvides til 8 
geriatriske senger. Det er behov for gruppe 1 tjeneste v/UNN for ass.lege. Styrking av 
eksisterende tilbud i Narvik blir høyt prioritert i Handlingsplan for geriatri.  
 
Tiltak 12 og 13: Styrke geriatrisk tilbud Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
I søknaden prioriteres å etablere områdegeriatri og geriatrisk team i Sandnessjøen med 
utgangspunkt i eksisterende personell. Det mangler lønnsmidler for å frigjøre personell, samt 
midler til virksomheten. Styrking av eksisterende tilbud i Sandnessjøen blir høyt prioritert i 
Handlingsplan for geriatri.  
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Habilitering og rehabilitering 
Tiltak 14 og 15: Regional prosjektleder for handlingsplan habilitering og rehabilitering  
UNN har ansatt prosjektleder (3-årig). Mandatet for stillingen er godkjent av Helse Nord 
RHF. Prosjektlederen skal følge opp iverksetting av tiltakene i handlingsplanen og arbeide 
med fagutvikling.   
 
Tiltak 16: Ambulante stillinger voksenrehabilitering UNN 
Det søkes om 1 ½ stilling til ambulant rehabiliteringsteam. Teamet har 3 stillinger. Stor 
pågang av pasienter med hjerneskader og kognitiv problematikk, som krever omfattende 
opplæring og veiledning i kommunene.  
 
Tiltak 17 og 18: Legestillinger Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering UNN  
Det søkes om 1 overlege og 1 assistentlege samt om 20 % legestilling (økning på eksisterende 
stilling) til ambulant habilitering/rehabiliteringstjeneste. UNN klarer å rekruttere leger i 
stillingene, det vil gi rask effekt. Økningen er i tråd med handlingsplan for habilitering og 
rehabilitering. Det er 4 overleger i dag, noe som er lite i forhold til størrelse, regionale 
funksjoner og universitetsklinikkfunksjon.   
 
Tiltak 19: Økning fra 4 til 7 senger ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering NLSH 
Økt kapasitet til multitraumer, amputasjoner, ryggpasienter, hjerneskade og komplekse 
tilstander. Tiltaket er prioritert innenfor rammen av de 10 millionene for 2005, og er 
styrebehandlet i NLSH hvor det framgår at netto driftsutgifter var beregnet til 1 100 000 kr i 
2005 og 1 600 000 kr på årsbasis.  
 
Tiltak 20: Ambulant team barnehabilitering NLSH  
Habiliteringsenheten for barn søker om 2 stillinger. Prioriterer psykolog, og ergoterapeut eller 
logoped. Eneste barnehabiliteringsenhet i Nordland med poliklinikk og avdelingsopphold. 
Øvrige sykehus i Nordland har kun ambulante team og er helt avhengig av faglig tilknytning 
til NLSH. Enheten har lav bemanning i forhold til sammenlignbare habiliteringsenheter i 
Norge. 
 
Tiltak 21: 1 stilling ambulant rehabilitering voksne Helse Finnmark Kirkenes 
Det er 3 stillinger i dag som dekker hele fylket. Teamet har en veletablert arbeidsform og 
bidrar regionalt innen fagutvikling for ambulante team. Det er stort behov for å styrke teamet.    
 
Tiltak 22: 2 stillinger for å etablere barnehabilitering Hålogalandssykehuset Harstad. 
Dette tilbudet dekkes i dag fra UNN. Harstad sykehus har ikke barnehabiliteringstjeneste i 
sykehuset. UNN bruker uforholdsmessig mye ressurser på reising til Harstad-området. Dette 
er også lite hensiktsmessig i forhold til foretaksstrukturen.   
 
Tiltak 23: Overlege Avd. for fys. medisin og rehabilitering Harstad 
Avdelingen mangler overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering. Viktig å gjøre det som er 
mulig for å få på plass overlege, evt. ass.lege, og tilrettelegge for at avdelingsoverlegen kan 
fullføre spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering.   
 
Tiltak 24: 1 stilling ambulant team voksenrehabilitering Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Helgelandssykehuset har kun 1 stilling som har ambulant virksomhet voksenrehabilitering 
som arbeidsområde/hovedfunksjon. Det er svært viktig å styrke dette tjenesteområdet i 
Helgelandssykehuset. 
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Tiltak 25: Overlege avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering Sandnessjøen  
Bare en spesialiststilling er besatt, men det er hjemler for 2 overleger. Det foregår en 
rekrutteringsprosess med en interessert spesialist. Avdelingen har også ansvaret for Helgeland 
Rehabilitering, Sømna.  
 
Diabetes 
Tiltak 26 og 27: Diabetessykepleier, diabetesombud, fagutvikling 
NLSH har blitt tildelt funksjonen som regional koordinator/pådriver og har utarbeidet forslag 
til mandat og oppgaver for stillingen som diabetessykepleier/regional funksjon i samarbeid 
med Helse Nord RHF. Det er lagt opp til et bredt tverrfaglig miljø rundt arbeidet og nært 
samarbeid med de andre HFene. Viktige tiltak i 2005 er etablering av regionalt 
kompetansesenter, BEDRING-kurs og prøveordning med diabetesombud i samarbeid med 
Norges Diabetesforbund. 
 
Revmatologi 
Tiltak 28 og 29: Revmatologi: regional koordinator, fagutvikling, stimuleringstiltak  
NLSH og UNN har blitt enige om at UNN ivaretar den regionale funksjonen som revma-
konsulent. Det er en aktuell søker på stillingen. Viktig tiltak vil være å utforme en regional 
handlingsplan for revmatologi og gjennomføre revmatikerdagene i Nord (2 dagers samling).   
 
Tiltak 30 og 31: Legestillinger revmatologi  
UNN påpeker at det er behov for minimum to nye spesialister både på UNN og NLSH. 
Spesialisthjemler til disse stillingene mangler i dag. Det er stort behov for flere legestillinger 
på revmatologiske avdelinger både i Bodø og Tromsø.  
 
Alderspsykiatri/demens 
Tiltak 32: Styrking av Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens 
Institusjonen har driftsavtale med Helse Nord. De har fast ansatt psykiater i 50% stilling. Har 
hjemmel for psykiater i 1/1 stilling. Støtten fra Helse Nord er knyttet til videreføring av 
engasjement for psykiater i 50% stilling. Tildeles direkte fra Helse Nord RHF. 
 
 
2. Søknader som ikke prioriteres i 2005 
Det er flere gode og meget aktuelle søknader som ikke kan prioriteres i 2005 med de 
begrensede midlene som stilles til rådighet for formålet. 
 
Geriatri 
Etablering av geriatritilbud Helse Finnmark Kirkenes 
Det søkes om midler til etablering av geriatritilbud ved avdeling for rehabilitering. Ut fra 
føringene i handlingsplan for geriatri prioriteres etablering av tilbud i Hammerfest og indre 
Finnmark først i perioden. 
 
Etablering av geriatritilbud Hålogalandssykehuset Stokmarknes 
Det søkes om midler for å få tilsatt geriatrisk sykepleier som start på styrking av tilbudet. 
Handlingsplan for geriatri prioriterer styrking av Narvik og etablering av tilbud i Harstad før 
Stokmarknes.  
 
Legestillinger geriatri Helgelandssykehuset  
Det søkes om midler til utdanning/lønn for geriater i Mosjøen, hvor det også finnes aktuell 
kandidat, samt rekrutteringsmidler for geriater til Mo i Rana. Handlingsplan for geriatri 
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prioriterer styrking av eksisterende tilbud i Sandnessjøen før etablering av nye tilbud i 
Mosjøen og Mo i Rana.  
 
Habilitering og rehabilitering 
2 stillinger etablering av ambulant rehabiliteringsteam Avd. for Fysikalsk medisin og 
rehabilitering NLSH 
Behovet er stort siden det ikke er øremerkede stillinger for ambulant rehabilitering i NLSH 
sitt lokalsykehusområde. Lofoten sykehus har ambulant rehabiliteringsteam. Med begrensede 
midler til rådighet må det tas hensyn til at avdelingen er styrket gjennom øvrige tiltak i 2005.     
 
2 stillinger til ambulant team barne- og ungdomsklinikken (BUK) UNN 
Bemanningssituasjonen ved barnehabiliteringen på UNN er ikke så prekær som ved NLSH. 
Det er også indirekte en støtte til UNN når Harstad får tildelt stilling i barnehabilitering. Per i 
dag har UNN ansvar også for Sør-Troms. 
 
1 stilling barnehabilitering, Helse Finnmark Hammerfest  
Barnehabiliteringen i Finnmark har 5 fagpersoner, som skal dekke både inneliggende 
pasienter og ambulant virksomhet. Det er behov for styrking av tilbudet, men det anses likevel 
viktigere å prioritere Hålogaland og NLSH.  
 
2 stillinger for å etablere ambulant team rehabilitering i Harstad lokalsykehusområde. 
Harstad har i dag bare 1 stilling som arbeider ambulant med rehabilitering. Ekstra 
problematisk på grunn av lav kapasitet også i Narvik og Stokmarknes. Jf også 
Hålogalandssykehusets handlingsplan for habilitering og rehabilitering.  
 
Ambulant stilling (psykolog) til barnehabilitering Hålogalandssykehuset Narvik  
Godt begrunnet søknad og med betydelig egenandel fra sykehuset, men barnehabilitering i 
Harstad prioriteres inneværende år.  
 
1 stilling til etablering av koordinerende enhet Hålogalandssykehuset 
Koordinerende enheter er lovpålagt og prioritert i handlingsplane for habilitering og 
rehabilitering. På grunn av begrensede midler i 2005 ble imidlertid ikke koordinerende 
enheter prioritert i invitasjonen til HFene om å søke midler til kronikersatsingen for 2005. 
 
1 stilling ambulant barnehabilitering Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Helgelandssykehuset har ambulante habiliteringsteam som også dekker aldersgruppen 0-18 
år. Behovet for å bygge opp ambulante rehabiliteringsteam anses mer prekært.  
 
Revmatologi 
Overlege Revmatologi Helgelandssykehuset Mo i Rana 
Rana sykehus har overlege i revmatologi i deltidsstilling. Det søkes om overlege for å styrke 
kapasiteten. Stor og økende etterspørsel, for lang ventetid for nyhenviste. Søknaden må 
vurderes i samband med regional revmatologiplan som skal utarbeides.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland      Einar Hannisdal 
administerende direktør    fagdirektør     
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STYRESAK 45-2005/4  MODERNISERING OG UTBYGGING AV 
 NORDLANDSSYKEHUSET BODØ – OPPFØLGING 
 AV STYRESAK 07-2005, TILBAKEMELDING 
 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset har vært behandlet av styret for Helse 
Nord i sakene 07-2005, 13-2004, 41-2003 og 68-2002. 
 
Styret ba i sak 07-2005 om tilbakemelding på konsekvensene av en justering av det 
byggeprogrammet som ble framlagt til styremøtet 27.4.2005. 
 
Innen tidsrammen har det ikke vært mulig å gjennomføre alle nødvendige analyser. 
I denne saken gis derfor en tilbakemelding på det arbeid som hittil er gjort og hva som 
planlegges gjennomført i forhold til oppfølging av vedtaket i sak 07-2005. Endelig resultat av 
gjennomgangen vil bli framlagt for styret i juni.  
 
Styrets vedtak i sak 07-2005 
Styret for Helse-Nord fattet i sitt møte 7. februar 2005 følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til tidligere vedtak om utbyggingsprosjektet ved 

Nordlandssykehuset HF. Helse Nord RHF vil understreke behovet for å realisere 
utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset HF. Det vises til saksutredningen og 
vedtak fra styret for Nordlandssykehuset HF. De funksjoner som er beskrevet i 
renoverings- og utbyggingsprosjektet er i hovedsak i tråd med de oppgaver 
Nordlandssykehuset HF skal ha i Helse Nord etter bestilling fra styret i Helse-Nord RHF. 
Dette innebærer i tillegg til en videreføring av nåværende funksjoner, en styrking av 

 
• Behandlingstilbudet i kreftomsorgen i landsdelen ved etablering av en 

stråleterapienhet i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge RHF. 
• Tilbud innen geriatri og rehabilitering, jfr. Styrevedtak i Helse Nord RHF. 
 
Som følge av økning i antall eldre legges det til rette for bedre kapasitet i indremedisin. 
De totale kapasitetsvurderingene som ligger til grunn er i tråd med en sannsynlig 
etterspørselsutvikling for sykehustjenester basert på nåværende oppgavefordeling i 
regionen. 
 
Det øvrige prosjektet medfører en renovering av arealene til en standard som 
 
• Oppfyller krav i lov og forskrift 
• Gir pasientene en tidsmessig standard med ett- og tosengsrom. 

 
2. Styret tar orienteringen om oppstart av byggetrinn 1 til etterretning og er tilfreds med at 

de reelle kostnadene er innenfor kostnadsberegningen i forprosjektet. 
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3. Det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides og forelegges 

Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. 
 
4. Styret legger til grunn at endelig finansieringsplan sees i sammenheng med andre 

prioriterte investeringsprosjekter i investeringsplanen for Helse Nord og at den 
framlegges for godkjenning i styret i RHF sammen med departementets tilbakemelding på 
konseptfasen. 

 
5. Styret anbefaler å gå videre med utviklingen av prosjektet basert på det fremlagte 

reviderte skisseprosjektet. I det videre planleggingsarbeidet må hovedvekten legges på å 
redusere kostnadene gjennom 

 
a. å realisere et prosjekt som gir en effektiv drift av sykehuset 
b. en renovering basert på en nøktern standard som gir tidsmessige løsninger 
c. en reduksjon av de totale arealer 

 
Styret vil be om at en i forprosjektet innpasser deler av funksjonene i byggetrinn 4 og 5 i 
byggetrinn 2 og 3. Den videre planlegging skal baseres på at de samlede kostnader for 
hele prosjektet ikke skal overstige det som kan finansieres over helseforetakets ramme og 
medfinansiering fra statens side basert på dagens praksis. 
 
Styret ber om en tilbakemelding på disse premisser i styremøtet 27. april 2005. 

 
Administrasjonens oppfølging og supplering 
Administrasjonen i Helse Nord har i brev av 9.3.2005 til Nordlandssykehuset HF fulgt opp 
styrets vedtak ved å pålegge Nordlandssykehuset følgende oppgaver i forbindelse med 
oppfølging av styrets vedtak: 
 
Det vises til styresak 07-2005. Vedlagt følger styrets vedtak. Det vises videre til oppfølgingen 
gjennom arbeidet i styringsgruppen for prosjektet.  
 
Som det framgår, er det behov som er lagt til grunn for vurdering av kapasitet i hovedsak i 
tråd med den oppgave Nordlandssykehuset skal ha i Helse Nord. Fra Helse Nord RHF vil vi 
understreke behovet for at det videre arbeid må ha som formål å redusere kostnader og areal 
i prosjektet. Vi vil særlig be om at følgende legges til grunn: 
 
• En generell mulighet for arealeffektivisering gjennom reduksjon av behov for nybygg 

og/eller avvikling av bruk av eksisterende bygningsmasse 
 
• En reduksjon i kostnadene til renovering ved å vurdere andre krav til standard (”nøktern 

vs framstår som nytt”) samtidig som løsningene blir akseptable 
 

Nordlandssykehuset og prosjektet har ansvar for å vurdere alle mulige alternativer som kan 
realisere ovennevnte forutsetninger innen rammen av valgt hovedmodell for utbyggingen.  
Helse Nord RHF vil be om at en i det videre arbeid særskilt vurderer: 

 
• Kravet til speilede lokale dataløsninger for systemer som driftes ved felles drifts- og 

lagringsenhet 
 
• Nødvendigheten av å bygge ”vinger” på A-B blokka – hva skjer med driftsøkonomien 

dersom disse taes bort? 
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• Antall etasjer på K- blokka, inkl foten rundt K-blokka 
 
• Behovet for ny etasje på HN 
 
• Bruk av dagkirurgisk enhet der den er i dag 
 
Styret skal ha en første tilbakemelding på arbeidet med oppfølgingen av vedtaket på sitt møte 
27. april. Det bes om en første orientering om arbeidet fra 
Nordlandssykehuset/styringsgruppa til adm. direktør umiddelbart over påske.  
 
Styringsgruppens oppfølging 
I henhold til styrets vedtak og administrasjonens pålegg har styringsgruppen satt i gang 
følgende planprosesser: 
 
I forhold til styrets vedtak pkt. 5 
SINTEF Helse er engasjert for å gjennomføre en tredjeparts kvalitetssikring av det 
foreliggende skisseprosjekt og underliggende dokumentasjon med det formål å sikre at den 
videre planleggingen vil gi et godt grunnlag for å realisere de resultater som styret har pekt på. 
 
SINTEF’s arbeider er organisert som et prosjekt med følgende målsetting: 
 
• Prosjektet skal gi grunnlag for å vurdere om det foreliggende utbygningsprosjektet er 

riktig dimensjonert i forhold til den vedtatte funksjonsfordelingen, føringer i vedtatte 
planer og forventede endringer i behov og etterspørsel fram til 2020. 

 
• Prosjektet skal dokumentere arealeffektiviteten i utbygningsprosjektet i forhold til andre 

nyere sykehusprosjekter og eksisterende sykehus. 
 
• Det skal også gjøres analyser som gir grunnlag for å vurdere om det kan gjøres 

organisatoriske endringer og oppnås effektiviseringer i dagens virksomhet som vil få 
betydning for planleggingsforutsetningene. 

 
• Til slutt skal prosjektet gi grunnlag for å vurdere om det valgte konsept, organiseringen, 

dimensjoneringen og lokaliseringen av de enkelte enhetene i det planlagte sykehuset er 
hensiktsmessig i forhold til kravet om arealeffektivitet og driftssikkerhet. 

 
På grunnlag av de analyser som gjennomføres skal det utarbeides konkrete forslag til tiltak 
som kan gi arealreduksjoner i prosjektet og effektiviseringsgevinster i driften av det nye 
sykehuset. 
 
Som underlag for SINTEF’s arbeid er Reinertsen Engineering AS engasjert til å foreta en 
kartlegging, analyse og klassifisering av arealene i eksisterende sykehus, med basis i det 
nasjonale klassifikasjonssystemet for arealbruk. Ved å knytte sammen arealkartleggingen og 
aktivitetsanalysen kan man få et bilde av aktivitet sammen med funksjoner og tilhørende 
arealer. Reinertsen har utført tilsvarende analyser for blant annet UNN, St. Olav og 
Kristiansand sykehus. Det samlede arbeid er forutsatt sluttført 25.4.2005. 
 
I forhold tilbrev fra Helse Nord datert 9.3.2005 
Det er igangsatt en prosess med hensyn til å gi svar på tilleggsvurderinger som 
administrasjonen i Helse Nord ber om. Dette gjelder i første rekke kostnadskonsekvenser av å 
redusere omfanget av K-fløyen, redusere H/N-fløyen med en etasje og fjerne ”vingene” på  
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A/B-fløyen. Kostnadsberegningene utføres av Medplan AS arkitekter med bistand fra 
Bygganalyse AS. 
 
Det samme gjelder for vurdering av konsekvensene av ikke å ha speilede dataløsninger. Her 
benyttes i tillegg COWI AS til vurdering av de tekniske konsekvenser av endringen. 
 
Konsekvensvurderingen av ikke å flytte dagkirurgi fra S-fløyen til K-fløyen må sees i 
sammenheng med hvilke tilrådninger som kommer fra SINTEF med hensyn til antall 
operasjonsstuer og hva som er praktisk mulig å få til. 
 
Andre forhold 
Prosjektledelsen har gitt arkitekten i oppgave å gjennomgå grunnlaget for 
kostnadsberegningene på nytt og foreta en oppsplitting av kostnadene grundigere spesifisert 
ned på anleggsdelsnivå og etter en hovedoppdeling i delelementene: 
 
• Oppdemt vedlikehold 
• Modernisering/forskriftskrav 
• Standardheving 
• Nye funksjoner/kapasitetsøkning 
 
Videre er en i gang med å se på om ombyggingen av A/B-fløyen kan forenkles. Det er 
imidlertid begrenset hvor langt en på et skisseprosjektnivå kan gå med hensyn til detaljerte 
løsninger og vurderinger. 
 
Fremdrift 
Det vil i styresaken i juni bli gjort en foreløpig vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell 
arealreduksjon får for løsninger og kostnader. Dersom styret finner at det er grunnlag for å gå 
videre med planarbeidet basert på de løsninger som framlegges, vil - alt etter hvor omfattende 
endringene blir - et revidert skisseprosjekt være ferdig for styrebehandling og for presentasjon 
av konseptfasen overfor departementet ved årsskiftet 2005/2006. Dette innebærer i så fall at 
forprosjektet blir et år forsinket i forhold til planlagt framdrift slik framdriftsplanen er 
presentert i styresaken 7. februar 2005. 
 

ID Aktivitetsnavn Start Slutt
2 Aktivitets - og arealanalyse 01.03.05 25.04.05
3 Orientering HN 27.04.05 27.04.05
4 Saksforberedelse 26.04.05 08.06.05
5 Konsekvensanalyse 26.04.05 08.06.05
6 Styrebehandling HN 22.06.05 22.06.05
7 Konseptfase 01.08.05 30.12.05
8 Revisjon hovedfunksjonsprogram 01.08.05 30.09.05
9 Revisjon delfunksjonsprogram 15.08.05 30.09.05
10 Hovedprogram utstyr 15.08.05 31.08.05
11 Revidering skisseprosjekt 16.09.05 30.12.05
12 Usikkerhetsanalyser 01.12.05 15.12.05
13 Gjennomføringsplan foprosjektfa 01.12.05 30.12.05
14 Kontrahering rådgivere FP 02.01.06 10.03.06
15 Kontrahering rådg. RFP 24.10.05 30.12.05
16 RFP-Romfunksjonsprogram 02.01.06 31.03.06
17 Forprosjekt 02.01.06 01.01.07

25.04
27.04

08.06
08.06

22.06

30.09
30.09

31.08
30.12

15.12
30.12

10.03
30.12

31.03
01.01

mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb
2006 2007

 
 
Saken fremmes for endelig beslutning i styremøte, den 22.6.2005. 
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STYRESAK 45-2005/5  EVALUERING OMSTILLING OG  
 NEDBEMANNINGSPROSESSER I  
 FORETAKSGRUPPEN – PERIODEN 2003/2004 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Bakgrunn 
Helse Nord har i løpet av 2003 og 2004 lagt ned et betydelig arbeide knyttet til omstilling og 
nedbemanning i foretaksgruppen. Hålogalandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og 
Nordlandssykehuset HF har særlig hatt store utfordringer knyttet til disse problemstillingene. 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2003, sak 120/2003 ”Felles prinsipper for 
omstilling og nedbemanning i Helse Nord”. Disse prinsippene skisserte en felles plattform for 
foretaksgruppen i omstilling og nedbemanningsprosesser. Forslaget til prinsippene var et 
resultat av et samarbeid mellom Helse Nord RHF og HF-ene i felleskap og det ble blant annet 
arrangert et omstillingsseminar i fortaksgruppen i mars 2004. 
  
Styret poengterte at omstillingsarbeid må skje gjennom et bredt spekter av tiltak. Det ble 
forventet at foretakene i forkant av de planlagte nedbemanningsprosessene vurderte ulike 
alternativer som; anvendelse og utnyttelse av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, løpende 
forbedring i rutiner og arbeidsproduktivitet, funksjonsfordeling, spesialisering og nye måter å 
organisere oppgaver og ansvar på – både innad og mellom foretakene.  
 
Denne saken har til hensikt å beskrive og fra Helse Nord RHF’s ståsted å evaluere de 
erfaringene foretaksgruppen har gjort på dette området så langt. Evalueringen skal bidra til å 
skape en felles fakta og kunnskapsbase slik at foretaksgruppen som helhet kan lære av de 
erfaringer det enkelte foretak har gjort seg. Evalueringen skal på denne måten bidra til å 
forbedre kvaliteten på dette området totalt sett i foretaksgruppen.  
 
Saken er lagt opp slik at utvalgte evalueringskriterier presenteres først, deretter gis en 
tabellmessig oversikt av de enkelte foretaks egne prosjekter. Til slutt presenteres en felles 
vurdering av erfaringene i foretaksgruppen. Områdene som er utvalgt er ikke totalt dekkende. 
Evalueringskriteriene er utarbeidet med utgangspunkt i de vedtatte Hovedprinsippene for 
omstilling og nedbemanning og i samarbeid med personalsjefgruppen i Helse Nord. 
Evalueringen har holdt et særlig fokus på de prosessmessige utfordringene ved omstilling 
knyttet til måltall på reduksjon i antall årsverk og økonomiske innsparingskrav. Det er ikke 
gjort noen evaluering av de kvalitative resultatene av de gjennomførte tiltak. 
 
Utvalgte evalueringskriterier   
• Bemanning før innsparingskravet 
• Innsparingskrav i form av økonomi, stillinger og sengeantall 
• Styrevedtak eller annen foretaksledelsesforankring  
• Beskrivelse av prosess/ gjennomføring i forhold til  

- de ansatte  
- fagorganisasjonene (punkt 1 i Hovedprinsippene) 
- media 
- juridiske aspekter (punkt 1 i Hovedprinsippene) 
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• Planlegging og gjennomført av prosessene  
• Forankring på ulike ledernivå – ledelsesmessig ansvar og utfordringer Jf. punkt 5 i 

Hovedprinsippene 
• Ensartet håndtering av ansatte i fortaksgruppen. Jf. punkt 2 i Hovedprinsippene 
• Flyt av arbeidskraft i foretaksgruppen. Jf. punkt 3 i Hovedprinsippene 
• Tempo i prosessene. Jf. punkt 4 i Hovedprinsippene 
• Kriterier for utvelgelse. Jf. punkt 6 i Hovedprinsippene 
• Ekstraordinære individuelle tiltak og ordninger. Jf. punkt 7 i Hovedprinsippene  
 
Innsparingskrav  
Tabellen nedenfor gir en oversikt over innsparingskravene for de enkelte foretak for perioden 
2003 og 2004.  
 
 Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland
Styrevedtak 62/03 04/04 06/04 26,40 og 

48/2003 
9,14,39 og 
49/2004 

55/04 

Bemanning før 
innsparingskravet

 
Ca.1200 

 
Ca. 4500 

  
Ca.2300 

 
Ca.1100 

Økonomisk 
innsparingskrav 

 
70 mill 

 
133 mill 

 
92 mill 

 
Ca.100 mill 

 
27 mill 

Innsparingskrav i 
form av årsverk 

 
100  

 
134  

 
76  

 
107  

 
 0**     

Innsparingskrav i 
form av senger 

 
50 

 
0 

1 kirurgisk  
sengepost 

Ikke tallfestet* 
  

Ikke 
vedtatt 

*  Kravet om budsjettbalanse på NLSH bare delvis knyttet til nedbemanning. Derfor ikke en eksakt tallfesting 
 av antall senger.     
**  Helgelandssykehuset er i 2005 i gang med en nedbemanning på 14 ansatte 
 
Tabellene nedenfor gir oversikt over konkrete nedbemanningsprosjekter pr. foretak. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Prosess Tidspunkt Reduksjon 

av årsverk 
Merknader Styresak

Red. 
portørtjenesten 

Vår/høst 
2003 

 
14 

I ettertid økte bemanningen. med 
4 stillinger pga behovet for flere 
på vakt 

 

Renhold Vår/høst 
2004 

 
7.25 

Tilpassning av driften før 
konkurranseutsettelse av driften. 
ISS overtok drift og ansatte fra 
1/1-2005 

26/2003 
48/2003 
9/2004 

Kjøkken Vår/ høst 
2004 

 
8.5 

Tilpassning av drift før evt. 
konkurranseutsettelse av drift 
vår/høst 2005 

26/2003 
48/2003 

Vensmoen 
Rehabilitering 

Våren 
2004 

 
14.7  

Vensmoen rehab ble nedlagt fra 
1/9-2004 

40/2003 
14/2004 

Budsjett 2005 Høsten 
2004 

 
52.5  

10 ansatte er blitt omplassert til 
ny avdeling. De øvrige er 
innplassert i andre ledige jobber 
innen egen utvalgskrets. 

39/2004 
49/2004 
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Hålogalandssykehuset HF 
Prosess Tidspunkt Reduksjon av 

stillinger 
Merknader Styresak 

Divisjon Harstad 
Kirurgi    
Medisin  
Anestesi/akutt  
Sentral poliklinikk  
Føde/gyn avdeling 
  

 
2003/2004 

 
16, 5 stillinger 
10 stillinger 
3 stillinger 
3 stillinger 
4 stillinger 

  

Divisjon Narvik 
Kirurgi   
Føde/gyn  
  
Psykiatri, OPS   

 
2003/2004 

 
3 stillinger 
1,1 stillinger 
5,25 stillinger 

  
 
 
 

Divisjon Stokmarknes 
Kirurgi   
Medisinsk område 
  

 
2003/2004 

 
3,25 stillinger 
2,4 stillinger 

  

Divisjon medisinsk service 
Medisinsk kontortjeneste 
Fysioterapi  
  

 
2003/2004 

 
10 stillinger 
1 stilling 

  

Stab 
Serviceseksjonen 
  

 
2003/2004 

 
6,42 årsverk 

  

 
 
Helse Finnmark 
Prosess Tidspunkt Kostnads-

reduksjon 
Merknader Styresak

Samtlige avdelinger 
gjennomgått unntatt 
avdelingene i Klinikk for 
psykisk helsevern og rus 

2003-2005  Ingen oppsigelser  62/03 og 
19/04 

 Tiltak Krav 2004
Effekt pr 
31.12.04

  

Reduksjon av stillinger 100 Gjennomført 90 32/04 
Reduksjon av senger  50 Gjennomført 41 32/04 
Ny org./klinikkstruktur 2,50 mill Gjført juli/sept 2004  
Samordning, reduksjon inkl 
rehab, samdrift sommer 
Kirkenes 4,29 mill

Samdrift 
int/AMK/mottakelse 
primo april 2005 

32/04 

Samordning, reduksjon, 
samdrift sommer Hammerfest 7,28 mill

Samdrift kir/ort, 
pasienthotell medio 
mars 2005 

32/04 

Klinisk service 4,0 mill Gjennomført  
Adm. service,  6,50 mill Gjennomført  

Sum 24,57 mill
Helårseffekt  
63,77 mill 

19/04 
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Universitetssykehuset HF 
Prosess Tidspunkt Kostnadsreduksjon Merknader Styresak
Samtlige avdelinger 
gjennomgått 

2004 134 Ingen 
oppsigelser  

04/04 

 Tiltak Krav 2004 Effekt pr 31.12.04   
Effekt av årsverksreduksjon  50 mill 31,5 mill   
Redusert overtid  20 mill 16,5 mill   
Redusert reise/stipend 10 mill 6,5 mill   
Økt anbudsarbeidet på nye 
produkter 6 mill 6,5 mill

  

Redusere bruken av Brøset 5 mill 3 mill   
Outsourcing av kafé og kiosk 2 mill 2 mill   
Reduksjon av telefon og 
annonsekostnader 2 mill 2,5 mill

  

Nytt poliklinikksystem for 
innkalling av pasienter 2 mill 0

  

Omorganisering av 
kjøkkendrift 2 mill 0

  

Redusert sommerstipend 3 mill 3 mill   
Barnehagene/ 
husleie/flyttekostnader 4 mill 3 mill

  

Diverse innsparinger/økte 
inntekter 10 mill 18 mill

  

Sum 133 mill 93mill   
 
For UNN viser tabellen en reduksjon av kostnadene med 93 mill. kr, 40 mill. mindre enn det 
som var vedtatt. Dette skyldes i hovedsak et lavere tempo enn det som ble forutsatt i styresak 
04/04. Oversikten viser antall stillinger som er nedbemannet i løpet av året. Helårseffekten av 
disse kommer først i 2005. Det ble også vedtatt redusert innleie fra byrå, samt sammenslåing 
av avdelinger i ferie og høytider. Dette er ikke blitt gjennomført pga av høyere aktivitet enn 
planlagt. 
 
Helgelandssykehuset HF – omstillingsprosesser 
Prosess Tidspunkt Reduksjon av 

stillinger 
Merknader Styresak

Fødestue, Mosjøen 01.06.04 -  Nye oppgaver  
Redusert akutt kirurgisk 
beredskap, Mosjøen 

 
2004 

 
- 

  

 
Helgelandssykehuset tok en generell innsparing på 27 mill i 2004 og planlegger tiltak for 
ytterligere 21 millioner for 2005.  
 
Samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte 
De av foretakene som har gjennomført større omstilling og nedbemanningsprosesser har fått 
erfare at dette har vært et nybrottsarbeid i sektoren. Sykehusene har tidligere gjennomført 
omstillingsprosjekter men oppsigelse av ansatte i en større målestokk har sektoren ingen 
erfaring med. De organisatoriske og juridiske aspektene ved oppsigelser har dermed vært en 
helt ny prosess både for arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. På bakgrunn av dette er 
det viktig å kunne evaluere eventuelle forbedringsområder. Likevel er det bare i  
Hålogalandssykehuset at oppsigelser kom så langt som til rettssystemet. Denne prosessen 
endte med forlik mellom partene i mars - 05. 
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Utfordringer knyttet til informasjon og ivaretakelse av formell medbestemmelse har vært 
arbeidsgiversidens største og viktigste utfordring i samarbeidet med de tillitsvalgte. 
Erfaringene i etterkant viser at de foretak som klarte å være i forkant av prosessutviklingen og 
som på den måten beholdt regien i informasjon og drøftningsarbeidet, også var de foretakene 
som fikk det beste grepet på prosessene. En annen viktig effekt av dette ble også en redusert 
usikkerhet hos egne ledere, samt mindre kritikk fra tillitsvalgte.    
 
Samarbeidsklima som sådan er et forhold som har hatt relativt stor innvirkning på selve 
gjennomføringen av prosessene. Tillitsvalgtes og arbeidstakerorganisasjonenes holdning og 
respekt for de styrevedtak som ligger i forkant er av stor betydning. Det er en lang og rik 
tradisjon i sektoren for å agere omkamp på vedtak man er uenige i, og i så måte er disse 
prosessene ikke noe unntak. Det er av stor betydning for samarbeidsklimaet og 
prosessutviklingen totalt sett at ledelsen evner til å være tydelig på beslutningene og å vise 
sterk gjennomføringsevne i prosjektene. Samtidig må de også evne å se og ivareta de 
følelsesmessige og personlige aspektene hos de ansatte som er berørte i slike prosesser. 
 
Juridiske aspekter 
Oppsigelser er et område med omfattende reguleringer av forholdet mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Arbeidsrett er et stort og komplisert område innen jussen. De fleste foretakene i 
Helse Nord har tilsatt egne jurister i foretaket. Likevel er det som tidligere beskrevet ingen 
personal/stabsavdeling i vår sektor som har erfaring med større nedbemanningsprosesser.  
 
De nedbemanningsprosessene som ble gjennomført i 2003/04 viser at juridisk kompetanse er 
en kritisk suksessfaktor for å håndtere denne type prosesser tilfredsstillende. De foretakene 
som valgte å bruke egen juridisk kompetanse sentralt i prosessene erfarte at dette var helt 
nødvendig og i stor grad bidro til å gjøre prosessene kvalitativt bedre. De foretakene som 
brukte innleid juridisk kompetanse for konsultasjon erfarte i større grad å komme ”bakpå” i 
prosessene. Dette førte igjen til at de ansvarlige lederne måtte bruke mer tid på 
”brannslokking” enn planmessig forarbeid. I de foretak hvor man kunne benytte egen juridisk 
kompetanse hadde man i større grad anledning til å dedikere denne kompetanse til disse 
prosjektene i de mest kritiske fasene. De tilsatte juristene kunne også i større grad være en del 
av det direkte prosjektarbeidet, mens den innleide kompetansen i større grad ble brukt til 
konsultasjon på enkeltforhold.   
  
Utrednings og prosesskompetanse 
I forkant av beslutningene om hvor i virksomheten nedbemanningen skulle gjennomføres ble 
det foretatt en gjennomgang av foretakets totale virksomhet. Noen foretak brukte eksterne 
konsulentfirma til dette analysearbeidet, mens andre tok denne gjennomgangen selv. Når 
områdene for nedbemanningen ble utpekt ble selve gjennomføringen og iverksettelsen et  
teamarbeid mellom lederen av den aktuelle enheten som ble berørt, personalavdelingen i 
foretaket og tilgjengelig juridisk kompetanse. De foretak som frigjorde egne stab/støtte 
ressurser i den mest kritiske fasen av prosessene har i etterkant evaluerte denne prioriteringen 
som nyttig. Nordlandssykehuset valgte også å involvere informasjonssjefen i den aktuelle 
prosjektorganisasjonen.  
 
Ledelsesmessige utfordringer 
I Hovedprinsipper for omstilling og nedmanning, punkt 5 er ansvarsforholdet i ledelsen 
beskrevet. Omstillingsarbeidet skal være forankret i foretaksledelsen og ansvaret skal ligge til 
linjeledelsen.  
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Foretakene i Helse Nord valgte ulike strategier vedrørende involvering, ansvar og 
oppgavefordeling fra de ulike ledernivåene i prosessen. Som en hovederfaring kan vi se at i de 
foretakene hvor toppledelsen har vært ”tungt” inne i prosessene også ble de mest vellykkede. 
Det er særlig to årsaksforhold som kan forklare dette. Det ene forhold er at størrelsen på  
prosessene i organisasjonen har tilsagt at det ikke var nok at personal og 
organisasjonsdirektør/sjef alene skulle være involvert fra foretaksledelsen side. Når 
Hovedprinsippene påpeker linjeledelsens ansvar gjelder dette alle nivå fra foretaksdirektøren 
via avdelingsdirektører til avdelingssjefer og ledere med det direkte personalansvaret for den 
oppsagte. Foretaksdirektøren har en svært sentral rolle i å ”holde hode klart og hjertet varmt” i 
slike prosesser. Deres viktigste oppgave har vært å gi prosessene en tung forankring 
underveis, samtidig som linjeledelsen får den nødvendige støtte rent menneskelig sett. De har 
også et genuint ansvar i å fremholde de strategiske og overordnede føringene gjennom hele 
prosessen.     
 
For linjeledelsen er det knyttet store omkostninger til denne type prosesser, både personlig og 
faglig. Linjelederne er i hovedsak kliniske ledere som svært sjelden har spisskompetanse i 
slike prosesser. For å lykkes med å stå i front i slike prosesser kreves det at en har tilstrekkelig 
juridisk kompetanse å støtte seg til, samt en personalavdeling som kan bistå med 
prosesskompetanse og kompetanse på personalforvaltning. 
 
På personalområdet er det essensielt å ha en detaljert oversikt over personalstatus i foretaket. 
Viktig ledelsesinformasjon er tilsettingsforhold, særlig midlertidige tilsettinger, vikariater og 
bruk av innleid arbeidskraft. Siste halvår 2004 var det gjennomsnittlig ca. 2000 arbeidstakere 
som hadde et midlertidig arbeidsforhold i Helse Nord. Volumet på innleid arbeidskraft fra 
eksterne leverandør viste på samme tidspunkt en stigende tendens. Et annet opplagt tiltak i 
slike prosesser er tilsettingsstopp og en god registrering av turnover i de ulike 
stillingskategorier. For Helse Finnmarks del ble en stor del av nedbemanningskravet tatt inn 
på ved denne typen tiltak.  
 
Tempo i prosessene 
Hovedprinsipper for omstilling og nedmanning, punkt 4 beskriver et krav om å sikre 
nødvendig tempo i prosessene. Alle foretakene erfarte at tempoet i prosessene hadde stor 
innvirkning på sluttresultatet. Slitasje og ekstra støy i organisasjonen er betydelige ulemper 
ved forsinkelser i fremdrift. Den viktigste årsaken til forsinkelser i fremdriften er dårlig 
planlegging, for dårlig forarbeid i form av konsekvensanalyser, kompetansemangel, dårlig 
samarbeidsklima og kommunikasjon med tillitsvalgte og lite effektiv kommunikasjon i 
prosjektteamet.   
 
Likevel vil det alltid være en vanskelig balansegang med hensyn til et ideelt tempo i slike 
prosesser. Et for høyt tempo setter kvalitetssikringen av prosess og tiltak underveis i fare, i 
tillegg til at tillitsvalgte i større grad vil kunne være berettiget i sin kritikk mht. overkjøring 
fra ledelsen side.     
 
Forholdet til media 
De omstillings og nedbemanningsprosjekter som foretaksgruppen har vært igjennom har 
naturlig nok fått en betydelig oppmerksomhet i media generelt, og i lokalpressen spesielt. 
Spesialisthelsetjeneste og sykehusdrift har en betydelig samfunnsinteresse og endringer i 
organisering knyttet til tjenestetilbudet vekker alltid reaksjoner i befolkningen.  
 
Et annet element som også påvirker ”trykket” i mediebildet er fagfolks tradisjon til fritt å 
benytte media i sin meningsutveksling knyttet til omstilling/ endringer i egen sektor. 
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Disse forhold har blant annet bidratt til at Helse Nord har igangsatt et arbeid med å utvikle en 
felles regional handlingsplan for kommunikasjon og mediehåndtering. 
 
Alle foretakslederne erfarte at det var helt nødvendig å ha kontroll på hvem og hva som ble 
kommunisert via media. De av foretakene som på forhånd hadde en klar profil og holdning til  
denne delen av omstillingsarbeidet, opplevde også å ha et noe bedre grep på mediepresset som 
kom i kjølevannet av disse prosessene.   
 
Kriteriene for utvelgelse 
Hovedprinsippene for omstilling og nedmanning, punkt 6 beskriver følgende: 
  
Kriteriene for utvelgelse ved oppsigelse/ omplassering skal følge arbeidsmiljøloven og 
avklares nærmere i det enkelte foretak. Dette skal drøftes med tillitsvalgte lokalt. Kriteriene 
som kan anvendes er kompetanse, ansiennitet og/ eller sosiale hensyn.  
 
Alle foretak fulgte kriteriene slik det her er beskrevet.  
 
Frivillige sluttvederlagsordninger 
Foretaksgruppen ble enig om følgende strategi for ekstraordinære individuelle tiltak/ 
sluttvederlag. De regionale hovedprinsippene har følgende formulering på området: 
 
”Ekstraordinære individuelle tiltak og ordninger i forbindelse med nedbemannings prosesser 
skal tilpasses den samlede økonomiske situasjon i foretaket og skal være på et moderat nivå.”  

 
Under foretakenes konkretisering av de overordnede prinsipper ble det klart at nivået på 
planlagte rammer for sluttvederlagsordninger ble for ekspansivt i enkelte foretak. 
Foretaksdirektørene tok derfor initiativ til å definere begrepet ”moderat” slik at forskjellene 
mellom foretakene ikke ble for stor. Konkret ble det regulert slik: 
 
• Sluttvederlag skal ikke ha større verdi enn 6 måneders lønn 
• Utdanningsavtaler begrenses til 12 mnd. 
• Overgang til pensjon skal ikke benyttes aktivt som virkemiddel 
 
Som det framgår av nedenforstående tabell har det vært begrenset bruk av slike avtaler i 
foretakene. 
 
 Helse Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland
Anvendelse av 
tiltak   

Ingen vederlag 
tatt i bruk i for 
perioden 2003/4 
* 

Ingen 
vederlag 
tatt i bruk 

19 
sluttvederlag 
3+3 mnd  

20  
sluttvederlag 
3+3 mnd** 

Ingen 
vederlag 
tatt i bruk 

*  Helse Finnmark vil trolig ha behov for å benytte ordningen med sluttvederlag i 2005 i prosessen knyttet til  
 nedleggelse av Seidajok.  
**  NLSH gav tilbud til 20 ansatte på Vensmoen fikk tilbud om ny jobb i foretaket eller sluttvederlag tilsvarende  
 fritak for arbeidsplikt i 3mnd + oppsigelsestiden. 1 ansatt fikk tilbud om sluttvederlag tilsvarende 3mnd. lønn 
 
Flyt av arbeidskraft mellom foretakene  
De regionale hovedprinsippene har også hatt følgende formulering:  
 
Arbeidsgiver skal bidra til at ansatte som blir rammet av omstillingstiltak finner nytt arbeid i 
eller utenfor foretak i Helse Nord. 
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Det har ikke forekommet situasjoner hvor overtallige ansatte i et foretak er blitt tilbud nytt 
arbeid i andre foretak i Helse Nord. Årsaken til dette er i hovedsak at det ikke har vært 
fremsatt behov for dette fra de ansattes side. 
 
Regionalt perspektiv på det videre arbeidet 
Helse Nord RHF vil i fremtiden styrke sin deltagende og koordinerende rolle i arbeidet 
knyttet til omstilling og nedbemanningsprosesser i foretaksgruppen. Helse Nord RHF vil også 
fortsette med å fremme samarbeidet mellom foretakene med hensyn til erfaringsutveksling. 
Nye tiltak vedrørende kompetanseutvikling på området vil også bli vurdert. 
 
Oppsummering  
Evalueringen peker på flere kritiske områder i omstillings- og nedbemanningsprosesser. God 
planlegging med et detaljert analysegrunnlag, god planlegging som sikrer nødvendig tempo i 
prosessene, juridisk kompetanse og tydelig ledelsesmessig forankring er sentrale 
suksesskriterier. Omstillings- og nedbemannings prosesser skaper betydelig utrygghet og støy 
i virksomheten og det er derfor av stor betydning å klargjøre målsettingene for omstillingene i 
forkant av gjennomføringen av slike prosesser 
 
Målsettingen må likevel være at foretakene har så god virksomhetsstyring som sikrer 
kontinuerlig omstillingsfokus slik at man i fremtiden ikke har behov for større 
nedbemanningsprosesser i virksomheten. Erfaring viser at virksomheter med fokus på 
kontinuerlig forbedring er de som over tid best omstiller seg. 
 
Forbruk av årsverk i Helse Nord for perioden mai 03 – mars 05  
 
Forutsetninger/grunnlag  
Sykehusapotek Nord HF med et forbruk på i overkant av 60 årsverk og Helse Nord RHF med 
ca. 40 årsverk er ikke tatt med i den grafiske fremstillingen. Tallmaterialet omfatter alt 
forbruk av faste og midlertidige månedslønnede og timelønnede stillinger. Tallene omfatter 
også forbruk av overtid. Grunnlaget for tallene er lønnsjournalen for de aktuelle månedene. 
Alle som har mottatt lønn for hele eller deler av måneden er tatt med. Dette betyr at også 
sykemeldte som har mottatt lønn er tatt med i tallmaterialet.  
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Overordnet bilde for Helse Nord samlet sett 
Helse Nord har et forbruk i april 2005 på ca 10.900 årsverk. Da utviklingen i årsverk varierer 
sesongmessig og relatert til forhold rundt innleggelse av data har vi valgt å legge inn en 
trendlinje som gir en mer robust bilde av utviklingen fra 2003 til april 2005. Som det fremgår 
av den grafiske fremstillingen viser trenden samlet sett en svak nedadgående tendens i antall 
forbrukte årsverk i foretaksgruppen. 
 
Nye ansvarsområder  
Nedenfor vises en oversikt over nye ansvarsområder som har gitt særskilte økninger i antall 
årsverk.  
 
 Helse 

Finnmark 
UNN Hålogalands 

sykehuset 
Nordlands 
sykehuset 

Helgelands 
Sykehuset 
 

Rusreformen 
 

17 årsverk 62 årsverk 58 årsverk   

Opptr. plan 
psykisk helse 

22 års verk 33 årsverk 7 årsverk 3 årsverk 20 årsverk 

Totalt sær-
skilte økn. 

39 årsverk 95 årsverk 65 årsverk 3 årsverk 20 årsverk 

 
Fra januar 2004 overtok også foretakene ansvaret for syketransport. Dette ansvaret har gitt en 
jevn økning for de enkelte foretak på 3-4 årsverk. 
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Situasjonen for de enkelte foretak  
I det følgende vises oversikt over utviklingen av faktiske årsverk for det enkelte foretak. Helse 
Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF viser en klar nedadgående trend i antall årsverk. 
Denne forsterkes ytterligere for Helse Finnmark når det tas hensyn til nye ansvarsområder, jf 
ovenfor. Helgelandssykehuset HF, Hålogalandssykehuset HF og Universitetssykehuset HF 
har en svakt økende utvikling i forbruket av årsverk. Sammenligner en med situasjonen før 
overtakelse av nye ansvarsområder vil konklusjonen være at også disse foretakene viser en 
nedadgående trend i forhold til opprinnelig bemanning før 2003. 
 
Foretaksvis fremstilling av årsverk (jf. forutsetninger og spesielle forhold foran) 
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Figur: Utvikling i antall årsverk for Helse Finmark 
 
Kommentar: Justert for nye ansvarsområder for Helse Finnmark ville utviklingen vist en 
ytterligere nedadgående trend. 
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Figur: Utvikling i antall årsverk for UNN 
 
Kommentar: Justert for nye ansvarsområder for UNN ville utviklingen vist en svak 
nedadgående trend. 
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Hålogalandssykehuset HF
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Figur: Utvikling i antall årsverk for Hålogalandssykehuset 
 
Kommentar: Justert for nye ansvarsområder for Hålogalandssykehuset ville utviklingen vist 
en svak nedadgående trend.  
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Figur: Utvikling i antall årsverk for Nordlandssykehuset 
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Helgelandssykehuset HF
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Figur: Utvikling i antall årsverk for Helgelandssykehuset 
 
Kommentar: Justert for nye ansvarsområder for Helgelandssykehuset ville utviklingen vist 
en svak nedadgående trend. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Hovedprinsipper for omstilling og nedbemanning 
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HOVEDPRINSIPPER FOR OMSTILLING OG NEDMANNING 
 
1. Omstillingsarbeidet skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk. Informasjon og 

medvirkning skal sikres i henhold til Hovedavtalen. God samhandling med ansattes 
representanter forutsettes. Foretakene skal tilstrebe profesjonell og juridisk korrekt 
håndtering.   
 

2. Hovedprinsippene bygger på en forutsetning om at ansatte innenfor foretaksgruppen skal 
håndteres på en mest mulig ensartet måte. Dette for å hindre at arbeidsgiversiden ikke 
skaper urimelig sitasjoner og innbyrdes problemer mellom foretakene. 
 

3. En skal så langt som mulig løse omstillinger uten oppsigelse, men oppsigelser kan ikke 
utelukkes. Ansatte som blir rammet av omstillingstiltak skal få støtte og hjelp. Det er en 
ambisjon å bidra til at den enkelte finner nytt arbeid i eller utenfor foretaksgruppen. 

 
4. Omstillingstiltakene skal være forankret i overordnede strategier og mål. Det skal være 

forutsigbarhet og ryddighet i prosesser. Dette vil også være et krav for å sikre nødvendig 
tempo med utgangspunkt i de omstillingskrav som foreligger.  

 
5. Det enkelte foretak er ansvarlig for gjennomføring i eget foretak og innenfor rammen av 

felles retningslinjer for foretaksgruppen. Omstillingsarbeidet skal være forankret og 
ansvaret skal ligge til linjeledelsen.  

 
6. Kriteriene for utvelgelse ved oppsigelse/ omplassering skal følge arbeidsmiljøloven og 

avklares nærmere i det enkelte foretak. Dette skal drøftes med tillitsvalgte lokalt. 
Utvelgelseskriteriene som kan anvendes er kompetanse, ansiennitet og/ eller sosiale 
hensyn.  
 

7. Ekstraordinære individuelle tiltak og ordninger i forbindelse med nedbemannings 
prosesser skal tilpasses den samlede økonomiske situasjon og skal være på et moderat 
nivå.  

 
a Før aktive nedbemanningstiltak iverksettes skal det totale kostnadsbildet gjennomgås 

og følgende skal vurderes konkret:   
 

i Midlertidige tilsettinger 
ii Eksterne tjenester og leveranser 
iii Mulige omplasseringer ved naturlig avgang, omskolering, kompetanseheving mv. 

 
b Medarbeidere som mottar oppsigelse skal gis fortrinnsrett til stillinger i eget foretak. 

Det vil vurderes en ytterligere rett til stilling i øvrige foretak i gruppen, noe mer 
begrenset enn AML’s bestemmelser. Praktisering av dette må avklares nærmere. 
Forutsatt at arbeidstakeren frivillig sier opp sin stilling og fraskriver seg retten til 
søksmål og fortrinnsrett kan det tenkes etablert en ordning med sluttvederlag. Dette 
kan eksempelvis være fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden og sluttvederlag. 
Etablering av denne ordningen må avklares nærmere.  

 
8. Kompetansebehovet knyttet til omstillingsprosesser skal ivaretas gjennom naturlig 

koordinering og samhandling både innad i foretaksgruppen og ved bruk av nødvendig 
kompetanse utenfor egne rekker.  
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STYRESAK 45-2005/6  1. KVARTALSRAPPORT HELSE NORD 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for økonomi- og aktivitetsutvikling 1. kvartal 2005, samt gjeldende 
kvalitetsmål (per 3. tertial 2004).  
 
Aktiviteten innen somatisk virksomhet er noe lavere i årets 3 første måneder sammenlignet 
med 2004. Noe av reduksjon i antall opphold (-3 %) og polikliniske konsultasjoner (-7 %) 
skyldes at påsken faller tidligere i 2005 enn i fjor. I tillegg var aktivitetsnivået høyt i starten 
av 2004, hvorpå en gradvis reduksjon fant sted.  
 
Problemer med registrering og rapportering gjør at tallene for psykiatri og rusomsorg 
foreløpig er mangelfulle og usikre. Foreløpige tall viser sterk vekst i antall konsultasjoner i 
barne- og ungdomspsykiatrien. Dette har trolig delvis sammenheng med nytt refusjonssystem. 
Innen poliklinikk i voksenpsykiatrien er det en reduksjon på 12 %. Samlet er inntrykket at det 
er en marginal aktivitetsvekst i barne- og ungdomspsykiatrien, mens det ikke er 
aktivitetsvekst innen psykisk helse for voksne.  
 
Helse Nord har et regnskapsmessig underskudd per mars på 79,2 mill kr mot budsjettert 54,1 
mill kr.  Budsjettavviket skyldes blant annet lavere ISF-inntekter enn budsjettert (8,1 mill kr), 
samt høyere kostnadsnivå enn budsjettert (16,3 mill kr). Det er kun UNN som leverer et 
resultat innenfor budsjett hittil. Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset og 
Hålogalandssykehuset signaliserer at styringsmålene trolig ikke nås, dersom ikke nye tiltak 
iverksettes og effekter forsterkes.   
 
 
 
Vedlegg:  Regnskap for foretaksgruppen 
 Regnskap per HF 
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UTREDNING 
 
1. Sammendrag av viktige måltall  
Tabellen viser en sammenstilling av indikatorer som pågående LIS-prosjektet foreslår som 
gjennomgående styringsindikatorer for foretaksgruppen. Antallet indikatorer vil øke når data 
for disse foreligger ved rapportering for 1. tertial. Rapporteringen skjer i fire kategorier: 
Pasient/bruker/kvalitet, medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi.  
 

Periode:

Kategori Indikator Faktisk Måltall Merknad 
Gjennomsnittlig ventetid avviklet 79 88 3. tertial 04
Andel med individuell plan - barnehabilitering 25 % 100 % 3. tertial 04
Epikrisetid - andel innen 7 dager 47 % 80 % 3. tertial 04
Antall pasienter i korridor - Somatikk 21 0 3. tertial 04
Prevalens sykehusinfeksjoner 6 % 5 % Høst 2004
Strykninger fra planlagt operasjon 12,0 % 5,0 % 3. tertial 04

Medarbeider / 
Organisasjon Samlet sykefravær

8,7 % 7,5 %  Per februar 05

Antall sykehusopphold        33 853           34 857 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk        70 375           75 978 UNN holdt utenom 

Antall utskrevne pasienter - Rus 103 96 UNN, Finnmark og private holdt utenom 

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 7 389 6 264 UNN, Finnmark holdt utenom 

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 16 959 19 316 Finnmark holdt utenom 

DRG-indeks 1,05 1,12

Økonomisk resultat (i 1000 kr) 79 187 54 108 Underskudd/kostnader = positivt tall

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) -470 433 -478 556

Lønnskostnad (i 1000 kr) 1 263 166 1 284 573

Kostnader syketransport (i 1000 kr) 107 433 105 062

Antall årsverk (snitt jan-mars) 10 852 10 919

Likviditet (i 1000 kr)      358 925         428 833 

Målekort Helse Nord

Mars 

Økonomi

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

 
2. Pasient/bruker/kvalitet  
Det vises til styresak 05-2005 og 24-2005 for oppfølging av avvik. Kvalitetsindikatorer 
samles inn på sykehusnivå og er nedenfor aggregert opp til foretaksnivå.  
 
Ventetid  
Ventetid ved utgangen av 2004 ble redegjort for i sak 24-2005. Gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede behandlinger i 3. tertial 2004 var 78 dager mot 88 dager samme periode i 2003.  
 
Andel individuelle planer barnehabilitering  
Andel individuelle planer innen barnehabilitering var 25 % i 3. tertial 2004. Det er foreløpig 
noe mangelfulle data, men utviklingen synes å gå i riktig retning. Målet er 100 %.    
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Pst- andel individuelle planer barnehabilitering 

2. tertial 04 3. tertial 04
Helse Finnmark 47 % 45 %
UNN 4 % 8 % IP ferdigstilles av 1. linjetjenesten
Hålogaland 5 % -
NLSH 42 % 52 %
Helgeland - 22 %
Helse Nord 15 % 25 %

 
 
Epikrisetid  
I 3. tertial 2004 var andelen epikriser sendt innen 7 dager 47 % mot måltallet på 80 %. Dette 
var en økning fra 44 % i 2. tertial 2004 (jf styresak 24-2005), og utviklingen går i positiv 
retning. Fordelingen per helseforetak fremkommer av tabellen.  
 
Epikrisetid somatikk - andel sendt innen 7 dager 

1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04
Helse Finnmark 52,0 % 53,0 % 51,0 %
UNN 32,0 % 45,0 % 49,0 %
Hålogaland 49,0 % 52,0 % 55,0 %
NLSH 27,0 % 32,0 % 38,0 %
Helgeland 36,0 % 41,0 % 44,0 %
Helse Nord 37,0 % 44,0 % 47,0 %  
 
Korridorpasienter somatikk  
Det lå gjennomsnittlig 21 pasienter daglig i korridor i 3. tertial 2004.  Dette var en økning fra 
2. tertial. Måltallet er 0, men unntaksvis kan pasienter i korridor forekomme. Fordelingen per 
helseforetak fremkommer av tabellen.  
 
Korridorpasienter somatikk - gjennomsnittlig antall per dag 

1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04
Helse Finnmark 1,7 1,2 0,8
UNN 6,9 6,7 8,1
Hålogaland 4,6 3,4 3,8
NLSH 5,4 3,8 4,1
Helgeland 4,1 1,9 3,8
Helse Nord 23 17 20,6  
 
Prevalens sykehusinfeksjoner  
Ved punktmåling høsten 2004 hadde helseforetakene i Helse Nord i gjennomsnitt 6,3 % 
sykehusinfeksjoner. Nasjonalt måltall er lavere enn 5 %. Punktmålinger medfører relativt 
store variasjoner i målingene. Fordelingen per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 
Sykehusinfeksjoner - andel 

Vår 04 Høst 04
Helse Finnmark 1,4 % 6,6 %
UNN 6,3 % 4,0 %
Hålogaland 6,5 % 8,4 %
NLSH 7,2 % 8,0 %
Helgeland 9,1 % 6,1 %
Helse Nord RHF 6,3 % 6,3 %  
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Andel strykninger fra planlagt operasjon  
Andel strykninger fra planlagt operasjon var gjennomsnittlig 12 % i 3. tertial i 2004. Måltallet 
er lavere enn 5 %. Indikatoren er ny og vi har ikke sammenligningsgrunnlag for tidligere 
perioder. Fordelingen per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon  

3. tertial 04
Helse Finnmark 13,0 %
UNN 16,0 %
Hålogaland 11,0 %
NLSH 9,0 %
Helgeland 15,0 %
Helse Nord 12,0 %  
 
2. Medarbeider/personal  
Sykefraværet i årets to første måneder er 8,7 % for Helse Nord totalt. I 2004 var sykefraværet 
8,8 %. Sykefravær per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 

Helseforetak 2004 jan/feb 05
Finnmark 8,6 9,1
UNN 9,3 8,9
Hålogaland 9,0 8,7
NLSH 8,1 9,1
Helgeland 8,1 6,5
RHF 3,9 0,2
Apotek 5,1 -
Sum RHF 8,8 8,7

Sykefravær 

 
 
Finnmark og Nordlandssykehuset har økt sykefraværet sammenlignet med 2004, mens UNN, 
Hålogaland, Helgeland og RHF har reduksjon.  
 
3. Aktivitet  
 
Somatisk virksomhet  
Antall sykehusopphold er ved utgangen av mars 3 % lavere enn samme periode i fjor. Noe av 
dette skyldes at påsken falt i mars i år, mot april i fjor. Til sammenligning var endringen i 
aktivitet per februar – 1 %. DRG-inntekten er også lavere enn budsjettert (jf økonomiavsnitt). 
Foreløpige aktivitetstall viser særlig stor nedgang i Helse Finnmark (-13 %), hvor mye av 
nedgangen er i tråd med plan.    
 

Enhet Hittil i år Hittil i fjor Endring pst endring 

Helse Finnmark 3706 4258 -552 -13,0 %
UNN 11535 11520 15 0,1 %
Hålogalandssykehuset 6162 6295 -133 -2,1 %
Nordlandssykehuset 7833 8135 -302 -3,7 %
Helgelandssykehuset 4617 4649 -32 -0,7 %

 
Sum Helse Nord 33853 34857 -1004 -2,9 %

Totalt antall opphold somatikk 
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Antall polikliniske konsultasjoner er presentert eksklusive UNN hvor en fremdeles har 
problemer med rapporteringen av data etter innføring av nytt pasientsystem. Tallene viser en 
reduksjon på om lag 7 %. Også her vil mye av reduksjonen skyldes at påsken faller tidligere i 
2005 enn i fjor.  
 
Det foretas etterregistrering av aktivitetstall som vil kunne endre bildet noe tilbake i tid. I 
driftsregnskapet vil etterregistrering påvirke fremtidige måneder.   
 
DRG-indeksen er noe lavere i årets tre første måneder sammenlignet med 2004, noe som 
synes å samsvare med ISF-inntekten. Indeksen er beregnet av et utvalg av ferdigkodete 
pasienter (analysesenteret), og vil således påvirkes av etterkoding og antall opphold i DRG- 
470.   
  
Rusomsorg  
Som følge av korte frister har det ikke vært mulig å purre på manglende rapporteringer innen 
rusomsorg og psykiatri og tallene er derfor mangelfulle. Antall utskrivninger innen 
rusomsorgen inkluderer ikke Helse Finnmark og private institusjoner i Nord-Norge.     
 
Rustiltakene i Troms og Nordlandsklinikken har skrevet ut 103 pasienter hittil i 2005, noe 
som er en marginal vekst fra 2004. Nordlandsklinikken har en vekst, mens rustiltakene i 
Troms har en reduksjon. Antall utskrivninger antas å være utrykk for hvor mange som får 
tilbud.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 
Antall polikliniske konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien viser en vekst på 18 % 
(Finnmark og UNN holdt utenom). Mye av forklaringen på den sterke veksten skyldes 
innføring av nytt refusjonssystem som gjør at antall refusjonsberettigede konsultasjoner øker.  
 
Voksenpsykiatri  
Antall polikliniske konsultasjoner viser en reduksjon på 12 % sammenlignet med samme 
periode i fjor (Finnmark holdt utenom). Nedgangen er særlig ved UNN og 
Nordlandssykehuset. Noe av aktivitetsreduksjon hittil antas å ha sammenheng med påsken.  
 
Samlet er inntrykket at det er en marginal aktivitetsvekst i barne- og ungdomspsykiatrien, 
mens det trolig ikke er aktivitetsvekst innen psykisk helse for voksne. På samme måte som i 
somatikken vil etterregistrering kunne påvirke aktivitetsnivået tilbake i tid.  
 
4. Økonomi  
Regnskapsresultat for konsernet viser et underskudd på 79,2 mill kr mot budsjettert 
underskudd på 54,1 mill kr ved utgangen av mars. Sammenlignbart styringsmål på årsbasis er 
et underskudd på 264 mill kr (før strukturfond).  
 
Endringen i periodiseringsprinsipp av basisramme og lønnskostnader gjør at vi har mindre 
erfaring med utvikling av regnskapstallene gjennom året, og prinsippene synes å slå noe ulikt 
ut i helseforetakenes regnskap og budsjetter. For helseforetakene med høyt underskudd hittil, 
er det budsjettert med et overskudd i juni hvor vi får en korreksjon av resultatet i positiv 
retning. Dette forhold bidrar til usikkerhet i prognosen.   
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Tabellen nedenfor viser regnskap hittil mot budsjett hittil. Positivt tall = underskudd.     
 
Foretak Regnska

p hittil  
Budsjett 

hittil  
Avvik Styringsm

ål  
Regnskap 

hittil/styring
smål 

Resultat 
hittil 

/brutto 
kostnader 

05  
Helse Nord RHF  - 723 - 2 764 2 041  7 000 - 10 % 0,01 %
Finnmark 17 854 11 731 6 122  64 000   28 %   1,65 %
UNN 19 982 22 919 - 2 937  56 000  36 %  0,62 %
Hålogaland 22 681 13 548 9 133  63 000  32 %  1,75 %
NLSH 10 503 2 059 8 444  38 000  28 %  0,57 %
Helgeland 8 700 6 615 2 085  36 000 24 % 0,93 %
Apotek 191 0 191 0 - 0,10 %
TOTALT 79 187 54 108 25 079  264 000  30 % 0,88 %
 
Kostnadssiden har tidligere vært i tråd med budsjett, men er nå om lag 16 mill kr (1 %) over 
budsjett hittil. Lønnskostnaden er hittil om lag 21 mill kr lavere enn budsjett, mens de andre 
kostnadspostene viser et merforbruk.   
 
ISF-inntekter av egen produksjon ligger per mars om lag om lag 8 mill kr lavere enn budsjett. 
Bedring fra februar skyldes i hovedsak UNN som ligger 4,3 mill kr over budsjett hittil. Det 
forventes imidlertid at dette delvis skyldes unøyaktigheter i forbindelse med påsken og at 
dette utjevnes i april.  Hålogaland, Finnmark og Helgeland har ISF-inntekt lavere enn 
budsjettert. For foretaksgruppen totalt anslås inntektssvikten til om lag 17 mill kr på årsbasis.  
 
Aktiviteten målt i antall opphold viser en reduksjon fra 2004 (jf aktivitetsavsnittet), mens 
Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset har budsjettert med en vekst. Det har vært 
foretatt noen få tekniske justeringer av DRG-systemet uten at det har vært gjort analyser av 
effektene av disse.  
 
Budsjettavvik per mars tyder på at styringsmålet for 2005 blir vanskelig å oppnå. Oppnåelse 
av styringsmålet er avhengig av at planlagt effekt av tiltak realiseres og forsterkes, og videre 
at nye tiltak identifiseres og iverksettes. Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset har tidligere 
signalisert at styringsmålet høyst trolig ikke nås. Hålogalandssykehusets prognose per mars er 
et resultat på i overkant av 90 mill kr i underskudd mot et styringsmål på 63 mill.  
 
I likhet med tidligere år er særlig lønnsoppgjør, pensjonskostnader, kostnader til 
syketransport/gjestepasienter og effekt av tiltak betydelige usikkerhetsmomenter som 
vanskeliggjør sikre estimater av regnskapsresultatet for 2005. Resultatprognosen for året 
anslås til et underskudd på 300-400 mill kr, altså dårligere enn styringsmålet på 264 mill kr.     
 
Kostnader syketransport  
Kostnader til syketransport føres i stor grad basert på estimater. Foreløpig er det kostnadsført 
om lag 2,4 mill kr mer enn budsjett. Avviket gjelder Hålogalandssykehuset, Helse Finnmark 
og Helgelandssykehuset. Førstnevnte foretak har budsjettert med besparelser innen 
syketransport på over 10 mill kr i 2005.   
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Årsverksforbruk  
Årsverksforbruket i årets 3 første måneder er redusert med 0,6 % sammenlignet med samme 
periode i fjor.  Utviklingen per HF fremkommer av tabellen nedenfor. Det gjøres oppmerksom 
på at tallene er hentet fra lønnssystemet og er fremskaffet av Helse Nord RHF.   
 
Årsverksforbruk snitt jan-mars 04 snitt jan-mars 05 pst endring 
Helse Finnmark 1 313                    1 257                   -4,3 %
UNN 4 328                    4 388                   1,4 %
Hålogalandssykehuset 1 651                    1 610                   -2,5 %
NLSH 2 490                    2 438                   -2,1 %
Helgelandssykehuset 1 036                    1 055                   1,8 %
Sykehusapotek Nord 63                         64                        0,5 %
Helse Nord RHF 37                         42                        11,1 %
Helse Nord totalt 10 919                 10 852               -0,6 %  
 
Helseforetakene (regnskap per HF er vedlagt).  
 
Helse Nord RHF  
Helse Nord RHF har et overskudd på 0,7 mill kr budsjettert overskudd på 2,7 mill kr.  
 
Etter at budsjettet ble laget er det identifisert betydelige budsjettproblemer innen Norsk 
helsenett, etablering av intern revisjon, Barents Rescue med mer.  
 
RHF har også betydelig usikkerhetsmomenter blant annet innenfor luftambulanse, lab/røntgen 
avtaler, utenlandsbehandling og kjøp fra private.   
 
Det anslås at Helse Nord RHF per mars styrer mot et underskudd på opp mot 20 mill kr mot 
budsjettert underskudd på 7 mill kr. Det er foretatt en gjennomgang av økonomien, og tiltak 
for å begrense budsjettavviket skal identifiseres og gjennomføres.  
 
Helse Finnmark  
Helseforetaket har et underskudd per februar på 17,9 mill kr mot budsjettert underskudd på 
11,7 mill kr.  
 
ISF-inntekter av egen produksjon er fremdeles 2,8 mill kr lavere enn budsjettert. Noe av dette 
kan skyldes ikke komplett koding. Den sterke nedgangen som aktivitetstallene viser kan tyde 
på at noe etterregistrering vil komme. Øremerket tilskudd til psykiatri er lavere enn budsjettert 
hittil, men nettoavviket på resultatet vil være null (tilsvarende lavere kostnader).  Samlet er 
inntektene 4,4 mill kr lavere enn budsjettert.  
 
Samlet lønnskostnad er om lag 1,5 mill kr lavere enn budsjett. Totale kostnader er 1,8 mill kr 
over budsjett.  
 
Helseforetaket opprettholder underskuddprognosen på om lag 64 mill kr (lik styringsmål) for 
2005. Dette på tross av et negativt budsjettavvik på 6,1 mill kr hittil.  
 
UNN 
Helseforetaket har et underskudd hittil på 20 mill kr mot et budsjettert underskudd på 22,9 
mill kr hittil.  
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Inntektene samlet ligger ca 12,2 mill kr over budsjett hittil. Som nevnt innledningsvis er ISF-
inntektene 4,4 mill kr over budsjett hittil, noe som trolig skyldes unøyaktigheter i forbindelse 
med påsken. Det forventes en utjevning i april måned som naturligvis påvirker avviket for 
foretaksgruppen.   
 
Kostnadssiden er 8,5 mill kr over budsjett hittil. Lønnskostnaden er samlet 3,4 mill kr lavere 
enn budsjett, mens det er merforbruk innen varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre 
driftskostnader.  
 
Helseforetaket anslår at underskuddet for 2005 blir omtrent i tråd med styringsmålet (56 mill 
kr).  
 
Hålogalandssykehuset  
Helseforetaket har et underskudd hittil på 22,7 mil kr mot et budsjettert underskudd på 13,5 
mill kr.  
 
Inntektssiden ligger totalt 3,9 mill kr lavere enn budsjett. Avviket gjelder fremdeles ISF-
inntekter av egen produksjon som ligger 4,3 mill kr under budsjett. Helseforetaket hadde en 
reduksjon i aktiviteten i fjor (fra 2003), og det er budsjettert med en vekst i 2005. 
Aktivitetsnivået er likevel lavere enn i fjor. På årsbasis anslås en inntektssvikt på ca 9 mill kr 
innen ISF av egen produksjon. 
 
Driftskostnadene er hittil 4,9 mill kr høyere enn budsjett. Lønnskostnader har et positivt avvik 
på 9,5 mill kr. Dette skyldes vakanser og sykelønnsrefusjoner. Det negative avviket innen 
avskrivninger er økt til 2,2 mill kr per mars, og det forventes et merforbruk på ca 11 mill kr i 
2005. Avskrivningskostnadene har direkte sammenheng med det høye investeringsnivået i 
helseforetaket i 2003 og 2004, jf eget avsnitt vedrørende investeringer. Det er også 
merforbruk innen kjøp av helsetjenester, varekostnader og andre driftskostnader.  
 
Helseforetaket signaliserer at det styres mot et underskudd på i overkant av 90 mill kr mot et 
godkjent styringsmål på 63 mill kr. Det presiseres at prognosen er en fremskrivning av dagens 
kjente problemer/tiltak og effekter av disse. Det vil da være mulig å iverksette ytterligere 
tiltak for å forsterke positiv effekt av tiltak og redusere negative avvik.  
 
Nordlandssykehuset  
Helseforetaket har et underskudd hittil på 10,5 mill kr mot et budsjettert underskudd på 2,1 
mill kr.  
 
Inntektssiden ligger 1,6 mill kr under budsjett hittil. Avviket gjelder i hovedsak polikliniske 
inntekter. ISF-inntektene er nå omtrent som budsjettert. På årsbasis forventes det imidlertid at 
ISF-inntektene blir om lag 3 mill kr lavere enn budsjett.  
 
Kostnadssiden er 5,6 mill kr høyere enn budsjettert. Lønnsbudsjettet er i tråd med budsjett 
mens det er et merforbruk innen de andre hovedgruppene.   
 
I budsjettet for 2005 mangler konkrete tiltak for 20 – 30 mill kr. Dette er forutsatt løst 
gjennom generell innsparing. Basert på regnskapet per mars prognostiserer helseforetaket et 
underskudd på årsbasis på om lag 62 mill kr, mot et styringsmål på 38 mill kr.   
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Helgelandssykehuset  
Helseforetaket har et underskudd hittil på 8,7 mill kr mot et budsjettert underskudd på 6,6 mill 
kr.  
 
Inntektssiden er i tråd med budsjett, men det er større avvik innen enkeltpostene. ISF-
inntekter av egen produksjon ligger 5,5 mill kr under budsjett. Det har vært budsjettert med en 
aktivitetsvekst som ikke er realisert. ISF-inntekt av gjestepasientkostnader viser et positivt 
avvik på 2,7 mill kr. Regnskapet baserer seg på en prognose av gjestepasientkjøp lik 2004-
nivå. Budsjettet er imidlertid lagt ut ifra hva som er kompensert i basisrammen, og ikke reelt 
forbruk.   
 
Kostnadssiden viser et negativt avvik mot budsjett på 1,9 mill kr. Lønnskostnaden viser et 
positivt avvik på 6,5 mill kr, mens andre hovedposter viser et merforbruk.  
 
Helseforetaket har ikke kommentert avvik fra planlagt styringsmålet på 36 mill kr i 
underskudd.  
 
Sykehusapotek Nord  
Regnskapet viser underskudd på 0,2 mill kr. Helseforetaket forventes i balanse i 2005.   
 
Likviditet og investeringer (i 1000 kr) 
Konsernet hadde en likviditetsbeholdning ved utgangen av mars som var ca 80 mill kr lavere 
enn prognosen. Vi har foreløpig ikke fått analysert dette nærmere. Avviket i prognosen hittil 
skyldes trolig unøyaktigheter i forbindelse med endringer i tidspunkt for utbetalinger til KLP.  
 

Likviditetsprognose 2005
 Helse Nord
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Likviditetsbudsjettet er laget med en forventet utgående beholdning på om lag 100 mill kr. Et 
eventuelt lavere investeringsnivå, større endringer i varelagre, lavere utbetaling til KLP, eller 
avvik fra styringsmål vil endre faktisk likviditetsbeholdning. Limit for kassakreditt er som 
tidligere 232 mill kr.  
 
Tabellen viser investeringer hittil per foretak (tall i mill kr). Beregning av tidligere ikke brukte 
midler er basert på foreløpige regnskapstall for 2004. Det har tidligere vært rapportert feil i 
tall for Helse Finnmark (overtakelse av rusinstitusjoner fremkommer som tilgang av kjøpte 
driftsmidler i regnskapet for 2004). Videre er det et avvik i forhold til Nordlandssykehusets 
tall for tidligere ikke brukte rammer som skal avstemmes.  
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Foretak Tidligere ikke 
brukt 

Ramme 
2005 

Forbruk 
hittil 

i pst. av 
tot. disp. 

Helse Nord 51,0 51,2 2,9 3 %
Finnmark 4,6 55,0 15,3 25 %
UNN 47,6 154,4 24,4 12 %
Hålogaland -25,3 76,8 8,1 16 %
NLSH 55,8 253,6 24,0 8 %
Helgeland 17,0 39,0 6,8 12 %
Apotek - - 0,0 0 %
TOTALT 150,7 630,0 81,5 10 %

 
Investeringer hittil er om lag 81,5 mill kr. Nivået vil naturlig nok tilta utover året, særlig med 
tanke på hovedprosjektet ved NLSH.  
 
Hålogalandssykehuset hadde ved inngangen av året en samlet investeringsutgift som var 25,4 
mill ut over tildelte investeringsrammer (inklusive egenkapitalinnskudd i KLP ca 3,2 mill) og  
helseforetaket har i realiteten disponert store deler av investeringsrammen for 2005. En 
opprettholdelse av det generelle investeringsnivået, samt videreføring av nybyggprosjekt ved 
Stokmarknes vil trolig medføre at styret for Helse Nord RHF må omdisponere 
investeringsmidler (likviditet) fra andre foretak. Alternativt kan rammene holdes fast og styret 
må da omdisponere midler fra nybygg prosjektet på Stokmarknes til generelle investeringer, 
med andre ord vedta å forsinke/utsette prosjektet.  
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Vedlegg 1: regnskap Helse Nord  
 
TOTAL REGNSKAP hittil i år 

 + = kostnader / - = inntekter 
Tekst RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Apoteket SUM Budsjett hittil Budsjettavvik hittil  Årsbudsjett 

Driftsinntekter
Basisramme -86 148 -141 534 -430 127 -151 259 -237 612 -103 320 0 -1 150 000 -1 154 559 -0,4 % -4 554 625
ISF egenproduksjon 0 -47 020 -173 000 -78 657 -111 892 -59 864 0 -470 433 -478 556 -1,7 % -1 909 138
ISF av gjestepasienter -1 825 -4 914 -4 700 -7 309 -6 696 -11 826 0 -37 270 -35 032 6,4 % -129 701
Gjestepasientinntekter 0 -1 132 -3 390 -626 -900 -747 0 -6 795 -6 376 6,6 % -30 142
Polikliniske inntekter 0 -10 203 -52 684 -12 772 -26 401 -13 063 0 -115 123 -116 695 -1,3 % -440 812
Øremerkede statstilskudd inkl syketrans -32 970 -33 803 -78 250 -40 739 -19 710 -16 951 0 -222 422 -218 675 1,7 % -880 116
Øremerkede statstilskudd psykisk helse -19 -4 585 -12 849 -3 502 -7 223 -5 151 0 -33 329 -36 907 -9,7 % -156 796
Andre inntekter -1 845 -12 735 -39 818 -23 978 -39 459 -20 781 -49 360 -187 975 -183 724 2,3 % -743 222
Sum driftsinntekter -122 806 -255 926 -794 818 -318 842 -449 893 -231 702 -49 360 -2 223 347 -2 230 524 -0,3 % -8 844 550

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 87 657 21 907 36 290 40 349 33 481 36 646 0 256 331 246 323 4,1 % 988 946
Varekostnader 0 17 054 100 657 27 220 45 091 19 455 40 388 249 865 237 138 5,4 % 965 458
Lønn eks pensjon 6 718 123 045 466 490 167 565 255 531 116 741 6 842 1 142 933 1 171 797 -2,5 % 4 626 583
Pensjon inkl arb.avg av pensjon 497 12 095 47 924 17 519 29 410 12 083 705 120 233 112 776 6,6 % 450 779
Andre driftskostnader 25 186 80 100 108 661 58 374 62 597 40 646 1 531 377 095 364 492 3,5 % 1 458 745
Ordinære avskrivninger 3 221 18 911 56 075 29 767 34 040 14 821 147 156 982 154 576 1,6 % 626 627
Sum driftskostnader 123 279 273 112 816 097 340 795 460 150 240 392 49 613 2 303 438 2 287 103 0,7 % 9 117 138

Driftsresultat 473 17 187 21 279 21 953 10 257 8 690 253 80 091 56 579 41,6 % 272 587

Finansielle poster
Renteinntekter -3 120 -57 -1 828 -111 -31 0 -62 -5 210 -6 003 -13,2 % -22 557
Rentekostnader 1 925 724 531 839 277 10 0 4 305 3 532 21,9 % 14 166
Sum finansielle poster -1 196 667 -1 297 728 246 10 -62 -904 -2 471 -63,4 % -8 391

Ordinært resultat -723 17 854 19 982 22 681 10 503 8 700 191 79 187 54 108 46,4 % 264 196  



 
 

95 

Vedlegg 2: Regnskap pr. HF 
Helseforetak: Helse Nord RHF 

Resultatregnskap 2005 pr. måned Estimat for året 
 

Tekst Jan Feb Mar Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap 
Avvik mot 

årsbudsjett
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -29 633 -28 049 -28 466 -86 148 -90 710 4 562 -362 841 -362 841 0
ISF egen produksjon 0 0 -7 300 -7 300 0
ISF av gjestepasientkjøp -608 -830 -387 -1 825 -1 825 0 0
Gjestepasientinntekter 0 0 0
Polikliniske inntekter 0 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -29 747 -239 -2 984 -32 970 -32 912 -58 -140 399 -140 399 0
Øremerket tilskudd psykisk helse -19 -19 -19 -9 462 -1 000 8 462
Andre driftsinntekter -1 168 -338 -339 -1 845 -9 806 7 961 -39 224 -39 224 0
Sum driftsinntekter -61 156 -29 456 -32 194 -122 806 -135 253 12 447 -559 227 -550 764 8 463

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 47 865 19 608 20 184 87 657 87 098 559 360 506 365 000 4 494
Varekostnader 0 0 0
Lønn eks pensjon 2 272 2 211 2 235 6 718 7 113 -395 29 373 29 373 0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 156 182 159 497 767 -270 2 832 2 832 0
Andre driftskostnader 9 917 7 694 7 575 25 186 34 195 -9 009 158 123 159 609 1 486
Ordinære avskrivninger 1 062 1 089 1 070 3 221 3 828 -607 17 439 16 000 -1 439
Sum driftskostnader 61 272 30 784 31 223 123 279 133 001 -9 722 568 273 572 814 4 541

Driftsresultat 116 1 328 -971 473 -2 252 2 725 9 046 22 050 13 004

Finansielle poster
Renteinntekter -1 017 -987 -1 116 -3 120 -3 625 505 -14 500 -14 500 0
Rentekostnader 676 607 642 1 925 3 113 -1 188 12 450 12 450 0
Sum finansielle poster -341 -380 -475 -1 196 -513 -683 -2 050 -2 050 0

 
Ordinært resultat -225 948 -1 446 -723 -2 764 2 041 6 996 20 000 13 004

Tilbake til 
målekort 

Tilbake til øk 
resultat
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Helseforetak: Helse Finnmark HF 
Resultatregnskap 2005 pr. måned Estimat for året 
 

Tekst Jan Feb Mar Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap 
Avvik mot 

årsbudsjett
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -45 706 -46 722 -49 106 -141 534 -141 534 0 -548 477 -548 477 0
ISF egen produksjon -14 294 -16 838 -15 887 -47 020 -49 825 2 805 -197 719 -194 719 3 000
ISF av gjestepasientkjøp -1 638 -1 716 -1 560 -4 914 -6 086 1 172 -24 150 -24 150 0
Gjestepasientinntekter -248 -695 -189 -1 132 -692 -440 -4 068 -4 068 0
Polikliniske inntekter -2 652 -4 041 -3 510 -10 203 -9 578 -625 -38 009 -41 009 -3 000
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -10 862 -10 630 -12 311 -33 803 -33 607 -196 -134 427 -134 463 -36
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 414 -1 414 -1 758 -4 585 -8 160 3 574 -32 638 -31 788 850
Andre driftsinntekter -3 965 -4 385 -4 385 -12 735 -10 848 -1 887 -43 754 -43 754 0
Sum driftsinntekter -80 780 -86 441 -88 705 -255 926 -260 329 4 403 -1 023 241 -1 022 427 814

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 7 556 7 857 6 495 21 907 20 629 1 278 82 518 83 154 636
Varekostnader 4 165 6 914 5 975 17 054 19 018 -1 964 74 793 71 197 -3 596
Lønn eks pensjon 42 681 42 518 37 846 123 045 125 086 -2 041 500 223 498 525 -1 698
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 4 650 3 384 4 061 12 095 11 669 426 47 441 47 366 -75
Andre driftskostnader 27 146 26 233 26 720 80 100 76 457 3 643 305 464 309 382 3 919
Ordinære avskrivninger 6 250 6 352 6 309 18 911 18 450 461 73 800 73 800 0
Sum driftskostnader 92 448 93 258 87 406 273 112 271 309 1 803 1 084 239 1 083 425 -814

Driftsresultat 11 668 6 817 -1 299 17 187 10 981 6 206 60 998 60 998 0

Finansielle poster
Renteinntekter -30 -27 -57 -57 0
Rentekostnader 155 30 539 724 751 -27 3 002 3 002 0
Sum finansielle poster 125 30 512 667 751 -83 3 002 3 002 0

 
Ordinært resultat 11 793 6 847 -786 17 854 11 731 6 122 64 000 64 000 0

Tilbake til øk 
resultat

Tilbake til 
målekort 
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Helseforetak: UNN HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned Estimat for året 
 

Tekst Jan Feb Mar Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap 
Avvik mot 

årsbudsjett
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -142 673 -143 266 -144 188 -430 127 -430 125 -2 -1 699 996 -1 699 996 0
ISF egen produksjon -55 500 -57 300 -60 200 -173 000 -168 716 -4 284 -685 000 -685 000 0
ISF av gjestepasientkjøp -1 400 -1 400 -1 900 -4 700 -4 974 274 -19 105 -19 105 0
Gjestepasientinntekter -500 -1 432 -1 458 -3 390 -3 031 -359 -12 130 -12 130 0
Polikliniske inntekter -17 556 -17 681 -17 447 -52 684 -51 154 -1 530 -201 663 -201 663 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -25 637 -26 926 -25 687 -78 250 -75 094 -3 156 -300 462 -300 462 0
Øremerket tilskudd psykisk helse -4 283 -4 283 -4 283 -12 849 -12 844 -5 -51 397 -51 397 0
Andre driftsinntekter -12 609 -10 525 -16 684 -39 818 -36 664 -3 154 -184 435 -184 435 0
Sum driftsinntekter -260 158 -262 813 -271 847 -794 818 -782 602 -12 216 -3 154 188 -3 154 188 0

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 9 906 12 808 13 576 36 290 34 497 1 793 160 923 160 923 0
Varekostnader 37 490 30 233 32 934 100 657 96 405 4 252 406 173 406 173 0
Lønn eks pensjon 157 897 157 660 150 933 466 490 476 440 -9 950 1 867 892 1 867 892 0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 11 195 19 890 16 839 47 924 41 366 6 558 165 527 165 527 0
Andre driftskostnader 35 085 34 916 38 660 108 661 101 698 6 963 387 557 387 557 0
Ordinære avskrivninger 17 500 20 965 17 610 56 075 57 198 -1 123 228 956 228 956 0
Sum driftskostnader 269 073 276 472 270 552 816 097 807 604 8 493 3 217 028 3 217 028 0

Driftsresultat 8 915 13 659 -1 295 21 279 25 002 -3 723 62 840 62 840 0

Finansielle poster
Renteinntekter -728 -513 -587 -1 828 -2 249 421 -7 542 -9 000 -1 458
Rentekostnader 206 165 160 531 166 365 702 703
Sum finansielle poster -522 -348 -427 -1 297 -2 083 786 -6 840 -8 297 -1 457

 
Ordinært resultat 8 393 13 311 -1 722 19 982 22 919 -2 937 56 000 54 543 -1 457

Tilbake til øk 
resultat

Tilbake til 
målekort 
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Helseforetak: Hålogalandssykehuset HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned Estimat for året 
 

Tekst Jan Feb Mar Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap 
Avvik mot 

årsbudsjett
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -49 931 -49 588 -51 740 -151 259 -151 259 0 -591 259 -591 259 0
ISF egen produksjon -25 273 -26 019 -27 365 -78 657 -82 997 4 340 -320 130 -311 130 9 000
ISF av gjestepasientkjøp -2 271 -2 837 -2 201 -7 309 -6 158 -1 151 -23 751 -23 751 0
Gjestepasientinntekter -189 -180 -257 -626 -1 141 515 -4 400 -4 400 0
Polikliniske inntekter -4 521 -3 679 -4 572 -12 772 -13 244 472 -51 684 -51 684 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -13 471 -13 360 -13 908 -40 739 -40 739 0 -159 535 -159 535 0
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 156 -1 148 -1 198 -3 502 -3 502 0 -13 692 -13 692 0
Andre driftsinntekter -6 749 -7 368 -9 861 -23 978 -23 742 -236 -67 532 -67 532 0
Sum driftsinntekter -103 561 -104 179 -111 102 -318 842 -322 782 3 940 -1 231 983 -1 222 983 9 000

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 12 740 12 353 15 256 40 349 37 799 2 550 122 462 129 462 7 000
Varekostnader 9 469 7 679 10 072 27 220 24 535 2 685 95 383 100 383 5 000
Lønn eks pensjon 58 303 56 176 53 086 167 565 177 342 -9 777 699 645 682 645 -17 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 5 606 5 931 5 982 17 519 17 271 248 68 292 60 292 -8 000
Andre driftskostnader 18 509 18 537 21 328 58 374 51 410 6 964 197 305 217 305 20 000
Ordinære avskrivninger 9 192 10 695 9 880 29 767 27 576 2 191 110 306 121 006 10 700
Sum driftskostnader 113 820 111 371 115 604 340 795 335 933 4 862 1 293 393 1 311 093 17 700

Driftsresultat 10 259 7 192 4 502 21 953 13 151 8 802 61 410 88 110 26 700

Finansielle poster
Renteinntekter -11 -3 -97 -111 -104 -7 -415 -415 0
Rentekostnader 13 80 746 839 501 338 2 005 3 305 1 300
Sum finansielle poster 2 77 649 728 397 331 1 590 2 890 1 300

 
Ordinært resultat 10 261 7 269 5 151 22 681 13 548 9 133 63 000 91 000 28 000

Tilbake til øk 
resultat

Tilbake til 
målekort 
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Helseforetak: Nordlandssykehuset HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned Estimat for året 
 

Tekst Jan Feb Mar Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap 
Avvik mot 

årsbudsjett
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -80 219 -80 314 -77 079 -237 612 -237 612 0 -951 589 -951 589 0
ISF egen produksjon -38 361 -37 296 -36 235 -111 892 -111 695 -197 -446 778 -443 778 3 000
ISF av gjestepasientkjøp -1 272 -3 148 -2 276 -6 696 -6 903 207 -27 615 -27 615 0
Gjestepasientinntekter -176 -173 -551 -900 -1 236 336 -4 944 -4 944 0
Polikliniske inntekter -9 120 -8 941 -8 340 -26 401 -28 282 1 881 -96 185 -94 185 2 000
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -6 548 -6 589 -6 573 -19 710 -19 426 -284 -77 703 -77 703 0
Øremerket tilskudd psykisk helse -2 425 -2 409 -2 389 -7 223 -7 250 27 -29 002 -29 002 0
Andre driftsinntekter -13 367 -12 649 -13 443 -39 459 -39 043 -416 -155 904 -156 904 -1 000
Sum driftsinntekter -151 488 -151 519 -146 886 -449 893 -451 447 1 554 -1 789 720 -1 785 720 4 000

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 10 291 10 974 12 216 33 481 33 282 199 133 130 133 130 0
Varekostnader 15 381 14 114 15 596 45 091 42 437 2 654 170 135 173 135 3 000
Lønn eks pensjon 86 392 86 089 83 050 255 531 255 247 284 1 021 193 1 031 193 10 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 9 825 9 697 9 888 29 410 29 770 -360 118 988 118 988 0
Andre driftskostnader 19 631 19 244 23 722 62 597 61 352 1 245 252 776 252 776 0
Ordinære avskrivninger 11 347 11 347 11 346 34 040 32 416 1 624 135 691 140 691 5 000
Sum driftskostnader 152 867 151 465 155 818 460 150 454 504 5 646 1 831 913 1 849 913 18 000

Driftsresultat 1 379 -54 8 932 10 257 3 057 7 200 42 193 64 193 22 000

Finansielle poster
Renteinntekter -31 -31 -31 0
Rentekostnader 3 2 272 277 -998 1 275 -3 993 -1 993 2 000
Sum finansielle poster 3 2 241 246 -998 1 244 -3 993 -1 993 2 000

 
Ordinært resultat 1 382 -52 9 173 10 503 2 059 8 444 38 200 62 200 24 000

Tilbake til øk 
resultat

Tilbake til 
målekort 
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Helseforetak: Helgelandssykehuset HF  
Resultatregnskap 2005 pr. måned Estimat for året 
 

Tekst Jan Feb Mar Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap 
Avvik mot 

årsbudsjett
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -34 440 -33 639 -35 241 -103 320 -103 319 -1 -400 462 -400 462 0
ISF egen produksjon -19 645 -19 851 -20 368 -59 864 -65 323 5 459 -252 211 -250 261 1 950
ISF av gjestepasientkjøp -3 942 -2 365 -5 519 -11 826 -9 086 -2 740 -35 080 -35 080 0
Gjestepasientinntekter -122 -226 -399 -747 -276 -471 -4 600 -4 600 0
Polikliniske inntekter -4 353 -4 090 -4 620 -13 063 -14 437 1 374 -53 271 -53 171 100
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -5 633 -5 699 -5 619 -16 951 -16 898 -53 -67 590 -67 590 0
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 717 -1 717 -1 717 -5 151 -5 151 1 -20 605 -20 605 0
Andre driftsinntekter -6 741 -6 849 -7 191 -20 781 -17 371 -3 410 -67 373 -66 827 546
Sum driftsinntekter -76 592 -74 436 -80 674 -231 702 -231 861 159 -901 192 -898 596 2 596

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 11 342 11 649 13 655 36 646 33 018 3 628 129 408 136 150 6 742
Varekostnader 6 141 7 138 6 176 19 455 17 743 1 712 70 974 70 705 -269
Lønn eks pensjon 38 190 41 554 36 997 116 741 124 068 -7 327 482 257 475 611 -6 646
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 3 930 4 133 4 020 12 083 11 283 800 45 098 44 596 -502
Andre driftskostnader 12 431 14 104 14 111 40 646 37 393 3 253 149 570 147 650 -1 920
Ordinære avskrivninger 4 899 4 898 5 024 14 821 14 971 -150 59 885 59 884 -1
Sum driftskostnader 76 933 83 476 79 983 240 392 238 476 1 916 937 192 934 596 -2 596

Driftsresultat 341 9 040 -691 8 690 6 615 2 075 36 000 36 000 0

Finansielle poster
Renteinntekter 0 0 0
Rentekostnader 2 3 5 10 10 0
Sum finansielle poster 2 3 5 10 0 10 0 0 0

 
Ordinært resultat 343 9 043 -686 8 700 6 615 2 085 36 000 36 000 0

Tilbake til øk 
resultat

Tilbake til 
målekort 
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STYRESAK 45-2005/7  ØKONOMISK BÆREEVNE I FORHOLD TIL 
 INVESTERINGSPLAN 2006-2015 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi en kortfattet analyse og oppsummering av Helse Nords 
økonomiske bæreevne og tilpasningsutfordringer i forhold til et gitt investeringsvolum og 
implementering av vedtatte fagplaner og planer under utredning. Analysen gis over perioden 
2006-2015.  
 
Denne foreløpige analysen er beheftet med feil og usikkerhet. Det gjennomføres nå en prosess 
i samarbeid med foretakene for å bedre kvaliteten på analysen frem til styresaken i juni.  
Analysen viser behov for betydelige merinntekter eller mindre kostnader for å gjennomføre 
modellens investeringsvolum på 7,5 mrd. kroner for perioden 2006 – 2015.   
For at Helse Nord RHF skal kunne gjennomføre dette investeringsprogrammet og samtidig 
følge opp fagplaner må det styres meget stramt og planmessig, dette innebærer at: 
 
− Evt. nye frie inntekter disponeres til prioriterte områder, gjennomføring av fagplaner. 
− Det trekkes inn 50 mill. kroner fra foretakene i 2006 til å finansiere prioriterte 

satsingsområder. 
− Ambisjonsnivå og forventninger må dempes. 
− Investeringsprosjekter må trimmes og justeres for å holde kostnadene nede. 
− Kravene til økonomisk kontroll og balanse vil være absolutte. 
− Den daglige tilpasningen og justeringen av virksomheten vil fortsette. 
− Fokus må rettes mot større og mer langsiktige tiltak for å frigjøre midler. 
 
Økonomisk bæreevne av investeringer 
For å beregne økonomisk bæreevne av investeringsplan 2006 til 2015 er det gjennomført en 
simulering av en modell med mange forutsetninger. Det er blant annet lagt til grunn et 
investeringsnivå på 7,5 mrd kr i perioden hvorav 800 mill kr finansieres av tilskudd fra staten. 
Det vises til vedlagte utredning for en nærmere redegjørelse om fordeling av 
investeringsrammen og andre forutsetninger i modellen. 
 
Analysen er gjennomført i 3 steg. Resultat 1 illustrerer nullalternativet. Nullalternativet 
innebærer ingen investeringer etter 2005 og ingen gjennomføring av fagplaner. Videre er det 
forutsatt effekt av omstillingstiltak tilsvarende 87 mill kr i 2005, og økte pensjonskostnader 
tilsvarende 92 mill. kr. Nullalternativet er ikke et realistisk alternativ, men er kun beregnet 
som et utgangspunkt før gjennomføring av planer og andre tiltak.   
 
Resultat 2 er etter gjennomføring av forutsatt investeringsplan og fagplaner. Dette inkluderer 
økte avskrivninger, finanskostnader, driftskostnader og besparelser.  Resultatet viser et 
forverret utgangspunkt i 2006 til ca. 260 mill. kroner.  Herunder kommer helårs effekt av 
vedtatte tiltak for prioriterte områder i budsjett 2005. 
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Resultat 3 har tatt høyde for en 20 % risikomargin på fremtidige avskrivninger av 
investeringer og dette gir en mulighet for å møte ytterligere utfordringer med ca. 50 mill. 
kroner i 2013.. 
 
Resultatutviklingen for de ulike alternativene er illustrert i diagrammet under. I 
nullalternativet, Resultat 1 vil Helse Nord ha en positiv resultatutvikling som følge av 
reduserte avskrivninger og finanskostnader. På grunn av økte pensjonskostnader oppnås ikke 
balanse før etter 2008.  
 
Resultat 2 viser et omstillingsbehov på grunn av investeringer og fagplaner fra 260 mill kr 
økende til omtrent 600 mill. kr. I Resultat 3 er omstillingskravet høynet ved å legge på en 
risikomargin. 
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Det understrekes at tallene er estimater som gir scenarier med de gitte forutsetningene.  Selv 
om kvaliteten i tallene er usikre, illustrerer modellen resultateffekt og nødvendig tilpasning av 
tiltak og planer i denne størrelsesorden, dersom effekten av disse blir som beregnet. For å 
bedre kvaliteten må det fortløpende arbeides videre med dette i budsjettprosessen og under 
arbeidet med investeringsplan.  
 
Vurdering av omstillingskravet pr HF og totalt for Helse Nord 
Som grunnlag for analysen har helseforetakene foretatt egne beregninger og vurderinger av 
økonomisk bæreevne. Dette er foreløpig kun gitt som en administrativ tilbakemelding til 
RHF. Helse Nord vurderer at UNN og Helse Finnmark vil kunne bære en investeringsramme 
som forutsatt i modellen med de forutsetninger som ellers gjelder. Med de opplysningene som 
er tilgjengelig stilles det større tvil om bæreevnen til Hålogalands-, Helgelands- og 
Nordlandssykehuset.  
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Et totalt omstillingskrav opp mot 600 mill kr i 2013 synes vanskelig gjennomførbart. Dersom 
Helse Nord skal gjennomføre en investeringsplan som forutsatt i modellen vil dette måtte få 
konsekvenser for implementering av fagplaner. I det videre budsjett- og planarbeidet er det 
derfor nødvendig å vurdere ambisjonene i investeringsplan og fagplaner opp mot hva som er 
realistisk gjennomførbart. Dette må skje i tett dialog med helseforetakene som må stå for den 
største omstillingen. Uten ekstra tilførsel av betydelige merinntekter må Helse Nord RHF 
finansiere implementering av fagplanene og andre tiltak gjennom omdisponering av dagens 
rammetilskudd. Det er derfor foreslått å omfordele 50 mill av budsjettramme 2006 til 
prioriterte formål. For å fullføre fagplanene vil det være nødvendig å foreta en slik 
omdisponering årlig i perioden. 
 
En viktig forutsetning for vurdering av omstillingskravet er balansekravet f. o. m. 2006. 
Prognoser for helseforetaksgruppen viser nå at samlet underskudd er økt med 50 til 100 mill 
kr i tillegg til budsjettert underskudd på 87 mill kr. Forutsetningen innebærer at også dette 
underskuddet skal være løst innen budsjett 2006. Eventuelle nye frie inntekter i RNB eller 
statsbudsjett 2006 anses derfor som allerede disponert. 
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UTREDNING 
 
Formål  
Formålet med saken er å gi en kortfattet analyse og oppsummering av Helse Nords bæreevne 
og tilpasningsutfordringer i forhold til et gitt investeringsvolum og implementering av 
vedtatte fagplaner og planer under utredning. Analysen gis over perioden 2006-2015.  
 
Investeringsvolum 2006-2015 
Analysen tar utgangspunkt i en årlig gjennomsnittlig investeringsramme på 750 mill.kr i 
perioden 2006-2015, det vil si 7,5 mrd kr i sum; ref. styresak 04-2005. Det er forutsatt en 
fordeling av investeringsrammen i henhold til vedlegg 1. Det understrekes at dette ikke er en 
vedtatt investeringsplan, men kun et eksempel på en plan i denne størrelsesorden. Det gjøres 
oppmerksom på at foreløpige tilbakemeldinger fra helseforetakene signaliserer et langt høyere 
investeringsbehov. Summen av behovene overstiger nivået i modellen med 1,5 – 3,5 mrd. 
kroner i 10-årsperioden. Det er spesielt uttrykt et større behov for investeringer i utstyr og 
mindre bygningsmessige tiltak til prioriterte områder og for utskifting av utstyrsparken fra 
1991 ved UNN HF.   
 
Det er beregnet et investeringsbehov på grunn av vedtatte fagplaner og fagplaner under 
utredning på til sammen omtrent 2,0 mrd. kroner. Dette gjelder opptrappings- og tiltaksplan 
for psykisk helsevern, kronikerplan (geriatri, rehab/hab), ambulanse/nødnett, smittevern, 
rusfeltet og distriktsmedisinske sentra (DMS). I sum gir dette et totalbehov på ca. 11,0 mrd. 
kroner i perioden mot analysens forutsetning om 7,5 mrd kr. 
 
Grafen under illustrerer fordelingen av investeringsrammen i modellen. 
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Økonomisk bæreevne 
Som grunnlag for en totalvurdering av bæreevnen i foretaksgruppen har vi bedt 
helseforetakene gjennomføre egne økonomiske analyser i forhold til investeringsnivået 
skissert over. I første omgang er det gitt en administrativ tilbakemelding til RHF om 
økonomisk bæreevne. I tillegg er det gjort en samlet vurdering av RHF på behov knyttet til 
vedtatte fagplaner, planer i utredning og andre pålegg.  
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I vedlegg 2 er det samlede resultat og omstillingsbehov for foretaksgruppen i perioden 2002-
2015 presentert. Det er naturlig nok stor usikkerhet i en slik framskriving. Analysen er gjort i 
3 steg. 
 
Modellforutsetninger 
- Inntektene fra budsjett 2005 er fremskrevet med en reduksjon på 10 mill pr år de 4 første 

årene på grunn av omfordeling i henhold til vedtatt fordelingsmodell mellom regionene. 
- Kostnadene fra budsjett 2005 er fremskrevet uforandret med unntak av avskrivninger og 

finanskostnader. For de ulike stegene i modellen er det deretter lagt inn økte 
avskrivninger, finanskostnader, driftskostnader og innsparinger av nyinvesteringer. 
Investeringsnivået er i sum 7,5 mrd i perioden. Det er innarbeidet et investeringstilskudd 
på 800 mill kr til utbygging NLSH. Effekt av dette er reduserte finanskostnader og 
inntekter som betjener deler av økt avskriving. 

- Rentenivået er holdt uforandret på 2 % i hele perioden. Som motvekt til dette er det lagt 
inn en forventet økning av pensjonskostnader gitt uforandret rentenivå. Dersom 
rentenivået øker, vil pensjonskostnadene synke på grunn av økt avkastning. 

- Effekt av tiltak for balanse i 2006 er innarbeidet med 87 mill kr. Et eventuelt økt 
underskudd ut over budsjett 2005 forutsettes løst ved inngangen til 2006. 

- Økt driftskostnad av opptrappingsplan psykiatri dekkes av økt inntekt  
 
Resultat 1 (Nullalternativet) viser en utvikling gitt at det ikke gjennomføres noen nye 
investeringer f. o. m. 2006. De viktigste forutsetningene for dette resultatet er: 
 
- Kostnadene fra budsjett 2005 er fremskrevet uforandret med unntak av avskrivninger og 

finans. 
- Dersom avkastning av pensjonsmidlene ikke økes (økt rente), vil pensjonskostnaden måtte 

økes i fremtidige regnskaper. I modellen er det derfor lagt til grunn en permanent samlet 
økning i pensjonskostnader på 92 mill kr. Det er videre forutsatt rente lik 2 % uforandret i 
perioden. Dersom rentenivået øker, vil pensjonskostnadene synke på grunn av økt 
avkastning. Det er derfor valgt å innarbeide økt pensjonskostnad med en lav rente i hele 
perioden. 

- Effekt av tiltak tilsvarende 87 mill kr for å komme i balanse f. o. m. 2006 er innarbeidet. 
De økte pensjonskostnadene f. o. m. 2006 øker kravet med 92 mill. kr, slik at selv etter 
tiltak for 87 mill kr er det ikke balanse i 2006. Resultatprognosen for foretaksgruppen 
viser p. t. et samlet økt underskudd for 2005 på 50 til 100 mill kr før økte 
pensjonskostnader. Dette medfører et ytterligere behov for omstillingstiltak i forhold til 
forutsetningene i budsjett. I modellen er dette forutsatt løst i løpet av 2005. 

 
Nullalternativet er ikke et realistisk alternativ, men er kun et utgangspunkt for å kunne 
rendyrke konsekvensen av nye investeringer og fagplaner i årene fremover. 
Resultatutviklingen i nullalternativet er positiv fra 87 mill kr i underskudd økende til 154 mill 
kr. i overskudd. Årsaken til dette er reduserte avskrivninger av tidligere investeringer og 
åpningsbalansen samt positiv utvikling av finanskostnader. Utviklingen av avskrivninger av 
åpningsbalansen er illustrert i diagrammet under. Avskrivningene reduseres fra 300 mill kr i 
2005 til 150 mill kr i 2015, og gir dermed rom for nyinvesteringer (avskriving + 2 % 
rentekostnad) eller annen alternativ anvendelse.  Dette gir et handlingsrom som kan illustreres 
med ca. 125 mill. kroner per år i nytt utstyr (10 års avskriving) eller ca. 300 mill. kroner per år 
i bygning (30 års snittavskriving). 
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Det er lagt inn et foreløpig estimat på størrelsen på avskrivningene av åpningsbalansen. Det er 
lagt til grunn 2/3 av de tekniske verdier. Verdiene og nivået på avskrivningene vil bli kjent 
først når forskriften er vedtatt. 
 
Resultat 2 (omstillingsbehov etter investeringer og fagplaner) framkommer etter gjennomført 
investeringsplan på 750 mill. kr pr år med tilhørende endring i finanskostnad, driftskostnader 
og innsparinger. I tillegg er det lagt inn effekt av fagplaner og andre tiltak, jfr. vedlegg 3 for 
spesifikasjon av hvilke tiltak og planer dette gjelder. Dersom alle planer gjennomføres som 
forutsatt vil man ha et økende omstillingsbehov i perioden fra 260 mill kroner i 2006 til 
omtrent 600 mill kroner i 2013.  
 
Resultat 3 (omstillingsbehov inkludert risikomargin) 
Det understrekes at alle tall er grove estimater, både når det gjelder økte driftskostnader, 
innsparing av investeringer og effekt av planer og tiltak. Selv om kvaliteten i tallene er usikre, 
illustrerer modellen resultateffekt og nødvendig tilpasning av tiltak og planer i denne 
størrelsesorden dersom effekten av disse blir som beregnet. For å kvalitetssikre beregningene 
er det nødvendig med en nøye gjennomgang av konsekvensberegningene pr helseforetak. På 
grunn av liten tid til kvalitetssikring er det i Resultat 3 lagt inn 20 % risikomargin på 
avskrivningene som tar høyde for å møte en evt. større omstilling på ca. 50 mill. kroner i 
2013.  
 
For å bedre kvaliteten må det fortløpende arbeides videre med dette i budsjettprosessen og 
under arbeidet med investeringsplan.  
 
Diagrammet under viser resultatutvikling i Resultat 1 (nullalternativet), Resultat 2 totalt 
omstillingsbehov etter gjennomført investeringsplaner, fagplaner og andre tiltak og Resultat 3 
som er inkludert risikomargin.  
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Med krav om balanse betyr dette selvsagt at dersom Helse Nord ikke greier et omstillingskrav 
i denne størrelsesorden, må dette få betydning både for investeringsnivå, gjennomføringstakt 
av fag- og investeringsplaner samt prioriteringer mellom tiltak/prosjekt og mellom HF-ene. 
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Økonomisk bæreevne pr helseforetak 
Underveis i arbeidet har helseforetakene selv foretatt egne framskrivinger av 
investeringsnivået i modellen. Gitt alle forutsetninger vurderes resultatet at UNN HF og Helse 
Finnmark kan bære et investeringsnivå som forutsatt. UNN HF har i tillegg meldt om et 
investeringsbehov tilsvarende 1,1 milliard utover rammen i modellen. Det understrekes at 
dersom investeringer gjennomføres i hh. t. dette behovet, beregner UNN HF å måtte få 
betydelige økte inntektsoverføringer for å forsvare det økte investeringsnivået. 
 
De andre tre helseforetakene vurderes til å ha større tilpasningsutfordringer med 
investeringsnivået. Med nåværende tilgjengelig informasjon stilles det tvil om Hålogalands- 
og Helgelandssykehuset vil klare kravet om nødvendig driftseffektivisering. For 
Nordlandssykehuset medfører investeringsvolumet så store tilpasninger at dette ikke synes 
realistisk.  
 
Det største omstillingskravet påhviler RHF som er ansvarlig for gjennomføring av vedtatte 
planer og tiltak. Uten betydelige økte inntektsoverføringer fra staten, vil RHF måtte finansiere 
gjennomføring av prioriterte fagplaner gjennom omprioritering av basisramme til 
helseforetakene. I budsjettopplegget for 2006 er det foreslått å trekke inn 50 mill. kr til å 
finansiere prioriterte satsingsområder. For å fullføre planene vil det være nødvendig å foreta 
en slik omdisponering årlig i perioden. 
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Vedlegg 1 Investeringsplan 2005-2015 (ikke vedtatt - kun modellforutsetning for økonomisk fremskriving)

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Finnmark 55 000 000 113 000 000 42 000 000 32 000 000 42 000 000 132 000 000 142 000 000 132 000 000 142 000 000 132 000 000 242 000 000
UNN 154 400 000 118 000 000 150 000 000 200 000 000 180 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
Hålogaland 76 800 000 113 000 000 200 000 000 190 000 000 190 000 000 90 000 000 40 000 000 140 000 000 190 000 000 215 000 000 215 000 000
NLSH 253 600 000 441 000 000 263 000 000 271 000 000 549 000 000 341 000 000 367 000 000 254 000 000 201 000 000 168 000 000 35 000 000
Helgeland 39 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000
RHF 51 200 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
SUM 630 000 000 840 000 000 710 000 000 748 000 000 1 016 000 000 718 000 000 704 000 000 681 000 000 688 000 000 670 000 000 647 000 000

Investeringsramme fom 2006 fordelt på prosjekt

HF Prosjekt Sum 2006-2015
Finnmark Utstyr og mindre investeringer i bygg 383 000 000
Finnmark Psyk.plan 68 000 000
Finnmark Modernisering bygg 700 000 000
UNN Senter for sp.forst 15 000 000
UNN Utstyr og mindre investeringer i bygg 1 000 000 000
UNN A-fløy 233 000 000
Hålogaland Modernisering Stokmarknes 558 000 000
Hålogaland Utstyr og mindre investeringer i bygg 400 000 000
Hålogaland Psyk.plan 25 000 000
Hålogaland Modernisering bygg 600 000 000
NLSH Modernisering 2 297 000 000
NLSH Psykiatri 213 000 000
NLSH Senter for sp.forst 30 000 000
NLSH Utstyr og mindre investeringer i bygg 350 000 000
Helgeland Utstyr og mindre investeringer i bygg 350 000 000
RHF Fellesprosjekter 200 000 000
Sum 7 422 000 000  
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Vedlegg 2 – Simulert resultatutvikling 2005-2015 
 

KONSERN
(alle tall i mill.kr)

2002 2003 Prognose 2004
Budsjett 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Basistilskudd -3 768 -3 907 -5 297 -4 576 -4 566 -4 556 -4 546 -4 536 -4 536 -4 536 -4 536 -4 536 -4 536 -4 536
ISF-inntekter -1 700 -1 999 -1 322 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022 -2 022
Gjestepasientinntekter -32 -31 -30 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
Polikliniske inntekter -570 -611 -527 -426 -405 -405 -405 -405 -405 -405 -405 -405 -405 -405
Øremerkede tilskudd -209 -252 -716 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208 -1 208
Annen driftsinntekt -191 -310 -342 -409 -409 -409 -409 -409 -409 -409 -409 -409 -409 -409
Sum inntekter -6 472 -7 110 -8 234 -8 673 -8 642 -8 632 -8 622 -8 612 -8 612 -8 612 -8 612 -8 612 -8 612 -8 612

Kjøp av helsetjenester 255 270 561 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
Varekostnad 1 085 1 137 1 202 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259 1 259
Lønnskostnad 4 071 4 484 4 926 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055 5 055
Avskrivning åpningsbalansen 582 551 529 500 296 264 238 209 209 197 191 185 171 146
Avskrivning inv  2002-2004 12 47 76 128 112 100 91 75 69 67 62 54 42 36
Annen driftskostnad 1 034 1 198 1 344 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417
Netto finanskostnad -52 -30 -4 -10 -2 -9 -15 -21 -26 -30 -35 -40 -44 -48
Årsresultat 515 548 401 264 83 42 11 -29 -39 -60 -75 -93 -124 -159
Strukturfond -154 -153 -142 -132
Resultateffekt av kortere levetid åpningsbalansen -52 -45
Korrigert årsresultat 362 394 207 88 83 42 11 -29 -39 -60 -75 -93 -124 -159
Økt pensjonskostnad 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Tiltak for balanse 2006 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87
Resultat 1 87 47 16 -25 -35 -55 -71 -89 -119 -154

Effekt av vedtatte planer og planer under arbeid
Avskrivninger av investeringsplan 2005-15 34 77 103 131 191 231 256 282 288 300
Økte driftskostnader som følge av nyinvesteringer 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Økte rentekostnader av investeringer 8 24 33 49 55 58 69 80 83 96
Inntekt investeringstilskudd NLSH -10 -10 -10 -16 -16 -19
Besparelser som følge av investeringer -3 -18 -23 -27 -27 -38 -48 -60 -70 -81
Effekt av vedtatte planer og planer under arbeid 122 180 222 275 314 333 350 356 359 360
Resultat 2 259 325 371 429 518 554 586 598 575 557

Risikoreduksjon 20% avskrivninger 7 15 21 26 38 46 51 56 58 60
Resultat 3 266 340 391 455 556 600 637 655 632 617  
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Vedlegg 3 – Effekt av fagplaner og andre tiltak 
 
Planer 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Forskningsstrategi 44 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000
Geriatri/kroniker del I 10 700 000         10 700 000         10 700 000        10 700 000         10 700 000        10 700 000         10 700 000        10 700 000        10 700 000        10 700 000           
Geriatri/kroniker del II 20 950 000         30 670 000         37 820 000        44 620 000         51 270 000        56 020 000         60 870 000        63 471 600        64 370 000        64 570 000           
Internrevisjon 3 000 000           3 000 000           3 000 000          3 000 000           3 000 000          3 000 000          3 000 000          3 000 000          3 000 000          3 000 000             
Reforhandling avtaler
private 5 000 000            5 000 000           5 000 000            5 000 000             5 000 000            5 000 000           5 000 000            5 000 000            5 000 000            5 000 000             
Tiltaksplan psykisk
helse 14 400 000          25 700 000         33 900 000          72 100 000           104 200 000        118 700 000       130 600 000        133 100 000        135 600 000        135 600 000         
Stråleterapi NLSH 4 000 000           7 000 000           10 000 000        10 000 000         10 000 000        10 000 000         10 000 000        10 000 000        10 000 000        10 000 000           
Spiseforstyrrelser 
NLSH 2 000 000            8 000 000           18 000 000          23 000 000           23 000 000          23 000 000         23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000           
Spiseforstyrrelser 
UNN 5 000 000          10 000 000         10 000 000        10 000 000         10 000 000        10 000 000        10 000 000        10 000 000           
Handlingsplan RUS 8 000 000           16 000 000         24 000 000        24 000 000         24 000 000        24 000 000         24 000 000        24 000 000        24 000 000        24 000 000           
Andre tiltak 10 100 000         10 300 000         10 500 000        8 500 000           8 700 000          8 900 000          9 100 000          9 300 000          9 500 000          9 700 000             
Sum 122 150 000       180 370 000       221 920 000      274 920 000       313 870 000      333 320 000       350 270 000      355 571 600      359 170 000      359 570 000          
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STYRESAK 45-2005/8  TILTAKSPLAN PSYKISK HELSE 2005-2015 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Bakgrunn 
Psykisk helse er og skal være et satsningsområde, og tjenestetilbudene skal oppgraderes. 
Helse Nord har ”arvet” tre fylkeskommunale opptrappingsplaner for psykisk helse. Disse er 
en viktig del av grunnlaget for arbeidet. De tre planene har den svakhet at de omhandler den 
opprinnelige perioden for nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse, dvs. fram til 2006. 
Planene ble i tillegg utarbeidet av de tre fylkeskommunene hver for seg, og har ikke i seg de 
muligheter som en samlet plan for Nord-Norge gir. De ble heller ikke fulgt opp med en 
forpliktende prioritering og implementering ut over det som statlige midler ga muligheter for.  
 
Denne tiltaksplanen setter derfor søkelyset på områder som går ut over nasjonal plan. I tillegg 
søker planen å se tjenestene i Helse Nord i et samlet, regionalt perspektiv.  
 
Helse Nord RHF nedsatte prosjektgruppe for å utarbeide handlingsplan for psykisk helse 2004 
– 2010. Gruppen leverte sine innspill i juni 2004. Det har vært gjennomført en rekke møter 
med fagmiljø og brukere i regionen. Foreliggende høringsutkast til tiltaksplan, bygger på 
disse drøftingene og arbeidsgruppens innspill. Tiltaksplanen er utarbeidet av administrasjonen 
i Helse Nord RHF. Utkast til tiltaksplan ble i møte 31. mars 2005 drøftet med tre 
representanter fra ledelsen i helseforetakene og to representanter fra brukerorganisasjonene. 
Planen ble sendt ut på høring 15. april med høringsfrist 27. mai d.å. 
 
I tillegg til denne orienteringen, vil det i styremøtet bli gitt muntlig informasjon fra adm. 
direktør Lars Vorland. 
 
Aktuelt 
Planen omhandler tiltak i perioden 2005 til 2015. Målgrupper og behandlingsmål er styrende 
for tiltakene som anbefales. Det gis en kort beskrivelse av hva som kjennertegner tilbudet i 
2005. Disse har vært utgangspunktet for de drøftinger som er gjennomført med fagfeltet, 
bruker- og pårørendeorganisasjoner.  
 
Psykisk helsevern har vært et nasjonalt satsningsområde siden 1998. Det er tilført store 
ressurser til fagfeltet, og nye tilbud er igangsatt som følge av den statlige Opptrappingsplan 
for psykisk helsevern. Statlige myndigheter forutsatte at øremerkede midler skulle komme 
som et tillegg og at det enkelte RHF selv også skulle prioritere fagfeltet. Erfaringene etter tre 
år er at psykisk helsevern ikke har fått den oppmerksomhet og styrking som forutsatt i 
Opptrappingsplan og styrings-/bestillerdokumenter.  
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Helseforetakenes utfordringer knyttet til omstrukturering, effektivisering og innsparinger i 
den somatiske spesialisthelsetjenesten har nok gått på bekostning av forventet vekst i det 
psykiske helsevernet. Denne delen av spesialisthelsetjenesten har derfor ikke fått tilstrekkelig 
fokus, verken ledelsesmessig, økonomisk eller faglig.  De viktigste tiltakene i planen vil være:  

 
- Differensiering av DPS-er 
- Rekrutteringstiltak 
- Flere akuttsenger i sykehus 
- Styrke brukermedvirkning 
 
I tillegg bes om reaksjoner på evt. etablering av eget helseforetak for rus/psykisk helsevern. 
 
DPS/BUP strukturen opprettholdes i tråd med Opptrappingsplanen, men det foreslås 
organisasjonsmessige endringer som tar hensyn til de faktiske ressursene. Det må jobbes 
målrettet med rekruttering og stabilisering av personale. Skal målet om likhet i tilbud 
uavhengig av bosted i regionen nås, må dette tiltaket ha høy prioritet. For å sikre tilbud av høy 
faglig kvalitet, er kompetansebygging, forskning og fagutvikling helt klare satsningsområder. 
Det foreslås styrking av ressurser til opplæring, og at disse bør knyttes til Lærings- og 
mestringssentra som en likeverdig møteplass for fagpersonell, brukere og pårørende. 
Prioritering av psykisk helsevern innebærer et sterkere fokus på organisasjon og ledelse. I den 
sammenheng bør en også drøfte etablering av eget foretak for rus/psykisk helsevern.  
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STYRESAK 46-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 27. april 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 8. mars 2005 fra Troms Fylkeskommune ad. de eldres brukerrepresentasjon  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte sak taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 20. april 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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