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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 22. juni 2005 – fra kl. 08.30 
på Ongajoksetra, Alta. 

 
 
Ved oppstarten av styremøte vil representanter fra Alta Kommune informere styret i Helse 
Nord RHF om arbeidet innenfor spesialisthelsetjenestene/helseomsorgen m. m. 
 
Etter behandling av styresak 48-2005 og 49-2005 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 10.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, styresekretær/adm.leder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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STYRESAK 48-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 22. juni 2005: 
 
Sak 48-2005 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 49-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2005 Side 4
Sak 50-2005 Nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg Side 12
Sak 51-2005 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF – 

oppnevning av vararepresentanter og orientering om 
samkjøring av valgene 

Side 13

Sak 52-2005 Tiltaksplan psykisk helsevern 2005-2015 Side 16
Sak 53-2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester Side 22
Sak 54-2005 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2004 – herunder 

disponering av resultat 
Side 36

Sak 55-2005 1. tertialrapport 2005 Side 38
Sak 56-2005 Kjøp av helsetjenester fra private – økonomiske rammer. 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 69

Sak 57-2005 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2005 I Side 70
Sak 58-2005 Budsjett 2006 – premisser for drift og investeringer Side 79
Sak 59-2005 Nordlandssykehuset HF – utbygging Side 103
Sak 60-2005 Søknad om godkjenning privat sykehus Omnia på 

Gardermoen 
Side 110

Sak 61-2005 Finansforvaltning i Helse Nord Side 115
Sak 62-2005 Overtakelse av garantiansvar for lån til stiftelsen 

Finnmarkskollektivet 
Side 124

Sak 63-2005 Nasjonal IKT-strategi – oppdatert status Side 127
Sak 64-2005 Hovedbankforbindelse – prolongering av avtalen Side 130
Sak 65-2005 Avtale om revisortjenester Side 132
Sak 66-2005 Orienteringssaker Side 134
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Statlig eierskap og foretaksorganisering i 

spesialisthelsetjenesten 2002-2005 
 

 4. Funksjonsfordeling innen gynekologisk kreftkirurgi i 
Helse Nord – justering  

 

Sak 67-2005 Referatsaker Side 143
 1. Brev av 15. februar 2005 fra Finnmark Fylkeskommune 

ad. merknader til årlig melding og oppfølging av 
styringsdokument 2004 

 

 2. Brev av 21. april 2005 til Helse- og omsorgsdepartement 
ad. den økonomiske utviklingen hittil i 2005, møte med 
RHF 
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 3. Brev av 11. mai 2005 fra Troms Fylkeskommune til 

Helse- og omsorgsdepartementet ad. innspill til 
styreutnevnelser i regionale helseforetak 

 

 4. Brev av 3. juni 2005 til Sosial- og helsedirektoratet ad. 
etablering av et kompetansesenter for distriktsmedisin i 
Tromsø – synspunkter fra Helse Nord RHF 

 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. og 7. 
juni 2005  

 

Sak 68-2005 Eventuelt Side 144
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 49-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 27. APRIL 2005 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 27. APRIL 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Fru Haugans Hotell i Mosjøen, den 27. april 
2005 – fra kl. 11.25 til kl. 15.55. I pausen kl. 12.00 til kl. 12.30 ble det avholdt foretaksmøte 
med Hålogalandssykehuset HF, jf. styresak 37-2005. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde (deltok ikke under behandling av styresak 42-2005 og 43-2005), 
styremedlem Stig Fossum, Nina Schmidt, Anders Eira, Lisbeth Flågeng, Bente Christensen, 
Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol, fagdirektør Einar Hannisdal, direktør forr.utvikling Tor-Arne Haug og IT-leder 
Bjørn Nilsen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Johan Petter Barlindhaug. 
 
 
STYRESAK 35-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 35-2005 Godkjenning av saksliste 
Sak 36-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. april 2005 
Sak 37-2005 Hålogalandssykehuset HF – oppnevning av nye styremedlemmer 
Sak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: Organisering av IKT-funksjonen i Helse Nord  
Sak 39-2005 Søknad om etablering av sykehusseksjon ved Rehabiliteringssenteret 

Nord-Norges Kurbad AS 
Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 37-2005.  

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

Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2005. 
Sak 42-2005 Etablering av kontrollkomité 
Sak 43-2005 Endring av geografiske ansvarsområder for helseforetakene 
Sak 44-2005 Videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
Sak 45-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Fordeling av midler til kronikersatsning 
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 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 
Sak 46-2005 Referatsaker 
 5. Brev av 8. mars 2005 fra Troms Fylkeskommune ad. de eldres 

brukerrepresentasjon 
 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. april 2005.  

Kopi ble lagt frem ved møtestart. 
 7. Notat fra kliniske ledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

av 23. april 2005 ad. styresak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: 
Organisering av IKT-funksjonen i Helse Nord.  
Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Protokoll fra styremøte i Nordlandssykehuset HF, den 25. april 2005.  
Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 47-2005 Eventuelt 
 1. Longyearbyen sykehus – spørsmål  

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. 
 
 
STYRESAK 36-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. APRIL 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. april 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 37-2005  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER 
 
Styrets vedtak:  
 
Som styremedlemmer i Hålogalandssykehuset HF for perioden 27. april 2005 og fram til 
valgperiodens utløp oppnevnes  
 
• Anders Svensson 
• Lillian Bjørklund 
• Kristian I. Fanghol 
 
Pål Krüger velges som styreleder, og Trude Husjord velges som nestleder. 
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STYRESAK 38-2005  STAB- OG STØTTEFUNKSJONER:  
 ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I  
 HELSE NORD 
 
Administrasjonen trakk sitt forslag til vedtak. 
 
 
Styremedlemmet Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag:  
 
1. En optimal utnyttelse av IKT baserte verktøy krever en fortløpende og gjensidig 

kompetanse- og erfaringsutveksling mellom IKT seksjonen som leverandør, og klinikken 
som bruker.  

 
2. En regional IKT organisasjon må primært ta hensyn til klinikkens særlige behov. 
 
3. Det etableres en prosjektgruppe, med deltakere fra klinikken, IKT, RHF og 

konserntillitsvalgte, som arbeider fram forslag til en ny, omforent IKT organisasjon i 
Helse Nord. Prosjektleder bør rekrutteres i fra klinikken. 

 
Forslaget falt mot to stemmer (Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen). 
 
 
Nestleder Stig Fossum fremmet følgende forslag: 
 
1. Det etableres en ny regional IKT organisasjon – herunder en felles driftsenhet, Helse Nord 

IKT, som en avdeling under Helse Nord RHF. En regional IKT organisasjon må ta hensyn 
til klinikkens særlige behov. 

 
2. Styret ber administrasjonen utvikle en plan for organisering og implementering i tett 

samarbeid med foretaksdirektørene. Arbeidet baseres på de definerte forbedringsområder 
samt kravene til ønskede resultatmål slik de fremkommer i vedtaket i 
Hålogalandssykehuset HF. 

  
3. 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. 

  
4. Saken fremmes på nytt for styret i Helse Nord RHF i styremøte august/september 2005.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det etableres en ny regional IKT organisasjon – herunder en felles driftsenhet, Helse Nord 

IKT, som en avdeling under Helse Nord RHF. En regional IKT organisasjon må ta hensyn 
til klinikkens særlige behov. 
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2. Styret ber administrasjonen utvikle en plan for organisering og implementering i tett 

samarbeid med foretaksdirektørene. Arbeidet baseres på de definerte forbedringsområder 
samt kravene til ønskede resultatmål slik de fremkommer i vedtaket i 
Hålogalandssykehuset HF. 

  
3. 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. 

  
4. Saken fremmes på nytt for styret i Helse Nord RHF i styremøte august/september 2005.  
 
 
Protokolltilførsel til styresak 38-2005: 
 
En optimal utnyttelse av de IT-baserte verktøy krever en fortløpende og gjensidig 
kompetanse- og erfaringsutveksling mellom IT-seksjonene som leverandører og klinikken 
som bruker. Slik innfrir brukerne en grunnleggende forutsetning, - at hensiktsmessige IT-
baserte verktøy tas i bruk -, og de settes i stand til å kunne bestille innenfor de eksisterende 
muligheter og dermed ta ut økonomisk effekt. Fokus må derfor rettes mot brukerne/klinikken, 
og ikke alene mot leverandøren av produktene/IT-seksjonene.  
 
Saken mangler også klare måldefinisjoner og beskrivelse av tiltak, effekt og gevinst. 
 
Vi registrerer at det både fra IT- og kliniske miljøer uttales en frykt for tap av nærhet til 
bruker/stedlig kompetanse og at en dermed ikke greier å opprettholde klinikken som ”den 
profesjonelle bruker”, med de konsekvenser det kan få for samhandling og økonomi. 
 
Kari B. Sandnes /s/     Odd Oskarsen /s/  
 
 
STYRESAK 39-2005  SØKNAD OM ETABLERING AV  
 SYKEHUSSEKSJON VED  
 REHABILITERINGSSENTERET  
 NORD-NORGES KURBAD AS 
 Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 37-2005 
 
Styrets 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 i sin nåværende form. 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 i Helse Nord. 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.     
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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. 

 
 
STYRESAK 40-2005  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF’s sørge-for-ansvar innebærer at private aktører kan brukes der de er et 

supplement av fullgod kvalitet eller et kostnadseffektivt korrektiv til egen virksomhet. 
 
2. Private aktører skal benyttes ut fra en helhetlig og optimal forvaltning av helsebudsjettet. 
 
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. 
 
5. Styret ber administrasjonen i forbindelse med de nye anbudene sikre at det ikke inngås 

avtaler med private sykehus som har ansatt personell som kan komme i lojalitetskonflikt 
eller skape uheldige konkurranseforhold med helseforetakene i regionen. 

  
6. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak som drøfter hvordan det kan 

utvikles nasjonalt foretrukne tilbud i regionen.  
 
 
STYRESAK 41-2005  KOMMERSIALISERING AV  
 FORSKNINGSRESULTATER – BEHOV FOR 
 FELLES REGELVERK 
 Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2005 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret vedtar ”Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved 66 HF”.  
 
2. Dersom noen av de andre RHF-styrene vedtar avvikende regler, bes administrasjonen om 

å komme tilbake til styret med saken. 
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STYRESAK 42-2005  ETABLERING AV KONTROLLKOMITÉ 
 
Styrets vedtak:  
 
1. 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 kontrollkomité. 

 
2. Dersom departementet står fast ved den skisserte modellen, etablerer styret for Helse Nord 

RHF kontrollkomité bestående av tre av de eieroppnevnte representanter. 
 
 
STYRESAK 43-2005  ENDRING AV GEOGRAFISKE  
 ANSVARSOMRÅDER FOR  
 HELSEFORETAKENE 
 
Styrets 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. Dette betyr at Nordlandssykehuset HF får et større ansvar for den 
lulesamiske befolkningen. 

 
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 

 
3. Endringen iverksettes fra 1. januar 2006 etter at endringer i vedtektene for helseforetakene 

er behandlet i foretaksmøter.   
 
 
STYRESAK 44-2005  VIDERE UTVIKLING AV  
 AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD 
 
Styrets 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.  
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4. Saken forutsettes fremlagt for styret til behandling senest i desember 2005.  
 
 
STYRESAK 45-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

• Seminar for styreledere i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 8. mai 2005  
• Møte med helseministeren – oppsummering  
• Møte med det Regionale Brukerutvalget, den 21. mai 2005 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Status økonomi, jf. styresak 45-2005/6 1. kvartalsrapport Helse Nord  
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 22. april 2005 ad. økonomiske 

utfordringer 2005  
o Regional plan for desentralisert spesialisthelsetjeneste (status/fremdrift) 
o Organisering HF-ene – gjennomgang  
o Direktørmøte, den 13. april 2005 – oppsummering  
o Arbeidstilsynets rapport for Hålogalandssykehuset HF – varsel om pålegg 
o Oppnevning av HF-styrene – prosess fremover 
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 15. april 2005 ad. 

investeringsprosjekter 
3. Fordeling av midler til kronikersatsning 
4. Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø – oppfølging av styresak 07-

2005, tilbakemelding 
5. Oppsummering av 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 

  
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. Tittelen i styresak 45-2005/5 ble endret. 
 
 
STYRESAK 46-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 8. mars 2005 fra Troms Fylkeskommune ad. de eldres brukerrepresentasjon  
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. april 2005. Kopi ble lagt frem ved 

møtestart. 
3. Notat fra kliniske ledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. april 2005 ad. 

styresak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: Organisering av IKT-funksjonen i Helse 
Nord. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra styremøte i Nordlandssykehuset HF, den 25. april 2005. Kopi ble lagt frem 
ved møtestart. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 47-2005  EVENTUELT 
 
Styremedlem Stig Fossum stilte spørsmål ad. Longyearbyen sykehus og utviklingen videre. 
Administrasjonen vil komme tilbake til denne saken i forhold til åremålsstillinger vs. fast 
ansettelse og forholdet mellom sykehuset og befolkningen. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005 200300249-135 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Tjeldnes, tlf. 75 51 29 16   
 

 

STYRESAK 50-2005  NYTT MEDLEM I REGIONALT BRUKERUTVALG 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Etter Per Evald Nilsens bortgang skal det velges nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg. 
Nilsen representerte organisasjonssammenslutningen SAFO, som består av Norges 
Blindeforbund, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. 
Organisasjonene er enige om å foreslå Halgeir Holthe, 9100 Kvaløysletta som nytt medlem. 
 
Vurdering 
Sammensetningen av Regionalt Brukerutvalg bygger blant annet på en fordeling mellom 
organisasjonene, hvor SAFO skal ha minst ett medlem. Det har derfor vært naturlig å rette 
henvendelsen om oppnevning kun til SAFO, ellers ville de vært uten medlemmer i Regionalt 
Brukerutvalg.  
     
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
  
1. Som nytt medlem av Regional Brukerutvalg oppnevnes Halgeir Holthe, Tirilbakken 11, 

9100 Kvaløysletta.  
 
2. Funksjonstiden følger nåværende brukerutvalg, fram til 30. juni 2006.   
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Brev av 10. juni 2005 fra NFU Nordland fylkeslag på vegne av  
 SAFO-organisasjonene i Nordland, Troms og Finnmark 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005 200400477-19 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 51-2005  VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER 
 TIL STYRET I HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING AV VARAREPRESENTANTER  
 OG ORIENTERING OM SAMKJØRING AV  
 VALGENE 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken skal gi styret i Helse Nord RHF en kort oppsummering om status ad. 
koordinering av valgene og funksjonstid i regionen.  
 
I tillegg er det nødvendig å oppnevne vararepresentanter for to av valgstyrets medlemmer. 
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 85-2004 ble det fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helse Nord 

RHF:  
 

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

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

funksjonstid i regionen.  
 
I det konstituerende møte i valgstyret, den 4. januar 2005 ble Mona Fagerheim valgt til leder 
og Odd Oskarsen ble valgt til nestleder. 
 
I samme møte besluttet valgstyret i henhold til punkt 3 av styrets vedtak å rette en 
henvendelse til eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet om hjemmel for å kunne 
samordne valgene av de ansattes representanter til styrene i helseforetakene og det regionale 
helseforetak. I samme brev ber valgstyret om svar på spørsmål ad. valgbarhet av medlemmer i 
valgstyrene samt andre relevante spørsmål. Brevet ble sendt, den 10. januar 2005.  
 
I brev av 11. mars 2005 svarer Helse- og omsorgsdepartementet på spørsmålene som 
valgstyret har stilt som følger: 
 
1. Ansatte som er valgt til styremedlemmer har rett til å sitte i vervet i to år. Det er derfor 

ikke anledning til å foreta nytt valg, før det er gått to år etter siste valg. 
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2. Det antas – under tvil – at valget må kunne utsettes for et kortere tidsrom, når det er saklig 

grunn til det. Før valgstyret eventuelt treffer et slikt vedtak, bør det sikre at alle som er 
berørt har fått uttale seg, herunder de ansattes organisasjoner og de sittende 
styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. 

 
3. Valgstyret kan ikke forkaste en liste, fordi den inneholder en kandidat som samtidig er 

medlem av valgstyret. Dersom en av valgstyrets medlemmer stiller til valg, vil han/hun 
imidlertid kunne bli inhabil i en rekke av de saker som valgstyret behandler og kan ikke 
delta i behandling av saken. I så fall må varamedlem innkalles. 

 
I tillegg fikk valgstyret svar på de andre spørsmålene omkring gjennomføringen av valget. 
Disse fremgår av vedlagt korrespondanse. 
 
Vurdering/oppsummering 
I møte, den 17. mars 2005 har valgstyret i Helse Nord RHF med bakgrunn i brevet fra Helse- 
og omsorgsdepartementet besluttet  
 
1. å fremme sak for styret i Helse Nord RHF om oppnevning av personlige varamedlemmer 

til leder og nestleder i valgstyret. 
 
2. å gjennomføre høringsrunde med alle berørte parter i denne saken for å utsette valget til 

slutten av oktober 2005 i alle helseforetak og det regionale helseforetak.  
 
Høringsnotat ble sendt ut til alle berørte parter, den 10. mai 2005 med svarfrist 4. juni 2005. 
Høringsnotatet redegjør for historikken i denne saken samt valgstyrets vurdering av 
situasjonen.  
 
Det er kommet inn 15 høringssvar fra forskjellige instanser, og alle har uttalt seg positiv til 
utsettelse av valgene til oktober 2005. 
 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjennomført valg av 
ansattes representanter til styret i februar 2005, og de valgte styremedlemmene bør være 
forberedt på å måtte få sin valgperiode forlenget til høsten 2007. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende personlige varamedlemmer til valgstyret for 

Helse Nord RHF:  
 

• Britt Åss, Fagforbundet for leder Mona Fagerheim 
• May Britt Allstrin, KFO for nestleder Odd Oskarsen 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene om å oppnevne varamedlemmer til 

sine valgstyrer. 
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3. Oppsummeringen om koordinering av valgene og funksjonstiden i regionen taes til 

orientering.  
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev av 10. januar 2005 til Helse- og omsorgsdepartementet 
 Brev av 11. mars 2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
 Høringsnotat av 10. mai 2005 
 
Uttrykte vedlegg: Høringssvar 
 Protokoll fra møte i RHF-valgstyre, den 3. januar 2005 og 17. mars 2005 
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STYRESAK 52-2005  TILTAKSPLAN PSYKISK HELSEVERN 2005-2015 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Psykisk helse er og skal være et satsningsområde, og tjenestetilbudene skal oppgraderes. 
Denne tiltaksplanen setter søkelyset på områder som går ut over statlig Opptrappingsplan. I 
tillegg søker planen å se tjenestene i Helse Nord i et samlet, regionalt perspektiv.  
 
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. For mer utdypende statusbeskrivelse vises til Innspill til 
Handlingsplan psykisk helse 2004-2010, se vedlegg. 
 
Psykisk helsevern har vært et nasjonalt satsningsområde siden 1998. Det er tilført store 
ressurser til fagfeltet, og nye tilbud er igangsatt. Statlige myndigheter forutsetter at 
øremerkede midler skal komme som et tillegg og at det enkelte RHF selv også skal prioritere 
fagfeltet.  
 
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:  

 
• Rekrutteringstiltak  
• Differensiering av DPS-er 
• Flere akuttsenger i sykehus 
• Styrke brukermedvirkning 
• Styrke ledelse 
 
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.  
 
Bakgrunn  
Helse Nord RHF har tre fylkeskommunale opptrappingsplaner for psykisk helse som omfatter 
perioden for den nasjonale opptrappingsplanen. Det er behov for en samlet plan som både 
ivaretar den nye styringsformen, og som ivaretar en nødvendig styrking av tilbudet ut over 
tiltakene som kreves i den statlige opptrappingsplanen. 
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Kartlegging viser at Opptrappingsplanen alene ikke vil lukke manglene innen kapasitet, 
kvalitet, organisering, medvirkning, samhandling og tilgjengelighet. Foreliggende forslag til 
tiltaksplan har derfor som mål å søke å dekke gapet mellom tiltakene i Opptrappingsplanen og 
de krevende utfordringene som tjenesten står overfor. 
 
Vurdering 
Arbeidet med tiltaksplanen har vært omfattende. Foruten innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av 
Helse Nord RHF i 2003, har det vært gjennomført drøftinger med fagfeltet, bruker- og 
pårørende organisasjoner. I tillegg har planen vært på høring, med god mottakelse. Alle 
høringsinstanser understreker viktigheten av en helhetlig plan for regionen, og som i tillegg 
går utover den nasjonale Opptrappingsplanen. Det kommenteres også som positivt at det 
satses spesielt på kvalitet, gjennom styrking av kompetansebygging, forskning og 
fagutvikling. Helseforetakene gir generell tilslutning til planen, men understreker viktigheten 
av at planen følges opp økonomisk. 
 
Konsekvenser av høringsuttalelsene 
 
1. Tiltak det ikke er opplutning om: 
 
• Høringsuttalelsene gir ikke tilslutning til å vurdere en mulig fremtidig etablering av 

rus/psykisk helse som eget foretak. 
 
2. Tiltak det er stor enighet om: 
 
• Videreføring av rekrutteringsprosjekter for leger, både i barne- og ungdomspsykiatri og i 

voksenpsykiatri. 
• Differensiering av DPS ut fra den faktiske ressurssituasjon, slik at både faglig kvalitet og 

bedre tilgjengelighet sikres.  
• Vektlegging av å utvikle god kvalitet på tjenesten gjennom økt satsning på fagutvikling, 

forskning og kompetansebygging, og at dette skal gjelde alle yrkesgrupper i tjenesten. 
• Ledernivået må styrkes og utvikles.  
 
3. Nye tiltak som bør vurderes: 
 
Det er fremmet flere nye forslag til tiltak i høringsuttalelsene. Noen av forslagene har 
tilknytning til tiltak som allerede er foreslått i planen, andre er helt nye. Disse vurderes og 
integreres foreløpende. Det gjelder for eksempel behovet for å styrke den psykiske 
helsetjenesten til befolkningen på Svalbard. Videre foreslås det etablert dagbehandlingstilbud 
for voksne der dette mangler, samt familiebehandlingstilbud i Tromsø. 
 
Andre spesielle kommentarer er at økt behov for psykisk helsevern til eldre ikke gjenspeiles 
godt nok i tiltakene, spesielt i forhold til sykehusavdelingene, hvor det er behov for ø-
hjelpstilbud til denne gruppen.  
 
For en nærmere beskrivelse av høringsuttalelsene, vises til vedlegg. 
 
Konklusjon 
Foreliggende utredning vil sammen med handlingsplaner for rus, geriatri, habilitering og 
rehabilitering danne et godt beslutningsgrunnlag for å vri tilbudene i ønsket retning framover. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til prinsippene i tiltaksplan for psykisk helsevern.  
 
2. Tiltakene vurderes fortløpende og innarbeides i årsbudsjettene framover. 
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  - Notat med oppsummering av høringsuttalelser  
 - Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, 21. april 2005 
 
Utrykte vedlegg:  - Høringsuttalelser  
 - Tiltaksplanen for psykisk helsevern 2005-2015. Høringsutkast april 2005. 
  Se www.helse-nord.no.  
 - Innspill til Handlingsplan for psykisk helsevern 2004-2010, Helse Nord RHF,  
  juni 2004. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 2003.  
  Se www.helse-nord.no.  
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UTREDNING 
 
Innledning  
Samfunnsendringer innen tre områder forventes å få konsekvenser for det psykiske 
helsevernet i tida fremover; økning av antallet eldre, rusproblematikk og omsorgssvikt. Den 
eldre del av befolkningen øker, og dette vil medføre en økning i forekomsten av 
aldersdemens. Økende rusproblematikk vil kreve økte ressurser til behandling av pasienter 
som lider av både psykiske lidelser og rusproblemer. Omsorgssvikt utfordrer både barne- og 
ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien både når det gjelder å oppdage og å minske 
skadelige konsekvenser av omsorgssvikten.  
 
Et godt psykisk helsevern er avhengig av et godt samarbeid mellom foretakene og 
primærhelsetjenesten. En godt fungerende primærhelsetjeneste bidrar til å dempe presset på 
spesialisthelsetjenesten. Samspill mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er en 
grunnleggende forutsetning for at pasientene skal oppleve et helhetlig tilbud og god 
kontinuitet.  
 
Arbeidsgruppen som utarbeidet innspill til handlingsplan for psykisk helsevern, anbefalte 
tiltak for perioden 2004-2010. Helse Nord RHF vurderte at det i tillegg til disse burde 
gjennomføres mer spissede tiltak for å styrke tjenesten, både faglig og økonomisk. 
Omfattende drøfting med representanter fra ledelsen i helseforetakene, fagmiljøene og 
representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner er gjennomført. Forslag til tiltaksplan 
har vært på høring. 
 
Kort om høringsuttalelsene 
I alt er det gitt 30 høringsuttalelser, se vedlegg (Oppsummering av høringsuttalelser – 
tiltaksplan psykisk helse 2005-2015). 
 
1. Prosess 
Tilbakemeldingene er positive med hensyn til den arbeidsprosess som har vært gjennomført.  
Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) er imidlertid kritisk til deler av prosessen som 
ligger bak utkast til tiltaksplan. Det savnes en mer grundig faglig utredning og argumentasjon 
for de ulike tiltakene.  
 
2. Tiltak 
Tiltakene som foreslås iverksatt får gjennomgående positiv tilslutning.  
 
Forslag om vurdering av en mulig fremtidig etablering av et eget foretak for rus/psykisk helse, 
får ikke støtte i høringsuttalelsene. Derimot uttrykker flere at en god ledelse på alle nivå i det 
psykiske helsevernet er viktig for at tjenesten skal kunne styrkes og videreutvikles.  
 
De fleste uttalelsene støtter forslaget om differensiering av DPS, og mener at det er viktig å 
vurdere tilbudene med sikte på å skape gode og stabile enheter med tilgang på bred 
fagkompetanse.  
 
Skisserte tiltak innen brukermedvirkning gis støtte, med kommentar om at en bl.a. må se 
nærmere på en ordning med brukermedarbeidere. Et par av uttalelsene mener at det ikke er 
behov for eget brukerutvalg for psykisk helse, og begrunner dette med at det er viktig at en ser 
helhetlig på tjenestetilbudet i regionen, hvor både somatikk, psykisk helse og rus bør inngå.  
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Flere av uttalelsene gir også støtte til styrking av akuttilbudet i sykehus, samtidig som det 
pekes på at ø-hjelp må være et tilbud på DPS-nivå. Når en likevel går inn for å utvide antall 
døgnplasser i akuttpostene i Bodø og Tromsø, er det på bakgrunn av at flere av DPS-ene ikke 
kan forventes å kunne ivareta en slik funksjon på grunn av mangel på spesialister, og at dette 
vurderes å være et tilbud som skal ivaretas på sykehusnivå.  
 
Flere påpeker at tilbudet til eldre ikke er gitt det omfang som er nødvendig på bakgrunn av at 
andel mennesker over 65 år øker, og vil ha behov for spesialisthelsetjenester generelt og gi 
nye utfordringer for psykisk helsevern spesielt. Dette gjelder både på DPS-nivå og på 
sykehusnivå.  
 
Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten er ulikt organisert i regionen. Noen steder er den 
organisert i somatisk virksomhet og andre steder i psykisk helsevern. Fra deler av 
habiliterings- og rehabiliteringstjenesten er det derfor uttrykt ønske om at fagmiljøet innen 
habilitering selv bør avklare intern funksjonsfordeling og rolleavklaring der det er nødvendig. 
 
Det fremkommer ingen klar uenighet i forslag til tiltak knyttet til tilbudene til de enkelte 
grupper av pasienter; barn, unge voksne osv..  
 
2.1. Forslag til nye tiltak 
Høringsinstansene har flere forslag til utvidelser av tjenester eller nye tiltak. Det tas opp at 
tilbudet til befolkningen på Svalbard bør bedres. Dagtilbud til voksne bør etableres på DPS 
der dette mangler. Behandlingstilbud til innsatte i fengsel bør bedres og tilbudet innen 
rehabilitering på sykehusnivå til ferdigbehandlede pasienter som kommer fra 
sikkerhetspostene må styrkes.  
 
Fra eier stilles det krav om at spesialisthelsetjenesten skal bedre kjennskapen til 
virksomhetsdata og foreta evalueringer av ulike behandlingstilnærminger. For å ivareta dette 
uttrykkes det behov for større satsning på forbedring og styrking av IKT-utstyr og kompetanse 
innenfor dette området. 
 
En av de største utfordringene for tjenesten er å rekruttere og stabilisere tilstrekkelig antall 
spesialister, både leger og psykologer. Her er det innkommet flere forslag og kommentarer. 
Blant annet er det foreslått at helseforetakene vurderer om privatpraktiserende spesialister 
som vanligvis besitter betydelig faglig-, organisatorisk- og ledelseserfaringer, kan ha 
tilleggsfunksjoner som for eksempel ”faddere” overfor nyutdannede spesialister som påtar seg 
lederfunksjoner, ofte på institusjoner hvor organiseringen og driften over tid har vært innrettet 
uten en fast ansatt nærværende leder.  
 
Det foreslås at planen anbefaler en norm for antall psykiatere og psykologspesialister både 
innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.  
 
Innen brukermedvirkning foreslås flere tiltak for å bedre arbeidsforholdene for brukerne, blant 
annet at brukerutvalg må få tilgang til god hjelp fra sekretær/saksbehandler og at det tas 
hensyn til at ikke alle har tilgang på data og kvalifikasjoner for bruk av dette.  
 
Når det gjelder opplæring i regi av Lærings- og mestringssentrene, foreslås det at det må 
settes av midler til å lønne praktikanter ved kurs/seminarer for familier med 
funksjonshemmede barn. Å gjennomføre familiekurs, krever tilgjengelig personell som tar 
vare på barnet/søsken når foreldre er opptatt med kurs/opplæring. 
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Andre tiltak knyttet til Lærings- og mestringssentrene er at disse må invitere til åpne kurs, 
foredrag og andre aktive informasjonstiltak for å øke befolkningens generelle kunnskap om 
psykiske lidelser.  
 
Til kapitel om forskning og fagutvikling, foreslås større fokus på erfaringsbasert kunnskap. 
Det henvises blant annet til samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bodø, Fagforbundet og 
Nordlandssykehuset. Samarbeid mellom det kliniske feltet og høgskolene omkring 
forskningsprosjekt er viktig som ledd i kompetansebygging og fagutvikling, og erfaringene 
tilsier at dette må styrkes. Eksempler på dette er samarbeid mellom Høgskolen i Tromsø og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Flere tar til ordet for at finansieringen av tiltakene kan synes vanskelig, særlig dersom dette 
skal gjennomføres ved omprioritering fra somatisk virksomhet. 
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STYRESAK 53-2005  DESENTRALISERING AV  
 SPESIALISTHELSETJENESTER 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Sammendrag 
Utredningen om desentralisering av helsetjenester i Nord-Norge har som mål å få flere av 
tjenestene utført nærmere der folk bor. En slik desentralisering vil bringe oss nærmere 
realisering av den politisk vedtatte målsetting om at befolkningen har krav på likeverdige 
helsetjenester uavhengig av alder, bosted og kjønn. 
 
Det foreslås i saken å utarbeide foretaksvise planer for videre arbeid med desentralisering og 
det understrekes at en økt ambulering og annen form for desentralisering av tjenester må være 
godt forankret i fagmiljøene. Rapporten viser at det største potensialet kanskje er økt 
ambulering fra de store sykehusene til de mindre; det er her det største økonomiske 
innsparingspotensialet ligger som følge av mange og kostbare flyreiser til de store 
sykehusene. Men like viktig er det at foretakene tar ut de synergier som ligger i bedre 
gjensidig utveksling av ambulante polikliniske tjenester mellom de enkelte sykehusenheter 
innen foretakene.  
 
Utvidelse av ambuleringsordningene for spesialister utenfor sykehus foreslås i første omgang 
konsentrert til de DMS-er/spesialistpoliklinikker som allerede er etablert eller som er under 
etablering. Der hvor forholdene ligger til rette, er det imidlertid ønskelig at 
ambuleringsordninger også inkluderer mer perifere lokalisasjoner. Også de mindre 
kommunene har behov for faglige kontaktpunkter mot spesialisthelsetjenesten; dette gjelder 
særlig i forhold til samhandling og kompetanseoverføring. Det samlede omfang av 
ambuleringsordninger må imidlertid også tilpasses kapasitet og forutsetninger i det enkelte 
helseforetak. Det er særlig viktig at de mindre lokalsykehusene ikke påføres belastninger som 
kan bidra til å svekke deres basisfunksjoner.  
 
Helse Nord RHF må i samarbeid med helseforetakene utvikle tiltak som sikrer stabile 
løsninger for rekruttering av spesialister, inkludert forutsigbare ordninger for ambulering. 
Foretaksansatte spesialister vil fortsatt stå for hovedtyngden av ambuleringen, men også 
avtalespesialistene forutsettes mer aktivt benyttet i slike ordninger. I den helhetlige plan som 
forutsettes utformet for framtidig plassering av nye og ledige hjemler for driftstilskudd, bør 
også ambuleringsordninger for avtalespesialister inngå i vurderingsgrunnlaget. 
 
Det faglige innholdet i sykestuene foreslås utredet, og arbeidet med å finne egnede og 
bærekraftige finansieringsordninger for sykestuesenger må intensiveres. For å oppnå dette, 
forutsettes Helse Nord RHF å påta seg en pådriverrolle overfor nasjonale myndigheter. Også i 
forhold til økt bruk av telemedisinske løsninger må Helse Nord RHF prioritere sin nasjonale 
pådriverrolle med sikte på å få etablert tjenlige telemedisinske takstsystemer for 
primærhelsetjenesten (primærleger). Stabile og akseptable løsninger som kan bedre 
tilgjengelighet til elektronisk pasientinformasjon på tvers av helseforetak krever også 
avklaringer på nasjonalt plan. Det bør være mulig å finne løsninger som forener slike 
tilgjengelighetsbehov med de nødvendige hensyn til personvern.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til administrerende direktørs vurderinger av de 

framlagte strategier for videre desentralisering av spesialisthelsetjenester. Styret ser det 
som en del av sørge-for-ansvaret å legge til rette for at befolkningen gis mer   

      lik tilgang til spesialisthelsetjenester. 
 
2. Prosjektet Desentralisering av spesialisthelsetjenester inngår som et viktig ledd i Helse  
      Nords strategi for utvikling av lokalsykehusenes framtidige rolle. Målet er både å  
      styrke lokalsykehusene gjennom å tilføre dem flere ambulante tjenester fra større sykehus,  
      og dessuten la lokalsykehusene og større sykehus bli base for ytterligere desentralisering  
      av utvalgte spesialisthelsetjenester til områder uten sykehus.  
 
3. Styret ber administrerende direktør i Helse Nord RHF om å oppnevne de foreslåtte 

arbeidsgruppene for videre utredning og detaljering av de forslagene i prosjektrapporten 
som gjelder sykestuedrift og telemedisin. Disse utredningene forventes ferdigstilt innen 1. 
mars 2006.  

 
4. Styret foreslår at teknisk og praktisk drift av læringsportalen www.helsekompetanse.no 

utskilles fra NST og organiseres som en særskilt virksomhet under Helse Nord RHF eller 
ett av helseforetakene.  

 
5. Både styre og administrerende direktør i Helse Nord RHF forutsettes å påta seg en aktiv 

nasjonal pådriverrolle i arbeidet med å utvikle og iverksette finansieringsordninger som 
kan bidra til å stimulere desentralisering, der dette er helsepolitisk viktig og faglig 
forsvarlig. Dette gjelder særlig i forhold til sykestuer der det er stort behov for å finne 
bærekraftige finansieringsløsninger. Helse Nord RHF må videre intensivere arbeidet 
overfor nasjonale myndigheter i forhold til å få etablert tjenlige telemedisinske 
takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger). Den samme pådriverollen må 
aktiveres i forhold til oppfølging av forskrift om polikliniske takster, slik at disse fortsatt 
kan utløses også uten legespesialist til stede. Arbeidet med å bedre tilgjengelighet til 
elektronisk pasientinformasjon på tvers av helseforetak må også ha høy prioritet.  

 
6. Helseforetakene skal utvikle særskilte planer for desentralisering innen det enkelte 

foretak. Disse planene skal være en konkretisering og detaljering av de strategier som 
ligger i rapporten og inneholde prioriterte tiltak for desentralisering av tjenester. I disse 
planene skal også inngå foretaksovergripende tiltak og ambulering av spesialister. Videre 
skal planer om ambulering synliggjøres både i planen til det foretak som mottar og det 
foretak som leverer tjenester. I planprosessen må de økonomiske konsekvensene av 
planlagte tiltak beregnes. Videre forutsettes at foretakene i planarbeidet har samordnende 
kontakt med potensielt samarbeidende foretak. UNN og NLSH har en særlig rolle for å 
levere tjenester ut over eget helseforetak. Rapporter fra planarbeidet forventes levert innen 
1. mars 2006, med etterfølgende styrebehandling i HF-styrene.  

 
7. Avtalespesialistene er en ressurs som bør utnyttes bedre for å oppnå mer desentraliserte 

spesialisthelsetjenester. Styret ber om en helhetlig plan for framtidig spesialitetsmessig og 
geografisk plassering av nye og ledige driftstilskudd, samt ønsket ambulering innenfor 
dagens avtaler. Denne planen må bli retningsgivende for utlysning av avtalene, og et ledd 
i Helse Nords desentraliseringsstrategi. Dette planarbeidet forutsettes avsluttet i løpet av 
første tertial 2006.  
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8. I all hovedsak må tiltakene for å desentralisere spesialisthelsetjenester være selvfinansierte 

gjennom at midler frigjøres gjennom innsparinger fra syketransport og konverteres til 
pasientbehandling. Foretakene bør likevel ha en viss frihet til selv å vurdere hvordan 
hensyn til pasienter og samfunnsnytte skal vektlegges i forhold til eventuelle 
merkostnader ved desentralisering. Tjenesteproduksjonen skal ikke økes, men være på 
samme nivå.  

 
9. Investeringer i utstyr og eventuelt egne lokaler til desentraliserte tilbud om 

spesialisthelsetjenester vil konkurrere med andre investeringsbehov i helseforetakene. 
Både avskrivninger og nye driftsutgifter som følger av slike investeringer skal generelt 
dekkes innenfor det enkelte helseforetaks budsjetter.  

 
10. Planprosessene skal gjennomføres i samarbeid med kommunene i helseforetakenes 

omland og det foreslås at etablerte samarbeidsfora utnyttes til dette formål. 
      Det vil bli tatt et initiativ fra Helse Nord til utarbeidelse av maler for avtalemessige   
      forhold mellom helseforetakene og kommunene 
 
10. Helse Nord RHF må i samarbeid med helseforetakene iverksette tiltak som sikrer stabile 

løsninger for rekruttering av spesialister. Som arbeidsgivere må helseforetakene utarbeide 
og forhandle frem lønns- og avtalevilkår som sikrer stabilitet i deltakelse fra 
helsepersonell i desentraliserte tilbud. Helse Nord vil være en pådriver for å sikre større 
grad av harmonisering av avtaler og økonomiske ordninger knyttet til ambulering.  
 

 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Rapport fra prosjektgruppe av 2.mai 2005: Desentralisering av  
 spesialisthelsetjenester i Helse Nord (tidligere utsendt) 
  
 Oversikt over høringsuttalelser med resymé 
 
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelser  
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UTREDNING 
 
1.  Bakgrunn – prosjektgruppens arbeid – prosess 
Det er en målsetting for Helse Nord RHF å gi befolkningen bedre tilgjengelighet til 
spesialisthelsetjenester. Nærhet er en av flere dimensjoner ved tilgjengelighet, og i en landsdel 
med store geografiske avstander utgjør denne dimensjonen en særlig utfordring. Til tross for 
en relativt desentralisert sykehusstruktur, har store deler av befolkningen i Nord-Norge større 
avstander og lengre reisetid til sykehus og spesialisthelsetjenester enn ellers i landet. I den 
framlagte prosjektrapporten vurderes derfor muligheter og forutsetninger for ytterligere 
desentralisering av utvalgte spesialisthelsetjenester.  
 
De infrastrukturelle forutsetningene for desentralisering av spesialisthelsetjenester er rimelig 
godt tilrettelagt i Helse Nord. Vi har en desentralisert lokalsykehusstruktur, flere 
distriktsmedisinske sentre (DMS-er) som enten er etablerte eller under etablering, 
sykestueplasser i en rekke kommuner, et velfungerende elektronisk helsenett og et betydelig 
potensial for å ta i bruk telemedisinske tjenester i stor skala.  
 
Prosjektet har primært en verdimessig begrunnelse knyttet til befolkningens behov for 
helsetjenester så nært bostedet som mulig, men er også begrunnet gjennom nye faglige 
muligheter for å tilby mer desentraliserte tjenester. Dessuten har syketransportreformen av 
2004 gitt økonomiske incitamenter til å flytte ut noen tjenester istedenfor å la pasientene reise 
til større behandlingsinstitusjoner. Det er nettopp samspillet mellom disse tre faktorene som 
åpner de nye muligheter for bedre å ivareta befolkningens behov for nærhet til slike tjenester.  
 
Selv om enkelte utviklingstrekk i moderne medisin og pasientbehandling virker 
sentraliserende, gjelder ikke dette som noen generell tendens. Forenkling og standardisering 
har bidratt til å gjøre en rekke medisinske metoder sikrere og dermed enklere å utføre utenfor 
de store sykehusene. Denne rapporten målbærer derfor det synspunkt at disse nyere faglige 
forutsetninger for desentralisering må tas i bruk der ikke økonomiske, medisinskfaglige eller 
andre vektige hensyn tilsier noe annet.  
 
Rapporten tar også for seg hvilke pasientgrupper og tjenester som det er mest aktuelt å gi 
desentraliserte tilbud til. De faglige og økonomiske forutsetningene for desentralisering tilsier 
at det bør tilrettelegges først og fremst for pasientgrupper med et visst volum, men det bør 
også tas hensyn til små pasientgrupper som burde slippe å reise på grunn alder og 
helsetilstand.  
 
Som forvalter av samfunnets samlede ressurser til spesialisthelsetjenester, er det god 
ressursforvaltning for Helse Nord å bruke mindre penger på pasientreiser og mer på direkte 
pasientbehandling der folk bor. God ressursforvaltning innebærer også krav til kvalitet, og det 
forutsettes at de helsetjenester som desentraliseres har likeverdig kvalitet.  
 
I arbeidet med rapporten har det vært viktig for Helse Nord RHF å mobilisere ressurspersoner 
og miljøer som samlet kunne sikre bred forankring, relevant og allsidig kompetanse, og ulike 
geografiske og funksjonelle ståsteder. Det ble derfor oppnevnt en bredt sammensatt 
prosjektgruppe med 17 medlemmer: bestående av leger, annet helsepersonell, økonomer, 
ledere, ansatte, tillitsvalgte, brukerrepresentant, representant for de private avtalespesialistene, 
representanter fra DMS1-enhet, kommuneoverlege, og politiske representanter fra kommune- 
og fylkesplan. Den rapporten som ligger til grunn for denne saken er følgelig et produkt av 
konstruktivt samspill mellom mange aktører, både innen og utenfor Helse Nord. 

                                                 
1 DMS – forkortelse for distriktsmedisinsk senter 
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Prosjektgruppens rapport ble sendt ut på høring til aktuelle instanser den 2. mai 2005, med 
høringsfrist 7. juni 2005. Det er kommet inn 42 høringssvar som ligger ved saken som 
uttrykte vedlegg. 
 
2.  Helsepolitisk kontekst - tilgrensende problemstillinger  
Både i lovforarbeidene og i sin første iverksettingsfase, satte foretaksreformen sitt primære 
fokus på kravene om bedre kapasitetsutnyttelse og tilgang til helsetjenester gjennom regionale 
og nasjonale samordningsgrep. Samtidig som viktige deler av disse samordningsgrepene 
videreføres, er de siste par års helsepolitiske signaler vesentlig dreid i retning av tydeligere 
krav om desentralisering og samhandling mellom nivåene. Betydningen av nærhet til 
tjenestetilbudet for de vanligste sykdomstilstandene, er således blitt stadig tyngre vektlagt i 
styringsdokumenter, statsbudsjett, NOU-er og andre helsefaglige utredninger.  
 
Mens problemstillinger om sykehusstruktur, funksjonsfordeling og akuttorganisering sto 
sentralt i styringsdokumentet for 2003, var Helsedepartementets tilsvarende dokument for 
2004 noe annerledes innrettet: 
 
”En viktig dimensjon ved et tjenestetilbud av høy kvalitet er god tilgjengelighet og kort 
reisetid til en rekke tjenestetilbud. Særlig gjelder dette for høyvolumtjenester og  tjenester til 
pasienter med kroniske sykdommer.”   
 
Funksjonsfordeling og samling av høyspesialiserte tjenester til færre sykehus står fortsatt på 
dagsorden, men betoningen av desentraliserte tilbud for pasienter med vanlige tilstander og 
særlige behov (eldre, kronikere mv.) understrekes sterkere. Med overføring av ansvaret for 
både behandlingshjelpemidler og reiseutgifter for pasienter og helsepersonell til 
spesialisthelsetjenesten, gis nye muligheter til å utnytte de samlede ressurser på en mer 
optimal måte. Organiseringen av tjenestetilbudet vil således måtte ta hensyn til flere aspekter 
enn tidligere, og strukturen må bedre ivareta balansen mellom pasientenes behov for nærhet 
og spesialisthelsetjenestens behov for bedre ressursutnyttelse.   
 
2.1 Lokalsykehusproblematikk  
I statsbudsjettet, St.prp. nr. 1 (2004-2005), vies særlig oppmerksomhet mot lokalsykehusenes 
framtidige rolle og utvikling. Det er imidlertid ikke bare lokalsykehusenes rolle, men også 
samarbeidet med førstelinjen som dermed blir satt mer aktivt på dagsorden. Dette kommer 
ikke minst tydelig fram i Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokument (2005) til Helse 
Nord RHF: 
 
”Det skal utarbeides helhetlige strategier som skal klargjøre utviklingen framover for  de 
enkelte lokalsykehus i regionen.” 
 
”Lokalsykehusenes rolle og oppgaver skal fortrinnsvis konsentreres om behovene i de store 
sykdomsgruppene som trenger nærhet til tjenesten, for eksempel tjenester innen indremedisin, 
psykiatri, rehabilitering, tjenester til syke eldre. Lokalsykehusene skal utnytte sine fortrinn i 
nærhet til pasienter, pårørende og primærhelsetjeneste, og utvikle desentraliserte 
tjenestetilbud og samhandlingstiltak til beste for pasientene, sammen med kommunene i 
nedslagsfeltet.” 
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Dette prosjektet om Desentralisering av spesialisthelsetjenester inngår derfor som et viktig 
ledd i Helse Nords strategi for å møte denne utfordringen. Målet er både å styrke 
lokalsykehusene gjennom å tilføre dem flere ambulante tjenester fra større sykehus, og 
dessuten gjøre lokalsykehusene og større sykehus til baser for ytterligere desentralisering av 
utvalgte spesialisthelsetjenester til områder uten sykehus.  
 
2.2 Samhandling 
De helsepolitiske målene om bedre og mer sammenhengende tjenester og brukerorientert 
behandling nært der folk bor, kan bare nås gjennom et sterkt fokus på samhandling både innen 
og mellom nivåer. Effektive og varige samhandlingstiltak forutsetter at samarbeidspartnere 
setter inn nødvendige ressurser for å opprette og vedlikeholde samarbeidet. I tillegg til de 
overordnede strategier for samhandling og desentralisering, må det legges vekt på tiltak som 
fremmer samhandlingen mellom psykisk helsevern, rus og somatikk, og mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
 
Spesielt når det gjelder samarbeid med kommunene, må det legges vekt på å registrere behov 
og bruk av tjenester, både som ledd i å prioritere oppgaver, synliggjøre tjenestetilbudet og 
forvalte ressurser. Heri ligger også ansvaret for å bidra til økt kompetanse i 
kommunehelsetjenesten. Kompetanseoppbygging og samordning i forhold til hva som skal 
være prioriterte oppgaver og god behandling mellom nivåene vil være viktige felles 
utfordringer for den administrative og faglige ledelsen på begge nivåer. 
 
Samhandling bør i økende grad skje ved faste møter, gjerne via telematikk, eventuelt supplert 
med ad hoc møter ved akutte behov. Erfaringer fra DPS-ene, med en fast faglig 
utviklingskoordinator, er svært gode. Slike faste faglige kontaktpersoner som er tilgjengelige, 
gir i tillegg en tjeneste med bedre kontinuitet og større utnyttelse av ressurser og kapasitet i 
alle ledd. Praksiskonsulentene kan med fordel benyttes til slik funksjon. 
 
Også internasjonale trender peker i retning av økt samhandling mellom nivåer og mellom 
pasient og behandlingsapparat, mer fokus på pasientforløp og betydelig økt vekt på 
poliklinikk og dagbehandling. Det sterke fokus på samhandling og tiltakskjeder bidrar både til 
mer rasjonell ressursutnyttelse og til bedre å sikre kvaliteten i den behandlingen som gis. 
Videre bidrar den sterke forskyvning av oppgaver i retning av poliklinikk og dagbehandling – 
som ofte er initiert ved store og urbant lokaliserte sykehus – til også å muliggjøre 
desentralisering av spesialisthelsetjenester. Når det i økende grad er mulig å levere slike 
tjenester utenfor sykehus, er det også en konsekvens av at utstyret er blitt billigere, og fordi 
mange av de medisinske metodene er blitt enklere og sikrere, bl.a. som følge av standardiserte 
protokoller.  
 
2.3 ”Kronikerprosjekter” 
Helse Nord har i sin plan for 2005-2007 (jfr. styresak 05-2005 om Årlig melding) lagt rammer 
for virksomhetene som har betydning for utformingen av de desentraliserte tjenestene 
framover. Disse føringene framkommer også i de omfattende handlingsplaner for geriatri og 
rehabilitering/habilitering som ble vedtatt i 2004. I tillegg ble det kartlagt mulige tiltak for 
andre store kronikergrupper som diabetes og revmatiske sykdommer. Videre skal tiltaksplan 
for psykisk helse og rusbehandling – parallelt med herværende sak - behandles av RHF-styret 
i juni 2005. Disse planene vil samlet utgjøre en tilnærmet helhetlig plan for å styrke 
tjenestetilbudet til eldre med sammensatte lidelse og pasienter med kroniske sykdommer. Alle 
de nevnte pasientgrupper er slike som har behov for nærhet til tjenestetilbudet, samhandling 
mellom de ulike ledd i behandlingskjeder og som samlet utgjør store pasientgrupper. 
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Utdanning og rekruttering av kompetent personell i tilstrekkelig antall (både medisinsk og 
annen helsefaglig) er en viktig forutsetning for å kunne realisere de fleste av tiltakene i 
kronikersatsingen.  
 
3.  Prosjektgruppens forslag 
Rapportens kapittel 11 inneholder prosjektgruppens oppsummerende vurderinger og forslag 
til tiltak. De forslag som fremmes er i hovedsak av strategisk, retningsgivende og 
tilretteleggende art, adresserer både RHF-nivåets ansvar, oppgaver som naturlig tilligger 
helseforetakene og behovet for samarbeid med kommunehelsetjenesten. De viktigste 
forslagene er:  
 
1. Det foreslås å utarbeide foretakvise planer for videre arbeid med desentralisering i eget 

helseforetak og det understrekes at økt ambulering og annen desentralisering av tjenester 
må være godt forankret i fagmiljøene. Det forutsettes at Helse Nord RHF og 
helseforetakene tar ledelsesmessige, organisatoriske og andre grep som kan gjøre det 
mulig å omsette helsepersonellets positive ambuleringsvilje til praktisk virkelighet.  

 
2. Det er behov for felles regionale maler for avtaler knyttet til desentralisering av tilbud. 

Slike maler er særlig aktuelle for avtaler mellom de vertskommuner som mottar 
desentraliserte spesialisthelsetjenester og de helseforetakene som leverer disse. Det er 
videre nødvendig at Helse Nord RHF setter standarder som sikrer at kvaliteten i hele 
behandlingskjeden er den samme enten pasientene behandles i sykehus eller ved enheter 
utenfor sykehus. Det foreslås dessuten at Helse Nord RHF vurderer desentrale enheters 
særskilte behov ved fordeling av rammer for investeringsmidlene.   

 
3. Utvidelse av ambuleringsordningene for spesialister utenfor sykehus foreslås i første 

omgang konsentrert til de DMS-er/spesialistpoliklinikker som allerede er etablert eller 
som er under etablering, dvs. Alta, Karasjok, Nordreisa, Brønnøysund og Finnsnes. 
Utviklingen av sistnevnte må sees i sammenheng med tilbudet ved Troms militære 
sykehus (TMS). Det forutsettes videre en tett dialog mellom foretakene og Helse Nord 
RHF med hensyn til hvordan avtalespesialistene kan benyttes for ambulante tjenester. 

 
4. Med tanke på økningen i antall eldre fra ca. 2010, bør det etableres sykestuesenger i 

kommuner med lang avstand til sykehus. Både gjennom praksis og forskning synes det 
rimelig godt dokumentert at sykestueplasser kan gi et kvalitativt godt tilbud til utvalgte 
pasientgrupper; brukt på rette måten overfor de rette pasientgruppene, er slike tilbud også 
kostnadseffektive. Det mangler i dag systemer og rutiner for dokumentasjon av innhold og 
faglig kvalitet ved sykestuene. Slike rutiner bør komme på plass. Prosjektgruppen foreslår 
derfor at Helse Nord RHF oppnevner en særskilt arbeidsgruppe som får i oppgave å 
komme med råd om faglig innhold og bruk av sykestuene. Prosjektgruppen foreslår også 
at det utarbeides en mal for finansiering av sykestuesengene. Dette innebærer at Helse 
Nord RHF påtar seg en pådriverrolle overfor nasjonale myndigheter med hensyn til å 
komme fram til avklarende løsninger på dette feltet.  

 
5. Kompetanseheving og veiledning overfor primærhelsetjenesten anses som et generelt og 

svært viktig ansvar som tilligger spesialisthelsetjenesten, kanskje spesielt overfor de små 
kommunene. Det foreslås derfor også at spesialistene innen de større kliniske fagområder 
bør tilstrebe å besøke hver av kommunene i sykehusets nedslagsfelt minimum en gang om 
året. 
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6. I forhold til økt bruk av telemedisinske løsninger må Helse Nord RHF intensivere sitt 

arbeid overfor nasjonale myndigheter med sikte på å få etablert tjenlige telemedisinske 
takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger). Videre vil også arbeidet med å 
balansere personvernhensyn mot behovet for bedre tilgjengelighet til elektronisk 
pasientinformasjon på tvers av helseforetak gis høy prioritet. Slikt pådriverarbeid overfor 
det nasjonale nivå er viktig for å få eliminert juridiske og eventuelle andre forhold som 
hindrer deling av nødvendig pasientinformasjon mellom foretak.  

 
7. Arbeidsgruppen foreslår videre at Helse Nord RHF i samarbeid med NST, helseforetakene 

og primærhelsetjenesten etablerer en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utvikle 
nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å ta i bruk og 
oppnå den ønskede spredning av utprøvde og hensiktsmessige telemedisinske tjenester. 
Det foreslås også å gjøre en grundig og systematisk gjennomgang av hvilke utprøvde og 
egnede telemedisinske tjenester som bør prioriteres for pilotering og implementering i 
større skala.  

 
8. For bedre å tilrettelegge den organisatoriske infrastrukturen for storskala utbredelse av 

kompetansehevende tiltak, forslås at teknisk og praktisk drift av læringsportalen 
www.helsekompetanse.no utskilles fra NST og organiseres som en særskilt virksomhet 
under Helse Nord RHF eller ett av helseforetakene.  

 
9. De klare målsettinger og ledsagende føringer knyttet til desentralisering av 

spesialisthelsetjenester i Helse Nord må gjenspeiles i de avtalemessige betingelser knyttet 
til de enkelte spesialisters ansettelsesforhold. Hovedprinsippet bør være at deltakelse i 
ambulering og andre desentraliserte tjenester etableres som en del av 
ansettelsesforholdet. Det blir imidlertid for enkelt å ensidig ha fokus på avtalemessige 
forhold og arbeidsgivers styringsrett når helsepersonell skal rekrutteres. Den positive 
grunnholdning til ambulering blant fagmiljøene i primær- og spesialisthelsetjenesten, er et 
godt utgangspunkt for det videre arbeid med å avgrense og identifisere både innhold og 
volum for ambulante tjenester som kan egne seg for desentralisering. Dette 
mulighetsrommet må likevel ikke tøyles så langt at det truer krav til kvalitet, hensyn til 
sykehusenes kapasitet og hensynet til kostnadseffektivitet. 

 
10. Helse Nord RHF bør generelt ta aktive initiativ for enda bedre å utnytte den ressursen 

private spesialister utgjør for å desentralisere spesialisthelsetjenester. Det er viktig at 
bruken av private spesialister vurderes i en helhetlig sammenheng (plan), der både hensyn 
til prioritering, geografisk fordeling, udekkede behov for tilbud innen de ulike spesialiteter 
og kost-nytte vurderinger legges til grunn.  

 
4.  Høringsuttalelser 
Høringsbrev ble sendt ut til aktuelle adressater 2.5.05. Innen høringsfristen 7.6.05 var det 
kommet 35 høringssvar. Ytterligere 7 høringssvar er kommet innen ferdigstillelse av 
styresaken. Høringssvar er kommet fra både helseforetak og direkte fra ledere i foretakene, 
kommuner, kommunelegefora, regionråd, fylkeskommuner, fylkesleger, tillitsvalgte, 
brukerorganisasjoner, etablerte prosjekt ved DMS-enheter, privatpraktiserende spesialister, 
private aktører, eldreråd, brukerutvalg og støtteforening for lokalsykehus. Oversikt over 
høringsinstansene med resymé av innholdet fremgår av eget vedlegg.  
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Hovedtrekkene i høringssvarene er at det er en meget positiv holdning til prosjektgruppens 
arbeid og fremlagte rapport. Det er stor grad av enighet rundt de foreslåtte tiltak og 
prioriteringer. Flere har imidlertid merknad til den korte høringsfristen i forhold til omfanget 
av rapporten. Videre er manglende og/eller liten deltakelse i prosjektgruppen fra 
representanter for hhv psykisk helse, eldre og kommunene poengtert i enkelte uttalelser. 
Nedenfor oppsummeres noen sentrale moment fra de ulike instansene. Høringsuttalelsene 
ligger som uttrykt vedlegg til saken.  
 
Helseforetakene:  
De helseforetak som har avgitt høringssvar mener at dette er et nyttig arbeid for videre 
bearbeiding og konkretisering innad i det enkelte foretak. Fra foretakene gis dels supplerende 
og korrigerende informasjon til rapportens innhold. Dette gjelder blant annet manglende 
beskrivelse av aktiviteten knyttet til ambulerende rehabiliteringsteam og områdegeriatrisk 
team. Dette tas med i det videre arbeid, men omtales ikke i detalj her. Betydningen av 
forebyggende arbeid og medvirkning fra andre faggrupper enn legespesialister ønskes dels 
større vektlagt. Det økonomiske fundament for desentralisering og klare avtaler med 
kommunene fremheves som viktig, særlig i forhold til kompetanse- og veiledningstiltak. 
Videre understrekes behovet for forpliktende deltakelse i ambulant virksomhet fra aktuelt 
helsepersonell. Betydningen av å se desentralisering i sammenheng med høy kvalitet på 
universitetsklinikk, samt behovet for modeller for overføring av kompetanse til 
lokalsykehusnivå nevnes også. 
 
Kommuner og fylkeskommuner:  
De kommuner, kommuneoverleger og regionråd som har levert høringssvar representerer i 
stor grad geografiske områder som er mest aktuelle for desentraliserte tiltak. Kommunene 
fremhever behovet for samhandling med foretakene på likeverdige premisser. For øvrig er 
felles maler for avtaler, avklarte økonomiske forhold og investeringsregimer, sykestuer og 
integrerte løsninger for pasientinformasjon, betydningen av kompetanse og veiledning andre 
problemfelt som er særlig fokusert.  
 
Enkelte kommuner synes kanskje å oppfatte rapporten for optimistisk i forhold til Helse 
Nords muligheter til å øke investeringsrammene. Ellers etterspørres høringer for å muliggjøre 
demokratiske prosesser i tilknytning til prioritering av investeringer. Det bes også om at 
stimuleringsmidler må komme kommuner til gode som allerede har lagt ned betydelige 
ressurser. Enkelte kommuner uttrykker misnøye med for lite forpliktende avtaler med 
helseforetakene i dag, mens andre igjen inviterer til konkrete dialoger i forhold til egne planer. 
Flere kommuner ønsker å delta direkte i videre arbeid og arbeidsgrupper både med sykestuer 
og eventuell storskalapilot på telemedisin. Fra andre uttrykkes diskrepans mellom Nasjonalt 
Senter for Telemedisin sin optimisme og det medisinske fagmiljø sin nøkterne holdning.. 
Behovet for klargjøring av antall sykestueplasser påpekes også.  
 
Det ytres konkrete ønsker fra kommuner og kommunelegefora om bedret tilbud, samtidig som 
det advares mot å la desentraliserte spesialisthelsetjenester ”beite i området for hva som er 
allmennpraksis”. En bekymring som kommer til uttrykk, både fra kommuner og enkelte andre 
høringsinstanser, er risikoen for at desentralisering gjennom etablering av DMS-enheter og 
spesialistpoliklinikker skal bidra til å svekke eller nedbygge lokalsykehusene.   
 
DMS-prosjekter: 
Fra prosjekt som jobber med DMS-enheter uttrykkes glede i forhold til anerkjennelse av 
arbeidet som er nedlagt. Dels er det også her gitt supplerende informasjon om tilbudene og 
pågående arbeid. 
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Private spesialister private institusjoner:  
De private spesialistene er gjennomgående positiv til ønsket om desentralisering, og viser 
også til den dels høye samlede polikliniske aktivitet som er dokumentert. For de ulike 
områdene gis det konkrete forslag for større grad av samhandling og deltakelse i forhold til 
desentralisering. Det framkommer en uenighet i vurderinger rundt at private ikke kan delta 
eksempelvis innen nevrologi. Bedre samordning av tjenester ovenfor den samiske 
befolkningen påpekes av to private avtalespesialister. Videre påpekes behovet for avklaring 
av finansielle forhold knyttet til merkostnader ved eventuell etablering av ekstra kontorer i 
tilknytning til ambulering. 
 
Kurbadet som privat institusjon, lokalisert i Tromsø, er forundret over å ikke være nevnt i 
rapporten og ønsker å delta som leverandør av tilbud innenfor rehabilitering og opptrening.  
 
Andre interessenter – tillitsvalgte og brukerorganisasjoner:  
Betydningen av at pasienter blir spart for unødvendige påkjenninger presiseres som viktig av 
brukerutvalget til Helse Nord. Hensynet til pasienters ve og vel menes å ikke være tydelig nok 
ivaretatt. Videre poengteres at desentralisering ikke må gå ut over lokalsykehusene. Bruk av 
andre personellgrupper i desentralisering, eksempelvis prester, nevnes som positive erfaringer 
fra andre regioner. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune mener at eldre som gruppe ikke er 
tilstrekkelig synliggjort i rapporten. Ut over de finansielle konsekvenser for foretakene 
påpekes betydningen av å også fokusere de samfunnsmessige gevinster av nytte for 
pasientene.  
 
Det er også gitt innspill i f. t. betydningen av desentraliserte tilbud for pasienter innenfor rus 
og psykisk helse, og at individuelle planer for å sikre helhetlig oppfølging er viktig for disse 
pasientgruppene.  
 
Konserntillitsvalgte ser løsninger knyttet til rekruttering fra Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF som hensiktsmessige. Prinsipielt ønsker 
konserntillitsvalgte at tjenestene så lang som mulig drives i offentlig regi. 
 
Høgskolen i Tromsø er enig i rapportens faglige og økonomiske konklusjoner, og fremhever 
kompetansebehovet knyttet til helhetlige helsetjenester i spredtbygde strøk. 
 
5. Administrerende direktørs vurderinger 
Innledningsvis vil administrerende direktør uttrykke sin anerkjennelse overfor den oppnevnte 
arbeidsgruppen som i løpet av svært kort tid har utført et solid og omfattende arbeid. En 
særlig honnør gis til de av gruppens medlemmer som har tilhørighet utenfor Helse Nord, og 
som har tilført arbeidet både nyttig kunnskap, relevant erfaring og nødvendig forankring. I 
framtiden blir det stadig viktigere for Helse Nord å trekke inn slike eksterne 
samarbeidspartnere utenfor Helse Nord i plan- og utredningsarbeid.  
 
Forslagene i rapporten adresserer flere nivåer og samarbeidspartnere utenfor Helse Nord. 
Administrerende direktør ser det derfor som viktig at oppfølgingen av rapporten struktureres 
og organiseres slik at både hensyn til helhet, sammenheng og effektiv iverksetting blir 
ivaretatt. Helse Nord RHF vil fortsatt ha en koordinerende hånd på rattet i forhold til 
foretaksovergripende prosesser og tiltak, men det viktigste oppfølgende arbeid vil heretter 
skje i regi av de enkelte foretak.  
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I det konkrete planarbeidet som nå skal startes vil administrerende direktør se det som tjenlig 
om helseforetakene utviklet trinnvise tiltaksplaner. Det er viktig å komme i gang med noen 
nye konkrete tiltak allerede i løpet av 2006, men uten at alle gode intensjoner og visjoner kan 
realiseres med en gang. For å sikre kvalitet i arbeidet med å desentralisere 
spesialisthelsetjenestene, må tiltakene gradvis utvikles over tid og inngå som del av både det 
kontinuerlige forbedringsarbeid og foretakenes (mellom)langsiktige utviklingsstrategier. For 
de aktuelle tiltakene, antas en planhorisont på 3-5 år å være hensiktsmessig.  
 
Administrerende direktør har merket seg at av de 580 besatte overlegeårsverk i Helse Nord 
ved siste årsskifte, ble det i 2004 benyttet ca 7,4 årsverk (1,3 %) til ambulante polikliniske 
tjenester. I gjennomsnitt legger følgelig slike tjenester i dag et meget begrenset beslag på 
sykehuslegenes samlede kapasitet. Ved å trekke flere legespesialister mer aktivt inn i slike 
ambuleringsordninger, bør det derfor være mulig å desentralisere flere slike tjenester uten at 
belastningen for den enkelte spesialist eller for de avgivende sykehus overskrider kritiske 
grenser.   
 
Administrerende direktør konstaterer at høringsuttalelsene til den fremlagte rapporten 
gjennomgående er positive. De kritiske merknader til den korte høringsfristen og det tempo 
utredningen er gjennomført i, er forståelig og representerer et signal Helse Nord må ta inn 
over seg. Administrerende direktør anbefaler derfor noe lengre tidsfrister for det planarbeid og 
de arbeidsgrupper som foreslås opprettet for å videreføre arbeidet.    
 
Helse Nords ansvar: 
Desentralisering av spesialisthelsetjenester dreier seg primært om at Helse Nord ønsker å 
ivareta sørge for ansvaret sitt bedre overfor landsdelens befolkning og pasienter. Dette søkes 
gjort gjennom generelt å legge til rette for at en større del av befolkningen kan få tilgang til 
kvalitativt gode spesialisthelsetjenester nærmere sitt bosted.  
 
Spesialisthelsetjenesten har tradisjonelt vært opptatt av de akutte og klart definerte tilstander 
(”blålysmedisinen”). Styrking av tilbudet til eldre og kronikere, psykisk syke og 
rusmisbrukere krever en annen tilnærming enn akuttmedisinens. Administrerende direktør ser 
det derfor som viktig at spesialisthelsetjenesten justerer sitt fokus, med større vekt på 
helhetlige tilnærminger til pasientene, tverrfaglig samarbeid, samhandling med kommunene, 
fokus på individuelle planer og pasientopplæring.  
 
En slik justering av spesialisthelsetjenestens fokus innebærer fortsatt omstrukturering og 
tilpasning av kapasitet, bla gjennom vridning mot økt dagbasert behandling og økt 
desentralisering av spesialisthelsetjenester. Desentralisering og samhandling med 
primærhelsetjenesten er særlig viktig for pasientgrupper der nærheten til tjenestene inngår 
som en vesentlig del av tjenestenes kvalitet. Desentralisering av tjenester lar seg lettest 
gjennomføre for pasientgrupper som har et visst volum, men løsninger må også søkes for 
mindre pasientgrupper der selve reisen oppleves som særlig belastende. 
 
Generelt er administrerende direktør av den oppfatning at en mer fleksibel, differensiert og 
tilpasset tjenesteproduksjon under gitte vilkår også kan gi en mer optimal ressursutnyttelse. 
Det må være en forutsetning at tiltakene ikke bidrar til å øke det samlede volum av tjenester. 
Denne forutsetning følger av bestillerdokumentets krav til Helse Nord om at aktiviteten i 2005 
skal videreføres på samme nivå.  
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Velferdsgevinsten ved at slike tjenester kan gis nærmere bostedet, er som nevnt særlig stor for 
noen pasientgrupper; eldre, funksjonshemmede, kronikere, psykisk syke og rusmisbrukere. 
Dette er også de pasientgrupper som er definert som Helse Nords prioriterte satsningsområder 
og tiltakene som er foreslått fra prosjektgruppen er derfor i stor grad i tråd med våre øvrige 
vedtatte handlingsplaner. Dette er grupper som både har et stort og til dels hyppig behov for 
tjenester og som ofte vil oppleve mange og lange reiser til sykehus som en urimelig 
tilleggsbelastning.  
 
Administrerende direktør har merket seg de forslagene som gjelder sykestuefunksjonen. Det 
synes rimelig godt dokumentert at sykestueplasser, som har stor utbredelse i Finnmark, kan gi 
et kvalitativt godt tilbud til utvalgte pasientgrupper og brukt på rette måten overfor de rette 
pasientgruppene, er tilbudet også kostnadseffektivt. En slik intermediærfunksjon kan bidra til 
å effektivisere driften i sykehusene, slik vist i rapporten. Sykestuedrift kan dermed fasilitere 
en desentralisering av spesialisthelsetjenesten og bidra til at økonomiske ressurser knyttet til 
pasientreiser mellom hjem og sykehus i større grad kan benyttes til medisinsk behandling. 
Ettersom finansieringen av sykestuene er et uavklart ansvarsområde, vil administrerende 
direktør understreke betydningen av at Helse Nord RHF i denne saken påtar seg et særlig 
ansvar for å være pådriver overfor sentrale myndigheter. Det er derfor viktig å prioritere 
arbeidet med å utvikle en mal for finansiering av sykestuesengene som kan danne 
utgangspunkt for en avklarende nasjonal løsning.   
 
Telemedisin bør også kunne understøtte sykestuenes funksjoner, både i form av elektronisk 
pasientovervåking og videobasert kommunikasjon med fagmiljøene ved sykehusene, som for 
eksempel i dialysebehandlingen i Alta. Dette gjelder både i forhold til diagnostikk, 
behandling, oppfølging og sekundærforebygging av sykdomsprogresjon, samt behandling av 
komplikasjoner. I forhold til økt bruk av telemedisinske løsninger må Helse Nord RHF også 
på dette området intensivere sitt arbeid overfor nasjonale myndigheter med sikte på å få 
etablert tjenlige telemedisinske takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger). Et 
annet område der Helse Nord må engasjere seg i forhold til nasjonale myndigheter, gjelder 
behovet for å bedre tilgjengelighet til elektronisk pasientinformasjon på tvers av helseforetak. 
Slik administrerende direktør ser det, bør sikker og effektiv tilgang til slik nødvendig 
informasjon la seg forene med god ivaretakelse av viktige personvernhensyn.  
 
Med de begrunnelser som er gitt ovenfor, vil administrerende direktør gi sin støtte til 
prosjektgruppens forslag om å opprette arbeidsgrupper for ytterligere utredning av faglige og 
økonomiske forhold knyttet til både sykestuedrift telemedisin. Arbeidsgruppene forutsetter å 
levere rapporter fra sitt arbeid innen 1. mars 2006. Helse Nord RHF må ta det økonomiske 
ansvaret som følger med gjennomføring av disse utredningene, men administrerende direktør 
antar at en vesentlig del av disse utgifter vil kunne dekkes over de tilskuddsmidler som er 
bevilget i RNB for lokalsykehusutvikling.   
 
Det er i rapporten synliggjort behov for felles regionale maler for avtaler knyttet til 
desentralisering av tilbud. Slike maler er særlig aktuelt for avtaler mellom de vertskommuner 
som mottar desentraliserte tilbud og de helseforetakene som leverer spesialisthelsetjenester og 
felles maler for vilkår ved ambulering. Administrerende direktør finner det både naturlig og 
riktig at Helse Nord tar et særlig ansvar for at slike maler blir utarbeidet.  
 
Det er en selvfølge at kvaliteten i hele behandlingskjeden må være den samme enten 
pasientene behandles i sykehus eller ved enheter utenfor sykehus og helseforetakene har et 
særlig ansvar for å påse at faglige kvalitetskrav og retningslinjer følges opp.  
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Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene også tar hensyn til desentraliserte 
enheters særskilte behov for investeringer ved innspill til budsjett og investeringsplan. Helse 
Nord RHF må også på foretaksovergripende nivå vurdere om desentraliseringsperspektivet 
skal ivaretas gjennom å legge føringer for fordeling av rammer for investeringsmidlene i de 
ulike budsjettår og ved framlegg av investeringsplan for foretaksgruppen.  
 
Ansvaret for styring og drift av avtalene med privatpraktiserende spesialister tilligger Helse 
Nord RHF. Administrerende direktør ser det som viktig at det utarbeides en helhetlig plan for 
ønsket ambulering innenfor denne gruppen, bl.a. med utgangspunkt i de data som er 
framkommet i rapporten. Da må tas hensyn til både volumet av pasienter fra utkantstrøk til 
bynære praksiser, samt spesialistdekning i det offentlige. Det bør også utarbeides en plan for 
framtidig plassering av nye og ledige driftstilskudd. Denne planen bør være retningsgivende 
for utlysning av avtalene, og et ledd i Helse Nords desentraliseringsstrategi. Administrerende 
direktør forutsetter at dette planarbeidet knyttet til avtalespesialistene er sluttført i løpet av 
første tertial 2006.  
 
Helseforetakenes ansvar   
Den foreliggende prosjektrapporten er et godt grunnlag for at styret i Helse Nord RHF skal 
kunne fatte overordnede vedtak om mål og strategier for desentralisering av 
spesialisthelsetjenester i vår landsdel. Som eier er det Helse Nord RHF’s ansvar å legge slike 
overordnede føringer for foretakenes oppfølgende arbeid. Det regionale helseforetaket skal 
imidlertid være varsom med å gi slike føringer for konkrete og detaljerte utforminger. 
Administrerende direktør vil derfor understreke betydningen av at det utvikles foretaksvise 
planer om desentralisering av spesialisthelsetjenester basert på den foreliggende 
prosjektrapporten. Det foreslås derfor at styret i Helse Nord RHF, gjennom foretaksmøtene 
23.juni, pålegger hvert av de fem helseforetakene å lage en konkret plan for desentralisering. 
En slik plan forutsettes ferdigstilt innen 1.mars 2006, med etterfølgende behandling i HF-
styrene. For utarbeiding av planen bør helseforetakene ta med både private spesialister og 
representanter for kommunelegene i området.  
 
Rapportens kapittel 8 om pasientstrømmene viser at det er nødvendig med 
foretaksovergripende tiltak. Pasientstrømsanalysene, og også de økonomiske beregninger i 
kapittel 7, viser at det er der de fleste økonomiske gevinstene ligger. De fleste flyreisene (som 
er det mest kostnadskrevende) er på transport av pasienter mellom foretakene. De foretaksvise 
planer må derfor utvikles i samarbeid mellom foretak som kan ha gevinster av å utvikle felles 
tiltak, både i forhold til ambulering til desentraliserte enheter og ambulering mellom 
sykehusene. Administrerende direktør vil understreke det særlige ansvaret 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har for å bidra til 
utviklingen av planene for de øvrige helseforetakene. Men samtidig understrekes det 
potensialet som ligger i økt internambulering mellom de enkelte sykehusenheter i fusjonerte 
foretak.  
  
En mulig begrensende faktor knytter seg til tilgangen på legespesialister, særlig ved de mindre 
sykehusene. Ambisjonene om å etablere og utvikle ambuleringsordninger til lokalisasjoner 
utenfor sykehus, må derfor balanseres mot hensynet til å konsolidere virksomheten ved de 
enkelte lokalsykehus. Sårbare fagmiljø må ikke ytterligere fragmenteres, og det bør derfor 
kunne forventes mer utstrakt ambulering fra de to største sykehusene. 
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Det er flest mulig pasientbehandlinger som – gjennom innsparinger av utgifter for tilsvarende 
antall pasientreiser - gjør det kostnadseffektivt å ambulere. Administrerende direktør vil 
likevel påpeke at helseforetakene, i rimelig utstrekning, også bør legge til rette for veiledning 
av kommunehelsetjenesten, noe som vil gi positive effekter på sikt. Rapportens forslag om at 
spesialister innen de større kliniske fagområder bør besøke hver av kommunene i sykehusets 
omland, minst en gang i året, vurderer imidlertid administrerende direktør å være for 
vidtgående.  
 
For øvrig forutsetter administrerende direktør at det etableres en tett dialog mellom foretakene 
og Helse Nord RHF med tanke på hvordan avtalespesialistene kan utnyttes bedre i de 
foretaksvise planer om desentralisering og ambulering. 
 
6.  Konsekvensvurderinger  
Målsetting med endringen i ordningen med finansiering av syketransport var å stimulere til 
behandling nær pasientens bosted når dette er til fordel for pasienten og representerer sparte 
utgifter til syketransport. Ved å kunne se behandlings- og reisekostnader i sammenheng 
muliggjøres mer helhetlige og rasjonelle løsninger.  
 
Finansieringsansvaret for syketransport er således en faktor som fremmer desentralisering, og 
sparte transportkostnader vil være den viktigste finansieringskilden for dekning av 
helseforetakenes merkostnader ved å desentralisere tjenester. Dette forutsetter at det er et 
tilstrekkelig antall pasienter som kan dekkes gjennom desentraliserte (primært ambulante) 
tjenester. Volumet må videre være så stort at de desentraliserte tjenestene kan ha en viss 
frekvens (for eksempel en gang i måneden) for at ventelistene skal holdes på et akseptabelt 
nivå (jf. også pasientrettighetslovens vurderingsgaranti innen 30 virkedager).  
 
Helse Nord forutsetter derfor at helseforetakene gjennom utviklingen av foretaksvise planer 
har som et overordnet prinsipp at finansieringen av nye tiltak skal innarbeides innenfor 
foretakets budsjettramme og at den totale aktiviteten ikke skal øke. Vridningen mot en økt 
desentralisert tjenesteproduksjon vil dermed kunne medføre en mer fleksibel utnyttelse av 
ressurser og en bedre samhandling mellom nivåene som kan gi effektiviseringsgevinster for 
foretakene og en bedre kvalitativ tjeneste for pasientene.  
 
Investeringer i utstyr og eventuelt egne lokaler til desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud 
vil konkurrere med andre investeringsbehov i helseforetakene. Avskrivninger og driftsutgifter 
som følger av slike nye investeringer forutsettes generelt dekket innenfor helseforetakenes 
budsjetter. Dette innebærer at investeringen må være lønnsom, eller at økte kapital- og 
avskrivningskostnader må dekkes gjennom innsparinger på andre områder i helseforetaket. 
 
En vriding mot større grad av desentralisering vil også måtte gjenspeiles i personalpolitikken 
og oppfølgingen av denne. Økt desentralisering med hovedfokus på deltakelse av eget 
helsepersonell i foretakene vil kreve at flere deltar. Omfanget at dette må klargjøres i det 
foretaksvise arbeidet. Rekrutteringsutfordringene og særlig dekningen av legespesialister 
tilsier at det er avgjørende å få på plass ordninger som skaper stabile løsninger for bruk av 
personell. Tiltak for å sikre denne stabilitet må dels gjøres gjennom avtalemessige og dels 
gjennom ledelsesmessige grep. Den positive holdningen som er signalisert blant fagfolkene 
bør være et godt utgangspunkt for å kunne ta et forpliktende ansvar for de desentraliserte 
tilbud som foreslås etablert. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005 200400080-32 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 24/19 
 

 

STYRESAK 54-2005  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
 ÅRSBERETNING 2004 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT   
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å fastsette endelig regnskap for 2004. 
 
Helse Nord RHF 
Årsresultatet for Helse Nord RHF viser et underskudd på kr 381 810 642,-.   
 
Av dette underskuddet skriver 9,3 mill kr seg fra regnskapsmessig gevinst ved avvikling 
Nordnorsk Helsenett og 425,0 mill kr seg fra nedskrivning av verdiene i helseforetakene. 
Investering i helseforetakene er i det regionale foretaket bokført etter kostmetoden. Ettersom 
helseforetakene hittil har gått med underskudd og det er usikkerhet om og i hvilken grad 
helseforetakene i overskuelig fremtid vil gå med overskudd som bygger opp egenkapitalen 
tilsvarende, er investeringen til Helse Nord RHF i helseforetakene skrevet ned tilsvarende 
underskuddene i 2004. 
 
Korrigert for disse to forholdene viser regnskapet for Helse Nord RHF et overskudd på 33,9 
mot budsjettert 42,1 mill kr. Overskudd skyldes økte inntekter i RNB som ikke ble fordelt ut 
til foretakene, men holdt igjen som sentral reserve. 
 
Foretaksgruppen 
Det endelige regnskapet for foretaksgruppen avlegges med et samlet underskudd på  
kr 383 774 450,-.  
 
Av dette resultatet er kr 141 593 000,- ført mot strukturfond og kr 242 181 450,- mot udekket 
tap.  
 
Det vises til vedleggene styrets beretning, resultat og balanse, kontantstrømanalyse og noter 
til regnskapet. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, 
samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF’s regnskap for 2004.    
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Regnskap 2004 for Helse Nord RHF 

- Styrets beretning 
- Resultat og balanse 
- Kontantstrømanalyse 
- Noter til regnskapet 
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 Deres dato: Deres referanse: 
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STYRESAK 55-2005  1. TERTIALRAPPORT 2005 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomisk utvikling 1. tertial 2005, og gir tilbakemelding til 
eier på rapporteringskrav i bestillerdokument tilknyttet prioritering, faglig rammeverk, 
psykisk helsevern, rusomsorg, forskning og utdanning (vedlegg).  
 
Ventetider ser nå ut til å flate ut. Antall ventende i Helse Nord er økt med 13,8 % i løpet av 
det siste året. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede behandlinger er økt fra 73 til 78 dager 
det siste året. Veksten gjelder alle fagområder, og kan delvis ha sammenheng med avvikling 
av personer som har ventet lenge. Gjennomsnittlig ventetid for de som fremdeles venter er 
redusert fra 105 til 101 dager. Helse Nord er fremdeles helseregionen med størst andel som 
venter over 1 år, og flest personer på venteliste sett i forhold til befolkningsgrunnlag.    
 
I tråd med krav fra eier er aktiviteten innen somatisk virksomhet videreført på omtrent samme 
nivå sammenlignet med 1. tertial 2004. Innen psykisk helse er det vekst i barne- og 
ungdomspsykiatrien, mens voksenpsykiatrien viser en reduksjon sammenlignet med 1. tertial 
2004. Rusomsorgen viser vekst. Reduksjon innen voksenpsykiatri skyldes delvis mangel på 
personell.  
 
Ansattes sykefravær er 8,8 %. Dette er samme nivå som i 2004. 
 
Helse Nord har et regnskapsmessig underskudd på 94,3 mill kr hittil i år mot budsjettert 49,3 
mill kr. Totale inntekter ligger 4,2 mill kr under budsjett, mens kostnadssiden ligger 39,8 mill 
kr over budsjett. Avvikene viser at Helse Nord ligger etter plan på tiltakssiden, og 
helseforetakene som har avvik har foreløpig ikke identifisert nye tiltak med umiddelbare 
effekter som kan bringe resultat i tråd med styringsmål i 2005. Styret i Helse Finnmark 
forventer imidlertid maksimal innsats i organisasjonen for å nå styringsmålet og 
Hålogalandssykehuset har iverksatt nye tiltak for å redusere avviket. Helse Nord RHF 
arbeider med reduksjon av kostnader. Nordlandssykehuset har også rapportert et mulig avvik 
fra styringsmål, men arbeidet med å nå styringsmål.   
 
Omstillingsarbeidet i Helse Nord tar tid og er ressurskrevende. Arbeidet med å ta ned 
overkapasitet viser resultater gjennom at beleggsprosent innen kirurgisk og medisinsk 
virksomhet er økt fra 89 til 96 %. Dette har i hovedsak skjedd gjennom reduksjon av senger i 
Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset. Videre er årsverksforbruk innen somatisk 
virksomhet redusert med 2,2 %. Vi ligger foreløpig noe etter plan i forhold til å hente ut 
effekter, og opprinnelig styringsmål vil trolig ikke nås.  
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Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) styrker økonomien i Helse Nord. Etter effekter av 
forslag til RNB (før forlik) anslås det at Helse Nord styrer mot et underskudd i størrelsesorden 
300 mill kr på årsbasis mot budsjettert 264 mill kr. Etter strukturfond og korrigering for 
kortere levetider på eiendeler (resultat korrigert for ikke kompenserte avskrivningskostnader) 
styres det mot et underskudd anslått til om lag 120 mill kr mot budsjettert 87 mill kr. Effekter 
av tiltak og ytterligere bevilgninger som følge av forliket om RNB vil kunne bedre resultatet.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret registrerer med bekymring at foretaksgruppens vedtatte plan om økonomisk balanse 

i 2005 ikke oppfylles som forutsatt. Styrene i helseforetakene bes særlig å følge opp at 
vedtatte tiltak gjennomføres og at supplerende tiltak identifiseres slik at vedtatt 
styringsmål oppnås.  

 
2. Styret registrerer at reduksjon i ventetidene ser ut til å stoppe opp og understreker at 

omstilling skal søkes gjennomført uten å øke pasienters ventetider.   
 
3. Styret konstaterer at aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er i tråd med føringer fra 

eier, og at aktiviteten innen psykisk helse for barn og ungdom, og rusomsorg viser vekst 
som forventet.  

 
4. Aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for voksne er ikke tilfredsstillende, og 

helseforetakene bes særskilt arbeide med å sikre at aktivitetsnivået øker fremover. Styret 
viser til sitt vedtak om produktivitet i poliklinikkene i styresak 80/2004. Det forutsettes at 
helseforetakene øker produktiviteten innen psykisk helsevern, og at omstillingsarbeidet i 
helseforetakene ivaretar dette. Videre forutsettes det at økte bevilgninger til psykisk helse 
medfører aktivitetsvekst.   

 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Tilbakemelding til HOD 
 Regnskap per helseforetak  
 Tiltak  
 Funksjonsregnskap  
 Ventetider rusomsorg   
  
Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes styresaker  
 Protokoller fra styremøter i helseforetakene 
 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg   
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UTREDNING 
Saken bygger på helseforetakenes rapporter. Rapportene og protokoller fra styremøtene i 
helseforetakene følger som utrykte vedlegg. Saken er drøftet med tillitsvalgte og opplegget for 
rapporten er forelagt brukerutvalget. Protokoll fra møtet i brukerutvalget følger som utrykt 
vedlegg, og protokoll fra møtet med tillitsvalgte ettersendes.  
 
1. Sammendrag av viktige måltall  
Tabellen viser en sammenstilling av gjennomgående styringsindikatorer innenfor 
perspektivene: Pasient/bruker/kvalitet, medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi. 
Fargene angir administrasjonens vurdering av indikatorene.  
 

Periode: 1. tertial 2005
Kategori Indikator HN Faktisk Måltall Merknad 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet 5 78 73 Tall fra NPR
Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 54 % - Tall fra NPR
Andel Ø-hjelp pasienter 63 % -

Andel med individuell plan - barnehabilitering 25 % 100 % 3. tertial 2004
Epikrisetid - andel innen 7 dager #### 47 % 80 % 3. tertial 2004
Antall pasienter i korridor - Somatikk 6 21 10 3. tertial 2004
Prevalens sykehusinfeksjoner 1 % 6 % 5 % Siste måling 2004
Strykninger fra planlagt operasjon 7 % 12 % 5 % 3. tertial 2004
Antall utskrivningsklare pasienter 31 56 25

Andel elektroniske henvisninger #### 13 % 50 % UNN, NLSH og Helgeland 
Andel elektroniske epikriser ? 100 %

Medarbeider / 
Organisasjon Samlet sykefravær #### 8,8 % 7,5 %

Antall sykehusopphold 0,01        46 312          45 773 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk      139 924        142 653 

Antall utskrevne pasienter - Rus #### 245 178

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP #### 17 713 14 825

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP #### 27 098 28 423

Gjennomsnittlig liggetid somatikk - antall dager 4,9 5,3

Beleggsprosent effektive senger #### 96 % 90 %

Økonomisk resultat (i 1000 kr) #### 94 249 49 349 Underskudd/kostnader 

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) #### -642 082 -651 922 = positivt tall

Lønnskostnad (i 1000 kr) #### 1 683 586 1 694 839

Kostnader syketransport (i 1000 kr) 4,5 % 147 025 140 739

Antall årsverk 10 269 10 251

Likviditet (i 1000 kr) ####      578 070        438 369 

Aktivitet

Økonomi

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Målekort Helse Nord

 
 
Ledelses- og informasjonsprosjektet vil jobbe videre med å sikre kvaliteten på dataene, samt 
vurdere videre de ulike indikatorenes relevans i styringsmessig sammenheng.  
 
2. Pasient/bruker/kvalitet  
Kvalitetsindikatorer for 1. tertial kvalitetssikres av Norsk Pasientregister og er ikke klare i 
skrivende stund. Det vil redegjøres for disse i 2. tertial rapport. Styresak 45-2005/6 redegjorde 
for utviklingen i siste tertial 2004 (tallene fremkommer av tabellen ovenfor). Helse Nord viser 
gjennomgående svakere resultater i forhold til nasjonale målsetninger for kvalitetsindikatorer. 
Arbeidet med å sikre kvalitet i tjenesten er omtalt i bestillerdokumentet.  
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Ventetid  
Ventetider viser tegn på utflating. Antall ventende har økt med 13,8 % i løpet av det siste året. 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede behandlinger er økt fra 73 til 78 dager.  Det er vekst 
innen både somatikk (+5 dager), barne- og ungdomspsykiatri (+5 dager) og voksenpsykiatri 
(+8 dager). Økt ventetid for avviklede (påbegynt behandling) kan ha sammenheng med 
behandling av personer som har ventet lenge. Innen psykisk helse øker antall nyhenviste. 
Gjennomsnittlig ventetid for de som fremdeles venter er redusert fra 105 til 101 dager.  
 
Økt antall på ventelister og økt gjennomsnittlig ventetid for avviklede er trolig et resultat av 
ulike faktorer. Innføring av den nye pasientrettighetsloven, hvor pasienter med rett til 
nødvendig helsehjelp og individuelt fastsatte frister blir prioritert, vil medføre at ventetiden vil 
bli noe lengre for de øvrige. Andre forklaringsvariable er at antall nyhenviste innenfor psykisk 
helse øker, samtidig har vi lavere aktivitet innenfor voksenpsykiatri sammenlignet med 2004. 
Avvikling av langtidsventere påvirker også statistikken (jf ovenfor). Effekter av ryddearbeid 
har medført en sterk statistisk reduksjon i ventelistene de senere år, og det antas at dagens 
tallgrunnlag i større grad er utrykk for reelle endringer i ventetider.  
 
Det vises til vedlegg 5 for ventetider innen rusomsorgen. Det ventet totalt ca 180 personer 
(eks Finnmarksklinikken) ved utgangen av 1. tertial. Avhengig av institusjon er forventet 
ventetid for rettighetspasienter 2-4 uker innen nivå 2 
(avrusning/abstinensbehandling/avgiftning), 0-10 uker innen nivå 3 (døgnbehandling inntil 6 
mnd) og 12-114 uker for nivå 4 (døgnbehandling langtid).        
 
Andel med rett til nødvendig helsehjelp  
Det er store variasjoner mellom helseforetakene på andel pasienter som er gitt rett til 
nødvendig helsehjelp (tall fra NPR). Det er imidlertid en mindre spredning nå enn tidligere, 
noe som kan være tegn på at prioriteringsdebatten har hatt en effekt.  
 

Nyhenviste gitt rett til helsehjelp Pst andel 
Helse Finnmark 6 862             5 033                                73 %
UNN 17 293           8 014                                46 %
Hålogaland 8 744             4 165                                48 %
NLSH 11 212           7 727                                69 %
Helgeland 6 321             2 134                                34 %
Helse Nord 50 432           27 073                            54 %  
 
Det er vanskelig å gi gode forklaringer på ulikhetene, men det er kjent at praktisering av 
prioriteringsforskriften varierer både innen det enkelte helseforetak og mellom foretakene.  
Prioriteringsforskriften er også ulikt praktisert innen de ulike spesialitetene. Andelen i 
Helgelandssykehuset er under hva man bør forvente.  
 
Det er iverksatt arbeid nasjonalt innen de ulike spesialiteter med sikte på en lik prioritering og 
fristfastsettelse. Helse Nord og fagfolk fra foretaksgruppen deltar også i dette arbeidet. Vi vil 
også intensivere prosessen med harmonisering av andelen rett til nødvendig helsehjelp og en 
mer ensartet praksis på fristfastsettelse i helseforetakene utover høsten.   
 
Andel ø-hjelps opphold  
Andel ø-hjelps pasienter innen kirurgi utgjør 54 % og innen indremedisin er andelen 70 % (i 
sum 63 %). Indikatoren er i hovedsak en variabel som overvåkes, og det registreres ingen 
dramatiske endringer.    
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Utskrivningsklare pasienter  
Det er til sammen rapportert 56 utskrivningsklare pasienter i helseforetakene ved utgangen av 
1. tertial. Situasjonen er mest utfordrende ved Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset 
som hadde 17 utskrivningsklare pasienter hver i sykehussenger ved utgangen av perioden. Det 
foreligger ingen rapporterte løsningsforslag på problemene.  
 
Elektroniske henvisninger og epikriser  
Bruk av elektroniske henvisninger og epikriser vil kunne korte ned pasientens ventetid. 
Styringsdokumentet fastsetter måltall om at 100 % av epikrisene skal sendes elektronisk og 50 
% av henvisningene skal mottas elektronisk innen utgangen av 2005.  
 
Ved rapportering for 1. tertial kan ingen helseforetak redegjøre for andel av epikriser som 
sendes elektronisk. Andel elektroniske henvisninger rapporteres å ligge på 12-13 % for 
Helgelandssykehuset, UNN og NLSH.   
 
3. Medarbeider/personal  
Sykefraværet i årets fire første måneder er 8,8 % for Helse Nord totalt. Dette er samme 
fraværsprosent som i 2004. Sykefravær per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 
Sykefravær

2002 2003 2004 1.tertial 05
Helse Finnmark 9,8 % 9,4 % 8,6 % 9,2 %
UNN 7,3 % 10,0 % 9,3 % 9,2 %
Hålogaland 9,7 % 8,9 % 9,0 % 8,7 %
NLSH 8,3 % 8,9 % 8,1 % 9,0 %
Helgeland 9,0 % 10,2 % 8,0 % 7,1 %
Sykehusapotek 4,0 % 6,1 % 5,1 %
Helse Nord RHF 0,8 % 3,7 % 3,9 % 1,0 %

Helse Nord 8,2 % 9,5 % 8,8 % 8,8 %  
 
Finnmark og Nordlandssykehuset har økt sykefraværet sammenlignet med 2004, mens særlig 
Helgeland har reduksjon. Veksten i sykefravær ved enkelte foretak kan delvis skyldes 
virusinfeksjoner som tradisjonelt rammer befolkningen i starten av året. Det eksisterer ikke et 
etablert måltall for sykefravær i Helse Nord, foreløpig er det satt et mål på 7,5 %.  Det vises 
til rapportering av antall årsverk under avsnitt 4 – økonomi.    
 
4. Aktivitet  
Somatisk virksomhet  
Antall sykehusopphold er ved utgangen av april 1,2 % høyere enn samme periode i fjor. En 
nærmere analyse av tallene viser at dagkirurgi og innlagte heldøgnsopphold viser en marginal 
reduksjon, mens veksten i antall opphold består av elektive dagpasienter (+8 %). Denne 
pasientkategorien er mest utsatt for tilfeldig variasjon.   
 
Helse Finnmark er eneste helseforetak med reduksjon (-7,8 %) i antall opphold målt mot 
samme periode i 2004.  Nedgangen her er i hovedsak i tråd med plan.   
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Enhet Hittil i år Hittil i fjor Endring pst endring 

Helse Finnmark 5 086         5 514               (428)               -7,8 %
UNN 15 872       15 348             524                3,4 %
Hålogalandssykehuset 8 386         8 264               122                1,5 %
Nordlandssykehuset 10 661       10 567             94                  0,9 %
Helgelandssykehuset 6 307         6 080               227                3,7 %

 
Sum Helse Nord 46 312       45 773           539              1,2 %

Totalt antall opphold somatikk 

 
 
Antall polikliniske konsultasjoner viser en reduksjon på 1,9 % sammenlignet med samme 
periode i fjor. Noe av reduksjonen kan trolig tilskrives noe endret registreringspraksis ved 
UNN etter innføring av nytt pasientadministrativt system. Helse Finnmark fremstår med størst 
reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner (-6,2 %) 
 

Enhet Hittil i år Hittil i fjor Endring Pst endring 
Helse Finnmark 18365 19586 -1221 -6,2 %
UNN 43930 45274 -1344 -3,0 %
Hålogalandssykehuset 28226 28589 -363 -1,3 %
Nordlandssykehuset 31144 30872 272 0,9 %
Helgelandssykehuset 18259 18332 -73 -0,4 %

  
Sum Helse Nord 139924 142653 -2729 -1,9 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 

 
 
Samlet viser dagkirurgien en reduksjon på 1 %, mens antall elektive dagopphold er økt med 8 
%. Sammenholdt med reduksjon i poliklinisk behandling tyder dette på at ønsket vridning mot 
dagbehandling har flatet noe ut i 2005 og at den ønskede vridning mot økt poliklinikk aktivitet 
ikke blir fulgt opp tilstrekkelig. 
   
DRG-indeks for 1. tertial vil presenteres når Norsk Pasientregister er ferdig med kontroll av 
pasientdata.  
 
Rusomsorg  
Aktivitetstallene inkluderer de private institusjonene i Nord-Norge; Klinikk Nord, Sigma 
Nord og Finnmarkskollektivet. Tall fra Helse Finnmark er holdt utenom for å sikre 
sammenlignbarhet (mangler tall for 2004).  
 
Antall utskrevne pasienter viser en vekst på om lag 30 %. Veksten gjelder i hovedsak Sigma 
Nord (+ 196 %) og Nordlandsklinikken (+30 %). Liggedøgn og antall konsultasjoner viser 
også vekst.   
 
Samlet viser rusomsorgen en sterk vekst i aktivitet. Koordineringsenheten ved 
Nordlandsklinikken har mottatt 218 henvisninger i 1. tertial 2005. 45 % av disse var 
rettighetspasienter. Det vises til omtale under ventetider og vedlegg 5.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 
Antall polikliniske konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien viser en vekst på 19,5 %. 
Mye av forklaringen på den sterke veksten skyldes innføring av nytt refusjonssystem som gjør 
at antall refusjonsberettigede konsultasjoner øker.  
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Liggedøgnene har økt med nær 30 %. Her ser vi nå effekt av den nye enheten i Mosjøen som 
åpnet i 2004.  
 
Samlet er inntrykket en aktivitetsvekst i barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Voksenpsykiatri  
Antall polikliniske konsultasjoner viser en reduksjon på 4,7 % sammenlignet med samme 
periode i fjor. Nedgangen gjelder UNN og Helse Finnmark. Helse Finnmark rapporterer at 
noe av nedgangen er relatert til problemer med tilgang på spesialister og 
utdanningspermisjoner. UNN har flere ubesatte stillinger, noe som fører til lavere kapasitet.  
 
Samlet er aktiviteten redusert innen psykisk helse for voksne sammenlignet med samme 
periode i 2004.  
 
Tiltak per behandler per dag  
I styresak 80/2004 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2005 er det stilt krav om at det skal 
gjennomføres 2 tiltak per behandler per dag innen barne- og ungdomspsykiatrien og 3 tiltak 
per behandler per dag innen voksenpsykiatrien. Som følge av uklarheter vedrørende 
sammenlignbarhet av dataene vil vi komme nærmere tilbake til dette i rapport for 2. tertial.  
 
På tross av usikkerhet tyder de foreløpige tallene på at dette kravet ikke oppfylles, og at Helse 
Nord har utfordringer og potensial i forhold til produktivitet. Samlet (foruten 
Hålogalandssykehuset) er antall tiltak per behandler per dag beregnet til 0,8 innen BUP og 1,0 
innen VOP.  
 
5. Økonomi  
Regnskapsresultat for konsernet viser et underskudd på 94,3 mill kr mot budsjettert 
underskudd på 49,3 mill kr (vedlegg 2). Sammenlignbart styringsmål på årsbasis er et 
underskudd på 264 mill kr (før strukturfond og korrigering for kortere levetider).  
 
Tabellen nedenfor viser regnskap hittil mot budsjett hittil. Positivt tall = underskudd.  
  

Regnskap  Budsjett Prognose 
hittil hittil

Helse Nord RHF 4 259 434 3 825 7 000 20 000 61 % 34 %
Helse Finnmark 26 770 16 890 9 880 64 000 79 000 42 % 34 %
UNN 12 971 15 533 -2 562 56 000 56 000 23 % 34 %
Hålogalandssykehuset 30 887 15 123 15 763 63 000 91 000 49 % 35 %
NLSH 8 217 -6 647 14 864 38 000 53 000 22 % 34 %
Helgelandssykehuset 11 720 8 015 3 705 36 000 36 000 33 % 35 %
Sykehusapotek Nord -574 0 -574 0 0 - 36 %
Effekter RNB -45 000
TOTALT 94 249 49 348 44 900 264 000 290 000 36 % 34 %

Regnskap h. 
/styringsmål

Kostnader 
h./kostnadsbud 05 

Helseforetak Avvik Styringsmål 

 
Inntektssiden ligger om lag 4,2 mill kr under budsjett. ISF-inntekter av egen produksjon ligger 
om lag 10 mill kr lavere enn budsjett. Avviket gjelder Hålogalandssykehuset, Helse Finnmark 
og Helgelandssykehuset. Andre driftsinntekter ligger betydelig over budsjett (21,6 mill kr). 
Om lag 9 mill kr av dette er relatert til høyere inntektsføring av øremerkede prosjektmidler 
ved UNN. Kostnadene vil da også være tilsvarende høyere enn budsjett. Videre er 5,8 mill kr 
relatert til høyere inntektsnivå for apoteket (interne inntekter).  
 
Budsjettavviket finner vi i hovedsak på kostnadssiden (39,8 mill kr). Lønnskostnaden er 
samlet 11,3 mill kr lavere enn budsjett, mens de andre hovedpostene viser merforbruk. 
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Kostnader syketransport  
Kostnader til syketransport utgjør om lag 410 mill kr (75 % finansieringsansvar), tilsvarende 
om lag 4,7 % av konsernets totale kostnader. Den løpende kostnadsføring skjer i stor grad 
basert på estimater. Per april er det kostnadsført 6,3 mill kr mer enn budsjettert. Negativt 
avvik gjelder Hålogalandssykehuset (5,4 mill kr) og UNN (1,9 mill kr). Førstnevnte foretak 
har budsjettert med besparelser innen syketransport på 15 mill kr i 2005, og det viser seg nå at 
dette har vært for optimistisk. For resterende foretak er kostnaden hittil omtrent lik budsjett.    
 
Årsverksforbruk  
Basert på tall fra helseforetakene er antall årsverk ved utgangen 10.269. Nye oppgaver og 
styrking av prioriterte områder har medført en samlet vekst på 0,2 % i antall årsverk 
sammenlignet med 1. tertial 2004. Reduksjon innen somatisk virksomhet (inkl 
fellesfunksjoner) er beregnet til 2,2 %.  
 

2 004 2 005 Endring Endring i pst
8 296 8 113 -183 -2,2 %
1 879 1 999 120 6,4 %

76 157 81 106,2 %

10 251 10 269 17 0,2 %

1. tertial 
Årsverk - Helse Nord 
Antall årsverk somatikk

Antall årsverk totalt 

Antall årsverk psykisk helse 
Antall årsverk rusomsorg 

 
 
Helgelandssykehuset er eneste helseforetak som rapporterer vekst i antall årsverk innenfor 
somatikk/fellesfunksjoner.  
 
Resultatutvikling og prognose  
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. Periodiseringene skal imidlertid ha samme effekt 
både i budsjett og regnskap, slik at avvik mot budsjett skal være en god indikasjon på den 
økonomiske utviklingen. Forholdet bidrar likevel til noe mer usikkerhet i prognosen.  
 
Figuren nedenfor viser akkumulert resultatutvikling i 2005, sammenholdt med budsjett 2005, 
og regnskap 2004. I 2004 ble fulle avskrivninger først belastet regnskapet i mai. 
Lønnsoppgjør er foreløpig budsjettert i desember 2005 ved flere foretak.  
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Akkumulert resultatutvikling 
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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 i størrelsesorden av 300 mill kr etter effekter av forslag til RNB, altså 
noe svakere enn styringsmålet på 264 mill kr. Ytterligere bevilgninger fra forlik i Stortinget 
vil bedre resultatprognosen tilsvarende.   
 
Oppnåelse av styringsmålet er avhengig at effekter av tiltak forsterkes og videre at nye tiltak 
identifiseres og iverksettes. Styresak om revisjon av drifts- og investeringsrammer redegjør 
nærmere om revidert nasjonalbudsjett.   
 
Tiltakene – effekter hittil  
Det føres ikke særskilt regnskap per tiltak, men det gjøres estimater på effekter. Disse fremgår 
av vedlegg 3. Tiltaksregnskapet viser at foretakene som forventer avvik fra styringsmål, 
prognostiserer at tiltakene ikke gir forventet effekt raskt nok til å bringe resultatet i tråd med 
styringsmål for året.  
 
Tiltakene - avvik fra styringsmål  
Styret behandlet rammer og styringsmål i sak 80/2004 og vedtok i den forbindelse: 
 
”(…)  Styret ber administrasjonen fortløpende vurdere tiltak med sikte på økonomisk balanse 
for foretaksgruppen samlet for 2005. Styret forutsetter at det redegjøres særskilt for dette ved 
hver tertialrapportering.” 
 
Nordlandssykehuset, Helse Finnmark, Hålogalandssykehuset og Helse Nord RHF har 
rapportert et trolig negativt avvik fra styringsmålet. Helseforetakene har foreløpig ikke nye 
konkrete tiltak for å eliminere de negative avvikene, men Hålogalandssykehuset har 
identifisert nye tiltak for å minimere avviket. Helse Finnmark har vedtatt at arbeidet med å nå 
styringsmålet skal fortsette med uforminsket styrke. Helse Nord RHF har gjennomgått 
prosjektporteføljen og redusert kostnader, men denne reduksjonen er ikke nok til å bringe 
resultatet i tråd med styringsmål.   
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Det anbefales at Helse Nord følger den strategien som er lagt. Det vil si, å styre mot langsiktig 
og permanent økonomisk balanse. Foretaksgruppen skal kontinuerlig arbeide med 
kostnadsreduserende tiltak, med sikte på å bringe økonomien under kontroll raskest mulig.  
 
Eiervurdering  
Som følge av at avskrivninger av åpningsbalansen bare er delvis kompensert, er det innført 
tekniske begreper som strukturfond og korrigering for kortere levetider. Dette innbærer at 
ordinært resultat (jf rapportert resultat ovenfor) justeres for nevnte forhold og vi får et 
korrigert resultat som er bedre enn ordinært resultat. Det er korrigert resultat som skal bringes 
i balanse i løpet av 2006, og hvor vedtatt budsjett er et underskudd på 87 mill kr.  
 
Resultat til vurdering Regnskap hittil Budsjett hittil Budsjett 2005 Prognose 
Ordinær resultat 94 249 49 349 264 000 290 000
Mot strukturfond -44 000 -44 000 -132 000 -132 000
Korrigering kortere levetid -15 000 -15 000 -45 000 -45 000
Resultat til vurdering 35 249 -9 651 87 000 113 000  
 
Korrigert resultat hittil er et underskudd på 35,2 mill kr, mot et budsjettert overskudd på 9,7 
mill kr. Underskuddet i 2005 forventes i størrelsesorden av 110-120 mill kr, mot budsjettert 
underskudd på 87 mill kr (etter effekter av forslag til RNB).  
 
Funksjonsregnskap  
Regnskapet til Helse Nord gis oss informasjon om hva vi bruker våre ressurser på. Vedlegg 4 
viser utviklingen mot budsjett per område (brutto kostnader). Som følge av uavklarte forhold 
vedrørende åpningsbalansen vil fordeling av avskrivningskostnader mellom somatikk og 
psykisk helsevern være unøyaktig (gjelder NLSH). En for stor andel av regnskapsførte og 
budsjetterte avskrivnings- og felleskostnader i 2005 tilfaller somatikk. Større forbruk innen 
forskning enn budsjettert vil slå ut som et merforbruk innen somatisk virksomhet. Tilsvarende 
vil manglende effekt av tiltak (i hovedsak budsjettert som kostnadsreduksjoner innen 
somatikk) øke merforbruk innen somatikk. Dette svekker muligheter for løpende oppfølging 
av tallene. Budsjettert vekst innen psykisk helse synes å være i tråd med føringer fra eier.   
 
Likviditet og investeringer (i 1000 kr) 
Konsernet hadde en likviditetsbeholdning ved utgangen av 1. tertial som var ca 130 mill kr 
bedre enn prognosen. Lavere investeringsnivå enn forutsatt i likviditetsbudsjettet forklarer om 
lag 100 mill kr av avviket.  
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Det er budsjettert med en likviditetsbeholdning i størrelsesorden av 100 mill kr ved årets slutt, 
forutsatt at vedtatt styringsmål nås, og at investeringsrammer hittil benyttes. Limit for 
kassakreditt er som tidligere 232 mill kr.  
 
Likviditeten er som tidligere skjevfordelt i helseforetaksgruppen. UNN har god likviditet og 
det er budsjettert med en utgående beholdning på ca 370 mill kr ved årets slutt. Resterende 
helseforetak budsjetterer med bruk av driftskreditt ved årets slutt.   
 
Tabellen viser investeringer per 1. tertial.  
 
Investeringer per 1. tertial 

Tidligere ramme  
ikke brukt Ramme 2005 Sum disponibelt Investert hittil Forbruk 

Helse Nord RHF 51 51,2 102,2 3,6                 4 %
Helse Finnmark 4,6 55 59,6 25,8               43 %
UNN 47,6 154,4 202 32,5               16 %
Hålogaland -25,3 76,8 51,5 12,8               25 %
NLSH 56,7 253,6 310,3 43,5               14 %
Helgeland 17 39 56 8,1                 14 %
SUM 151,6 630 781,6 126,3             16 %
 
Det er investert (utbetalt) 126,3 mill kr hittil.  
 
Nærmere om helseforetakene (regnskap i vedlegg 2)   
Vurderingene per HF nedenfor er gjort før effekter av RNB. Avviksprognosene vil være noe 
lavere etter økt ISF-pris og andre styrkinger av økonomien i RNB.  
 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har et underskudd hittil på 4,3 mill mot budsjettert underskudd på 0,3 mill 
kr.  
 
Flere tiltak og problemer har ikke finansiering i budsjettet, herunder moms Norsk helsenett, 
prosjektet desentralisert spesialisthelsetjeneste, krav om etablering av intern revisjon, 
etablering IT-organisasjon med mer. Utenlandsbehandling og avtaler med Høgskoler 
(sykepleierutdanning) vil også få budsjettoverskridelser.  
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Prosjekter er gjennomgått med tanke på å redusere kostnader i 2005. Helse Nord RHF vil 
også få noe bedret resultat som følge av styrking i RNB. Dette gjelder styrking av forhold som 
har vært tatt høyde for i vedtatt budsjett (fullfinansiering av LAR).  
 
Helse Nord RHF vil trolig få et underskudd i størrelsesorden av 20 mill kr mot budsjettert 
underskudd på 7 mill kr.  
   
Helgelandssykehuset HF 
Regnskapet viser underskudd på 11,7 mill kr, mot et budsjett på 8,1 mill kr.      
 
Inntektene ligger om lag 10 mill kr over budsjett, noe som i hovedsak skyldes at ISF-inntekter 
av gjestepasientkostnader er ført i henhold til prognose på 2600 DRG-poeng mot budsjettert i 
overkant av 1900 DRG-poeng. Helseforetaket har budsjettert gjestepasientkostnaden i 
henhold til 2002-nivå.      
 
ISF inntekter av egen produksjon viser et negativt avvik på 2,5 mill kr, men dette er en klar 
forbedring fra foregående måneder og skyldes kvalitetssikring av koding og vekst i aktivitet.   
 
Driftskostnadene ligger ca 13,6 mill kr over budsjett hittil. Av dette utgjør avvik i 
gjestepasientkostnader 9,4 mill kr (jf ovenfor). Lønnsområdet er innenfor budsjett.  
 
Helseforetaket har ikke rapportert avvik fra styringsmål på 36 mill kr i underskudd.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Helseforetaket har et underskudd på 8,2 mill kr mot et budsjettert overskudd på 6,2 mill kr.  
 
Totale inntekter ligger ca 2 mill kr under budsjett. Det er marginale negative avvik innen flere 
poster. Samlet forventes et negativt avvik på 2 mill kr innen polikliniske inntekter ved årets 
slutt.  
 
Kostnadene ligger 11,6 mill kr over budsjett. Lønnskostnader er foreløpig 3,8 mill kr høyere 
enn budsjettert. Det forventes imidlertid at lønnsoppgjøret kan bli noe lavere enn budsjettert 
og at totale lønnskostnader ender omtrentlig i tråd med budsjett på årsbasis.  
 
Helseforetaket prognostiserer et avvik fra godkjent styringsmål på om lag 15-25 mill kr (før 
RNB). Dette skyldes at det ikke har vært identifisert mange nok konkrete tiltak i budsjettet. 
Bedring fra tidligere prognoser skyldes i hovedsak at lønnsoppgjøret ser ut til å bli noe lavere 
enn forutsatt.   
 
Av helseforetakets siste budsjettsak fremgår det at det ikke foreligger større tiltak for å løse 
tilpasningsproblemet utover godkjent underskudd på 38 mill kr.  
 
Hålogalandssykehuset  HF 
Regnskapet viser et underskudd på 30,9 mill kr mot budsjettert 15,1 mill kr. Den negative 
trenden fra tidligere måneder videreføres.  
 
Totale inntekter ligger 9 mill kr under budsjett. Av dette utgjør lavere ISF-inntekter 6,1 mill 
kr, polikliniske inntekter 1,5 mill kr og gjestepasientinntekter 1,4 mill kr. Målt i antall 
opphold er aktiviteten noe høyere enn samme tidsrom i fjor. Antall DRG-poeng er imidlertid 
lavere.  
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Det er et mindreforbruk på 12,8 mill kr innen lønnsområdet. Dette skyldes ubesatte stillinger, 
mer restriktiv vikarbruk og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert.  
 
Det er et merforbruk på varekostnader (3,2 mill kr) og andre driftskostnader (10 mill kr). 
Avvikene i sistnevnte post skyldes bruk av eksterne konsulenter (2,3 mill kr) og en sterk 
økning i avviket innen syketransport. Det har vært budsjettert med et innsparingstiltak på 15 
mill kr i 2005 som nå viser seg å ha vært for optimistisk.  
 
Avskrivninger viser et merforbruk på 2,9 mill kr hittil og skyldes et høyt investeringsnivå i 
2004 (utover godkjent ramme).  
 
Helseforetaket har signalisert en prognose på rundt 91 mill kr i underskudd mot styringsmål 
på 63 mill kr i underskudd. Det jobbes imidlertid med nye tiltak for å redusere avviket fra 
styringsmål. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Regnskapsresultat hittil er et underskudd på ca 12 mill kr, noe som er ca 2,5 mill kr bedre enn 
budsjett.   
  
Inntektene ligger ca 12 mill kr over budsjett hittil. Avviket finner vi i hovedsak i posten for 
andre inntekter, og skyldes at inntektsføringen av prosjektmidler har vært høyere enn 
budsjettert. Kostnadssiden vil være tilsvarende høyere enn budsjett. ISF-inntekten ligger noe 
over budsjett.  
 
Det er ingen større avvik på kostnadssiden, med unntak av andre driftskostnader, jf omtale av 
prosjektmidler (ovenfor).  
 
Det er ikke rapportert avvik fra styringsmålet på 56 mill kr i underskudd.  
 
Helse Finnmark HF 
Regnskapet viser et underskudd på 26,8 mill kr hittil mot budsjettert 16,9 mill kr.   
 
Inntektene ligger 5,1 mill kr under budsjett. Dette skyldes lavere ISF-inntekter egen 
produksjon (3,3 mill kr), lavere ISF-inntekt av gjestepasientkostnader, og øremerket tilskudd 
til psykiatri (5 mill kr). Sistnevnte post innebærer forsinket fremdrift i opptrappingsplanen og 
skal motsvares av tilsvarende lavere kostnader. Det er budsjettert med bruk av tidligere års 
avsatte midler.     
 
Kostnadene ligger 4,8 mill kr over budsjett, noe som skyldes andre driftskostnader og kjøp av 
helsetjenester. Sistnevnte post viser avvik delvis som følge av problemer med å skaffe 
spesialister, noe som fører til at tjenester må kjøpes.  
 
Inntektssvikt og kostnadsøkning medfører et foreløpig anslått avvik på 15 mill kr i forhold til 
styringsmål. Helseforetaket har foreløpig ikke iverksatt nye tiltak som gir umiddelbare 
effekter. Styret i Helse Finnmark har imidlertid vedtatt at det forventes maksimal innsats for å 
nå styringsmålet.     
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Sykehusapotek Nord HF 
Regnskapet viser overskudd på 0,5 mill kr, mot budsjettert balanse.  
 
Inntektene er om lag 10 mill kr høyere enn ved samme tid i fjor, og er ca 10 % over budsjett. 
En del av økningen skyldes økt legemiddelkjøp fra UNN. Helseforetaket forventes i balanse.  
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Vedlegg 1  
 
Rapportering til Eier  
Kort redegjørelse følger under hvert rapporteringspunkt.  
 
Prioritering 
 

 Nedbygging av overkapasitet 
 
Omstillingsarbeidet bekreftes gjennom utvikling i tall for belegg. Gjennomsnittlig antall 
effektive senger innen kirurgisk fagområde er redusert i Helse Finnmark, 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset. Dette har medført at beregnet belegg innen 
kirurgi er økt fra 83 til 90 % sammenlignet med samme periode i 2004. Aktiviteten reduseres i 
Helse Finnmark i tråd med plan. Ved Hålogalandssykehuset er antall fødesenger redusert, 
kirurgisk virksomhet er bygd ned og personalressurser er justert. Kirurgisk virksomhet i 
Harstad endres videre i 2005 hvor det trekkes ned ressursforbruk tilsvarende 3,1 mill kr.  
 
Antall årsverk innen somatisk virksomhet/fellesfunksjoner er beregnet til 2,2 % lavere 
sammenlignet med 1. tertial 2004.   
 

 Tiltak for likeartet prioritering  
 
Regionalt prioriteringsutvalg overvåker prioriteringsarbeidet i foretakene og de ulike fagene. 
Det er i 1.tertial, i likhet med siste tertial 2004, fortsatt problemer knyttet til registrering av 
rett til nødvendig helsehjelp og fastsettelse av frister. Prioriteringsarbeidet har ikke vært satt 
på dagsordenen innen de ulike fag/spesialiteter i så stor grad som vi har ønsket, noe som vil 
bli korrigert til høsten. Da vil vi starte prosessen med innføring av veiledende nasjonale 
retningslinjer for prioritering og fristfastsettelse innen de ulike spesialiteter. 
 

 Kreft og lindrende behandling  
 
For å sikre kvalitet og bedre behandlingsresultatene er kreftkirurgi sterkt sentralisert med god 
oppslutning fra fagmiljøene. Det er for eksempel nå kun to sykehus som opererer brystkreft 
(mot 11 tidligere). Sykehus som utfører kreftkirurgi i strid med de vedtak som er fattet blir 
trukket i ISF-inntekter tilsvarende DRG-produksjon på kreftkirurgi. Det er i perioden 
gjennomført drøftinger med fagmiljøet for å oppnå ytterligere arbeidsdeling innenfor 
karkirurgi og gynekologisk kreftkirurgi.  
 
Arbeidet med å styrke tilbudet til pasienter som trenger palliativ behandling går etter planen 
både i forhold til sykehustilbud og lindrende behandling i kommunene.  
 

 Rus  
 
Rusfeltet er prioritert på mange måter. LAR-senteret er etablert og koordineringsenheten 
behandler flere henvisninger enn tidligere. Rusomsorgen er tilført ytterligere ressurser i 2005. 
 

 Psykisk helsevern  
 
I tillegg til økning av tiltak over Opptrappingsplan for psykisk helsevern, har Helse Nord 
styrket tilbudet til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Til sammen er det for 2005 
bevilget 12 mill kroner til denne pasientgruppen.  
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 Kroniske sykdommer  
 Rehabilitering og habilitering  
 Lærings- og mestringssentra  

 
I 2004 vedtok styret i Helse Nord RHF langsiktige handlingsplaner for geriatri og 
habilitering/rehabilitering. I tillegg ble det avsatt midler til å komme i gang med en regional 
satsing innen diabetes og revmatologi, med utgangspunkt i to kartleggingsmøter med 
helseforetakene og brukerorganisasjonene. Det er avsatt 10 mill kr på budsjettet for 2005 med 
beregnet årseffekt i 2005 på ca 23 mill kr til formålet. 
 
Handlingsplanene og kartleggingsmøtene ga klare føringer for hvilke tiltak som burde settes i 
gang for å styrke fagområdene, og det er behov for flere stillinger, økt kapasitet og etablering 
av nye tilbud. Gjennom en egen utlysning i januar ble helseforetakene oppfordret til å legge 
fram konkrete søknader. Midlene ble fordelt i april.  
 
Oppfølgingen av tiltakene er i gang i alle helseforetak, og det er stor oppslutning om 
prioriteringene. I løpet av 1.tertial er prosjektledere for oppfølging/koordinering av 
handlingsplan habilitering og rehabilitering og geriatri besatt, og oppfølgingen av 
handlingsplanene er godt i gang. Begge stillingene/prosjektene er forankret på UNN. Regional 
revmakonsulent (UNN) og regional diabetessykepleier (NLSH) ansettes også i 2005, og disse 
stillingene vil være motorer i den regionale satsingen på disse tjenesteområdene.    
 
Hele satsingen innenfor dette feltet forutsetter tilstrekkelig og kompetent personell. For å 
dekke opp det fremtidige behovet for kompetanse vil det bli satset på å utdanne og rekruttere 
spesialister innen geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi. Dette vil skje 
gjennom egne utdanningsprogram, og tilskudd til rekruttering og avlønning av allerede 
godkjente spesialister. I mai 2005 startet et regionalt kompetansehevingsprogram i regi av 
geriatriprosjektet som vil gå over flere år og er åpent for alle ansatte som arbeider med 
geriatri, også fra kommunene. Oppslutningen om programmet er stor.     
 
Opptreningsinstitusjonene  
Overtakelse av bestiller- og finansieringsansvaret for opptreningsinstitusjonene og enkelte 
andre helseinstitusjoner fra 1.1.06 har vært forberedt våren 2005, i et nært samarbeid mellom 
de regionale helseforetakene. Etter anbudskonkurransen og signering av nye kontrakter i høst 
vil det fra november 2005 bli en satsing i regi av det regionale rehabiliteringsprosjektet på å 
styrke fagnettverk og samarbeid mellom helseforetakenes rehabiliteringstjeneste, 
opptreningsinstitusjonene og Valnesfjord Helsesportssenter             
 
Lærings- og mestringssentre 
Alle helseforetak har lærings- og mestringssentre. Helse Nord samlet alle sentrene til et 
kartleggingsmøte i april 2005 sammen med brukerorganisasjonene for å få oversikt over 
behov og prioriteringer, samt initiere et fagnettverk mellom sentrene. Tiltakene som ble 
prioritert på møtet var blant annet styrking av tilbudene innen rus og psykisk helsevern og 
kvalitetsutvikling. Helse Nord vil følge opp tiltakene gjennom rehabiliteringssatsingen, og 
gjennom handlingsplaner for rus og psykisk helsevern som skal legges fram for styret høsten 
2005.        
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Faglig rammeverk  
 

 Kvalitetsindikatorer  
 
Det vises til saken. Tall for 1. tertial vil redegjøres for i 2. tertialrapport. Det vises til styresak 
45-2005/6 for utviklingen i 3. tertial 2004.  
 

 90 % innen psykisk helsevern for barn og unge diagnostisert etter ICD-10 
 
Helse Nord kan foreløpig ikke svare tilfredsstillende på dette.  
 

 Tiltak for ivaretakelse av individuell plan og pasientansvarlig lege 
 
Styrking av individuell plan forutsetter en langsiktig satsing på å styrke kronikeromsorgen og 
samarbeidet med kommunene. Tiltak for å styrke individuell plan ivaretas gjennom Helse 
Nords handlingsplaner for geriatri, habilitering/rehabilitering og psykisk helsevern. Det 
foreligger ingen pålitelig statistikk over status.  
 
Styrking av individuell plan må også ses i nær sammenheng med forskriftskravet om 
koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering. Et prioritert tiltak for 2005 i 
oppfølging av handlingsplan for habilitering og rehabilitering er et utviklingsarbeid for å 
etablere koordinerende enheter i Helse Nord, i samarbeid med SKUR.  
 

 Antall avvik/merknader behandlet av kvalitetsutvalg, og status for oppfølging. 
 
Helseforetakene har delvis tilbakemeldt på antall avvik/merknader ved tilsyn fra ulike 
tilsynsmyndigheter. Detaljert oversikt foreligger ikke fra alle foretak. Avvik er i all hovedsak 
enten lukket, under arbeid eller planlagt lukket innen angitt tidsfrist.  
 
Hålogalandssykehuset har overskredet frist i forbindelse med innføring av interne revisjoner 
av HMS-arbeid. Tiltak er under planlegging.  
 
Psykisk helsevern 
 

 Ingen nedlegging av psykiatriske sykehjemsplasser 
 
Det foreligger ingen planer om nedlegging av psykiatriske sykehjemsplasser, og i den grad 
det har skjedd omstrukturering av plasser, har det vært i henhold til de retningslinjer som er 
gitt av eier. Det vises til brev av 20.4.05 for detaljert beskrivelse av dette punkt. 
 

 Ambulante team ved hvert helseforetak 
 
Det er allerede etablert ambulante team i tre av fem helseforetak i Helse Nord. I 
bestillerdokument til HF-ene for 2005 har Helse Nord bedt om tilbakemeldinger på de 
erfaringer en har med ambulerende team. De helseforetak som ikke allerede har etablert slike 
team, er bedt om å legge til rette for utprøving i 2005. Så langt har Helse Nord RHF ikke 
mottatt noen tilbakemeldinger. 
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 Etablering av samarbeidsavtaler mellom DPS og berørte kommuner innen 2006 
 
Arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler mellom DPS og berørte kommer er igangsatt, og 
for noen DPS er dette allerede gjennomført.  
 

 Tilbud for behandling av pasienter med dobbeltdiagnoser ved alle DPS 
 
Alle DPS gir tilbud til pasienter med rus/psykiatri - problematikk. Enkelte har etablert 
rusteam i de voksenpsykiatriske poliklinikkene, andre har øremerkede russtillinger. 
 
Rusomsorg  
 

 Andel rusmiddelmisbrukere henvist til tverrfaglig spesialisert behandling 
 
Av 218 mottatte henvisninger ved Koordineringsenheten ved Nordlandsklinikken var 45 % 
rettighetspasienter.  
 

 Samordning med psykisk helsevern 
 
Rus/psykiatri pasienter utredes på DPS-nivå. Gjennom koordineringsenheten ved 
Nordlandsklinikken er det etablert samarbeid mellom psykisk helsevern og rusomsorg. Det er 
innført retningslinjer for vurdering/henvisning og disse er implementer i regionen. Det 
tilstrebes en lik praksis for tiltak ovenfor denne pasientgruppen.  
 
Utdanning      
                                                                         

 Inngåtte rammeavtaler/avtaler med høgskoler og universitet   
 
Vedrørende etter- og videreutdanninger pågår det et arbeid på nasjonalt plan på hvorvidt 
Utdanningsdepartementet skal overta ansvaret for videreutdanningene i sykepleie for anestesi, 
intensiv, operasjon, barn og kreft fra Helsedepartementet. I påvente av en avgjørelse inngår 
Helse Nord RHF bare korttidskontrakter med høgskolene i regionen for 2006/2007.  
Helse Nord RHF er gjennom samarbeid mellom helseforetakene og alle høgskolene i regionen 
kommet til enighet om praksisplasser i grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Parallelt med 
dette forsøker også Helse Nord RHF å få til et mer hensiktsmessig samarbeid om 
utdanningene mellom høgskolene, både faglig og organisatorisk med tanke på å styrke disse 
fagmiljøene i regionen. Helse Nord RHF har i dag på dette området avtaler med Høgskolene i 
Tromsø, Harstad og Bodø.    
 
Det er ikke inngått formell samarbeidsavtale med Universitetet, men det samarbeides 
forpliktende gjennom Universitetssamarbeidet og andre møter med rektor og ledelsen ved 
Medisinsk fakultet. F.eks. er innhold i praksisundervisningen for medisinerstudenter drøftet i 
samarbeidsorganet. 
 

 Praksisplasser for helse- og sosialfagstudenter 
 Utdanningskapasiteten i spesialisthelsetjenesten 
 Tiltak for å sikre riktig kvalitet og kapasitet i utdanning av helsepersonell 

(grunnutdanning, turnus, videreutdanning, etterutdanning) 
 Samarbeidsorganets og inngåtte rammeavtalers/ avtalers betydning for et forpliktende 

samarbeid med høgskoler og universitet 
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Høgskolesamarbeidet i Helse Nord vedtok i sak 06-05 å etablere et arbeidsutvalg (AU) eller 
”kommisjon” bestående av medlemmer fra Høgskolesamarbeidet for å kartlegge og vurdere 
utviklingen av helsefagutdanningene i regionen. Utdanningenes innhold og organisering 
drøftes i lys av utviklingen i spesialisthelsetjenestene. AU skal på bakgrunn av denne 
vurderingen utpeke forslag til mulige veivalg. Rapporten skal danne et viktig grunnlag for 
Høgskolesamarbeidets videre diskusjoner knyttet til utviklingen av helsefagutdanningene. 
Arbeidet skal være ferdig oktober 2005 
  

 Medisinerstudenter i klinisk undervisning  
 
Det er ingen endring av tidligere praksis.  
 

 Melding av endringer i stillingsstruktur for leger til Nasjonalt råd 
 
Helse Nord gir fortløpende meldinger til Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og 
legestillinger. Endringene er i tråd med nasjonale og regionale føringer for stillingsstruktur og 
utdanningsbehov.   
 
Forskning  
 

 Prosedyrer og tiltak for kvalitetssikring og habilitet 
 
Helse Nord RHF har 6 forskningsprogram der styrene for disse er pålagt å følge vanlige 
habilitetsregler for søknadsbehandling, jfr. NFR’s regler for dette. Dette er spesifisert i 
kriteriene for søknadsvurderingen. Det er også brukt referee i vurderingen av en del av 
søknadene. Refereeordningen er ved vedtak i Universitetssamarbeidet 7.mars og 25.mai 
vedtatt utvidet innenfor det somatiske forskningsprogrammet. 
 

 Andel av bruttobudsjett til forskning i absolutte tall og prosent, fordelt på klinisk 
forskning (inkl. translasjonsforskning), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling til rusmiddelmisbrukere 

 
Tall for bruk i første tertial 2005 foreligger ikke, men det er til sammen 58 mill kr til 
forskning fra regionalt nivå (sum øremerka midler og regionale midler) for hele 2005. Dette er 
kun tildelingene fra regionalt nivå, og utgjør om lag 0,6 % av bruttobudsjett. Vedrørende HF-
enes egensatsing på forskning har vi ikke oversikt over det pr. dato. Det vises her til 
utarbeiding av nasjonal mal for å måle ressursbruk til forskning i helseforetak. 
Helseforetakene bruker egne midler på forskning i form av stillinger, midlertidig frikjøp, 
egenfinansiering av utstyr, enkelte lokale forskningsfond m.m. 
 
For 2005 er går 8,2 mill kr til infrastruktur, 10 mill til toppforskning ved UNN (klinisk og 
translasjonsforskning), 17,3 mill til somatisk forskning, 5 mill kr til psykisk helse-forskning, 6 
mill kr til aldersforskning/rehabilitering/samarbeid med primærhelsetjenesten, og 11,6 mill til 
telemedisinsk forskning. Det ble ikke øremerket midler spesifikt til rusforskning. Det er 
bevilget midler til et dr. gradsprosjekt innenfor telemedisin som omhandler rus (Building a life 
without substance abuse: The role of ICT-mediated identities and interpersonal relations). 
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 Andel søknader mottatt og innvilget på hvert område 
 
Innenfor psykisk helse: 22 av 25 søknader innvilget 
Innenfor somatikk: 72 av 100 søknader innvilget 
Innenfor aldersforskning: 14 av 19 søknader innvilget 
Innenfor telemedisin: 15 av 20 søknader innvilget 
 
Innenfor øvrige felt (infrastruktur og toppforskning) var det for 2005 en annen prosess der 
ikke enkeltprosjekter søkte.  
 

 Etablering av felles mal for måling av innsatsfaktorer til forskning 
 
Det vises til at Helse Nord RHF deltar i det nasjonale prosjektarbeidet, og vil implementere 
malen når den er ferdig. 
 

 Tiltak for å sikre kjønnsperspektivet og forskning med relevans for kvinners helse 
 
Det vises til redegjøring av dette tidligere i år i brev til HOD. Det er ikke gjort spesielle tiltak 
for å sikre kjønnsperspektivet og prioritere forskning med relevans for kvinners helse. 
 
Intern kontroll 
Stilling som internrevisor er utlyst i mai 2005. Foreløpig ansettes en person. Internrevisor er 
administrativt underlagt administrerende direktør, men kan rapportere direkte til styret. 
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Vedlegg 2 Regnskap konsern / per HF Interne transaksjoner er ikke eliminert i regnskap og budsjett. 
Helseforetak: Helse Nord 
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -382 602 -381 578 -385 819 -379 597 -1 529 596 -1 532 256 2 659 -4 554 625
ISF egen produksjon -153 073 -157 304 -160 055 -171 650 -642 082 -651 922 9 839 -1 901 838
ISF av gjestepasientkjøp -11 131 -12 296 -13 843 -10 469 -47 739 -46 889 -849 -137 001
Gjestepasientinntekter -1 235 -2 706 -2 854 -1 364 -8 160 -9 018 858 -30 142
Polikliniske inntekter -38 202 -38 432 -38 489 -42 508 -157 630 -160 711 3 081 -418 947
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -91 898 -63 443 -67 082 -95 717 -318 139 -322 392 4 253 -916 346
Øremerket tilskudd psykisk helse -10 994 -10 971 -11 364 -10 996 -44 325 -49 186 4 861 -156 796
Andre driftsinntekter -60 306 -57 713 -69 959 -73 303 -261 281 -240 806 -20 475 -707 595
Sum driftsinntekter -749 441 -724 443 -749 465 -785 603 -3 008 952 -3 013 180 4 228 -8 823 288

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 99 700 75 249 81 382 114 654 370 985 350 128 20 857 971 865
Varekostnader 85 225 78 990 85 650 83 889 333 754 321 468 12 285 964 682
Lønn eks pensjon 387 995 388 550 366 388 379 110 1 522 043 1 544 452 -22 409 4 622 197
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 35 595 43 455 41 183 41 310 161 543 150 387 11 156 451 152
Andre driftskostnader 123 306 121 151 132 638 131 683 508 778 494 008 14 770 1 459 353
Ordinære avskrivninger 50 299 55 395 51 288 51 349 208 331 205 223 3 108 626 627
Sum driftskostnader 782 119 762 790 758 529 801 996 3 105 435 3 065 666 39 768 9 095 876

Driftsresultat 32 678 38 347 9 064 16 393 96 483 52 487 43 996 272 587

Finansielle poster
Renteinntekter -1 786 -1 503 -1 921 -2 460 -7 669 -7 842 172 -22 557
Rentekostnader 1 055 887 2 364 1 130 5 436 4 704 732 14 166
Sum finansielle poster -731 -616 443 -1 329 -2 233 -3 138 905 -8 391

 
Ordinært resultat 31 947 37 731 9 508 15 064 94 249 49 349 44 900 264 196  
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Helseforetak: Helse Finnmark HF 
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -45 706 -46 722 -49 106 -45 111 -186 645 -186 482 -163 -548 477
ISF egen produksjon -14 294 -16 838 -15 887 -16 932 -63 952 -67 224 3 272 -197 719
ISF av gjestepasientkjøp -1 638 -1 716 -1 560 -1 716 -6 630 -8 211 1 581 -24 150
Gjestepasientinntekter -248 -695 -189 -71 -1 203 -936 -268 -4 068
Polikliniske inntekter -2 652 -4 041 -3 510 -3 809 -14 012 -12 923 -1 089 -38 009
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -10 862 -10 630 -12 311 -10 293 -44 096 -44 808 713 -134 427
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 414 -1 414 -1 758 -1 268 -5 853 -10 879 5 026 -32 638
Andre driftsinntekter -3 965 -4 385 -4 385 -5 704 -18 439 -14 512 -3 927 -43 754
Sum driftsinntekter -80 780 -86 441 -88 705 -84 905 -340 831 -345 976 5 145 -1 023 241

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 7 556 7 857 6 495 10 434 32 341 27 640 4 701 82 518
Varekostnader 4 165 6 914 5 975 5 612 22 666 24 736 -2 070 74 793
Lønn eks pensjon 42 681 42 518 37 846 42 582 165 627 165 557 70 500 223
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 4 650 3 384 4 061 3 906 16 001 15 555 446 47 441
Andre driftskostnader 27 146 26 233 26 720 25 492 105 592 103 777 1 815 305 464
Ordinære avskrivninger 6 250 6 352 6 309 5 550 24 461 24 600 -139 73 800
Sum driftskostnader 92 448 93 258 87 406 93 576 366 688 361 866 4 822 1 084 239

Driftsresultat 11 668 6 817 -1 299 8 671 25 858 15 890 9 968 60 998

Finansielle poster
Renteinntekter -30 -27 -31 -88 -88
Rentekostnader 155 30 539 277 1 001 1 001 0 3 002
Sum finansielle poster 125 30 512 246 913 1 001 -88 3 002

 
Ordinært resultat 11 793 6 847 -786 8 917 26 770 16 890 9 880 64 000  
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Helseforetak: UNN HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -142 673 -143 266 -144 188 -140 297 -570 424 -568 016 -2 408 -1 699 996
ISF egen produksjon -55 500 -57 300 -60 200 -61 500 -234 500 -232 078 -2 422 -685 000
ISF av gjestepasientkjøp -1 400 -1 400 -1 900 -1 500 -6 200 -6 568 368 -19 105
Gjestepasientinntekter -500 -1 432 -1 458 -569 -3 959 -4 042 83 -12 130
Polikliniske inntekter -17 556 -17 681 -17 447 -19 567 -72 251 -72 219 -32 -179 798
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -25 637 -26 926 -25 687 -25 652 -103 902 -112 201 8 299 -336 692
Øremerket tilskudd psykisk helse -4 283 -4 283 -4 283 -4 283 -17 132 -17 125 -7 -51 397
Andre driftsinntekter -12 609 -10 525 -16 684 -20 533 -60 351 -44 286 -16 065 -148 808
Sum driftsinntekter -260 158 -262 813 -271 847 -273 901 -1 068 719 -1 056 535 -12 184 -3 132 926

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 9 906 12 808 13 576 12 096 48 386 47 194 1 192 143 842
Varekostnader 37 490 30 233 32 934 32 052 132 709 132 425 284 405 397
Lønn eks pensjon 157 897 157 660 150 933 149 182 615 672 626 816 -11 144 1 863 506
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 11 195 19 890 16 839 17 928 65 852 55 385 10 467 165 900
Andre driftskostnader 35 085 34 916 38 660 37 945 146 606 136 588 10 018 388 165
Ordinære avskrivninger 17 500 20 965 17 610 18 544 74 619 76 281 -1 662 228 956
Sum driftskostnader 269 073 276 472 270 552 267 747 1 083 844 1 074 689 9 155 3 195 766

Driftsresultat 8 915 13 659 -1 295 -6 154 15 125 18 154 -3 029 62 840

Finansielle poster
Renteinntekter -728 -513 -587 -1 046 -2 874 -2 837 -37 -7 542
Rentekostnader 206 165 160 189 720 216 504 702
Sum finansielle poster -522 -348 -427 -857 -2 154 -2 621 467 -6 840

 
Ordinært resultat 8 393 13 311 -1 722 -7 011 12 971 15 533 -2 562 56 000  
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Helseforetak: Hålogalandssykehuset HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -49 931 -49 588 -51 740 -49 375 -200 634 -200 634 0 -591 259
ISF egen produksjon -25 273 -26 019 -27 365 -28 966 -107 623 -113 760 6 137 -320 130
ISF av gjestepasientkjøp -2 271 -2 837 -2 201 -482 -7 791 -8 440 649 -23 751
Gjestepasientinntekter -189 -180 -257 -161 -787 -1 564 777 -4 400
Polikliniske inntekter -4 521 -3 679 -4 572 -4 212 -16 984 -18 470 1 486 -51 684
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -13 471 -13 360 -13 908 -13 320 -54 059 -54 059 0 -159 535
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 156 -1 148 -1 198 -1 143 -4 645 -4 646 1 -13 692
Andre driftsinntekter -6 749 -7 368 -9 861 -7 980 -31 958 -32 086 128 -67 532
Sum driftsinntekter -103 561 -104 179 -111 102 -105 639 -424 481 -433 659 9 178 -1 231 983

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 12 740 12 353 15 256 13 434 53 783 51 016 2 767 122 462
Varekostnader 9 469 7 679 10 072 9 617 36 837 33 618 3 219 95 383
Lønn eks pensjon 58 303 56 176 53 086 54 397 221 962 234 618 -12 656 699 645
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 5 606 5 931 5 982 5 125 22 644 22 830 -186 68 292
Andre driftskostnader 18 509 18 537 21 328 21 077 79 451 69 402 10 050 197 305
Ordinære avskrivninger 9 192 10 695 9 880 9 876 39 643 36 769 2 874 110 306
Sum driftskostnader 113 820 111 371 115 604 113 526 454 321 448 252 6 069 1 293 393

Driftsresultat 10 259 7 192 4 502 7 887 29 840 14 593 15 246 61 410

Finansielle poster
Renteinntekter -11 -3 -97 -3 -114 -138 24 -415
Rentekostnader 13 80 746 322 1 161 668 493 2 005
Sum finansielle poster 2 77 649 319 1 047 530 517 1 590

 
Ordinært resultat 10 261 7 269 5 151 8 206 30 887 15 123 15 763 63 000
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Helseforetak: Nordlandssykehuset HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -80 219 -80 314 -77 079 -82 312 -319 924 -320 019 95 -951 589
ISF egen produksjon -38 361 -37 296 -36 235 -40 121 -152 013 -152 351 338 -446 778
ISF av gjestepasientkjøp -1 272 -3 148 -2 276 -2 104 -8 800 -9 205 405 -27 615
Gjestepasientinntekter -176 -173 -551 -339 -1 239 -1 648 409 -4 944
Polikliniske inntekter -9 120 -8 941 -8 340 -9 904 -36 305 -38 614 2 309 -96 185
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -6 548 -6 589 -6 573 -6 576 -26 286 -25 901 -385 -77 703
Øremerket tilskudd psykisk helse -2 425 -2 409 -2 389 -2 416 -9 639 -9 667 28 -29 002
Andre driftsinntekter -13 367 -12 649 -13 443 -14 046 -53 505 -52 329 -1 176 -155 904
Sum driftsinntekter -151 488 -151 519 -146 886 -157 818 -607 711 -609 735 2 023 -1 789 720

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 10 291 10 974 12 216 11 592 45 073 44 377 696 133 130
Varekostnader 15 381 14 114 15 596 15 701 60 792 57 698 3 094 170 135
Lønn eks pensjon 86 392 86 089 83 050 85 827 341 358 337 521 3 837 1 021 193
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 9 825 9 697 9 888 9 775 39 185 39 684 -499 118 988
Andre driftskostnader 19 631 19 244 23 722 21 589 84 186 82 582 1 604 252 776
Ordinære avskrivninger 11 347 11 347 11 346 11 347 45 387 42 558 2 829 135 691
Sum driftskostnader 152 867 151 465 155 818 155 831 615 981 604 419 11 562 1 831 913

Driftsresultat 1 379 -54 8 932 -1 988 8 269 -5 316 13 585 42 193

Finansielle poster
Renteinntekter -31 -31 -31
Rentekostnader 3 2 272 -299 -22 -1 331 1 309 -3 993
Sum finansielle poster 3 2 241 -299 -53 -1 331 1 278 -3 993

 
Ordinært resultat 1 382 -52 9 173 -2 286 8 217 -6 647 14 864 38 200
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Helseforetak: Helgelandssykehuset HF  
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -34 440 -33 639 -35 241 -32 838 -136 158 -136 157 -1 -400 462
ISF egen produksjon -19 645 -19 851 -20 368 -24 130 -83 994 -86 508 2 514 -252 211
ISF av gjestepasientkjøp -3 942 -2 365 -5 519 -3 942 -15 768 -12 032 -3 736 -35 080
Gjestepasientinntekter -122 -226 -399 -224 -971 -828 -143 -4 600
Polikliniske inntekter -4 353 -4 090 -4 620 -5 015 -18 078 -18 485 407 -53 271
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -5 633 -5 699 -5 619 -5 633 -22 584 -22 530 -54 -67 590
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 717 -1 717 -1 717 -1 717 -6 868 -6 868 1 -20 605
Andre driftsinntekter -6 741 -6 849 -7 191 -6 902 -27 683 -22 852 -4 831 -67 373
Sum driftsinntekter -76 592 -74 436 -80 674 -80 401 -312 103 -306 260 -5 843 -901 192

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 11 342 11 649 13 655 12 448 49 094 43 852 5 242 129 408
Varekostnader 6 141 7 138 6 176 6 490 25 945 23 658 2 287 70 974
Lønn eks pensjon 38 190 41 554 36 997 42 321 159 062 161 864 -2 802 482 257
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 3 930 4 133 4 020 4 016 16 099 15 044 1 055 45 098
Andre driftskostnader 12 431 14 104 14 111 13 205 53 851 49 895 3 956 149 570
Ordinære avskrivninger 4 899 4 898 5 024 4 941 19 762 19 962 -200 59 885
Sum driftskostnader 76 933 83 476 79 983 83 421 323 813 314 275 9 538 937 192

Driftsresultat 341 9 040 -691 3 020 11 710 8 015 3 695 36 000

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

 
Ordinært resultat 343 9 043 -686 3 020 11 720 8 015 3 705 36 000
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Helseforetak: Helse Nord RHF 

Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -29 633 -28 049 -28 466 -29 663 -115 811 -120 947 5 137 -362 841
ISF egen produksjon 0 0
ISF av gjestepasientkjøp -608 -830 -387 -725 -2 550 -2 433 -117 -7 300
Gjestepasientinntekter 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -29 747 -239 -2 984 -34 243 -67 213 -62 893 -4 320 -140 399
Øremerket tilskudd psykisk helse -19 -169 -188 -188 -9 462
Andre driftsinntekter -1 168 -338 -339 -21 -1 865 -13 075 11 209 -39 224
Sum driftsinntekter -61 156 -29 456 -32 194 -64 821 -187 628 -199 348 11 721 -559 227

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 47 865 19 608 20 184 54 650 142 308 136 049 6 259 360 506
Varekostnader 0 0
Lønn eks pensjon 2 272 2 211 2 235 2 537 9 255 9 409 -154 29 373
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 156 182 159 317 813 1 023 -209 2 832
Andre driftskostnader 9 917 7 694 7 575 11 995 37 181 49 115 -11 933 158 123
Ordinære avskrivninger 1 062 1 089 1 070 1 043 4 263 4 870 -607 17 439
Sum driftskostnader 61 272 30 784 31 223 70 542 193 821 200 466 -6 645 568 273

Driftsresultat 116 1 328 -971 5 720 6 193 1 117 5 076 9 046

Finansielle poster
Renteinntekter -1 017 -987 -1 116 -1 380 -4 500 -4 833 333 -14 500
Rentekostnader 676 607 642 641 2 566 4 150 -1 584 12 450
Sum finansielle poster -341 -380 -475 -739 -1 935 -683 -1 251 -2 050

 
Ordinært resultat -225 948 -1 446 4 982 4 259 434 3 825 6 996
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Helseforetak: Sykehusapotek Nord HF 
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme 0 0
ISF egen produksjon 0 0
ISF av gjestepasientkjøp 0 0
Gjestepasientinntekter 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport 0 0
Øremerket tilskudd psykisk helse 0 0
Andre driftsinntekter -15 706 -15 599 -18 056 -18 117 -67 479 -61 667 -5 813 -185 000
Sum driftsinntekter -15 706 -15 599 -18 056 -18 117 -67 479 -61 667 -5 813 -185 000

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 0 0
Varekostnader 12 579 12 912 14 897 14 416 54 804 49 333 5 471 148 000
Lønn eks pensjon 2 260 2 342 2 241 2 265 9 107 8 667 441 26 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 233 238 234 244 949 867 82 2 600
Andre driftskostnader 586 423 522 380 1 911 2 650 -739 7 950
Ordinære avskrivninger 49 49 49 49 196 183 13 550
Sum driftskostnader 15 707 15 964 17 943 17 354 66 967 61 700 5 267 185 100

Driftsresultat 0 365 -114 -763 -512 33 -545 100

Finansielle poster
Renteinntekter -62 -62 -33 -29 -100
Rentekostnader 0 0
Sum finansielle poster 0 0 -62 0 -62 -33 -29 -100

 
Ordinært resultat 0 365 -176 -763 -574 0 -574 0
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Vedlegg 3 Tiltak 
Realiserte omstillingstiltak i 2005 - effekt i 
mill kr

NLSH  
Besparelse transport 5,0 1,3 5,0
Bemanningsreduksjoner 25,0 5,0 22,5
Effekt ambulansekoordinering 2,5 0,0 2,5
Vensmoen ortopedi 5,0 1,3 5,0
Renhold og kjøkken 4,0 1,0 4,0
Videreutdanning sykepleiere 3,0 0,8 3,0
Generelle besparelser 27,3 3,8 15,0

Finnmark 
Omstilling og Nedbemanning I 18,0 23,0 44,0 15,0 44,0
Omstilling og Nedbemanning II 20,0 5,0 18,0

Hålogaland 
Kostnadbesparende tiltak 60,8 8,5 44,1

UNN 
Kostnadsreduserende tiltak 93 114 132 44 132

Estimat for 
realisert effekt 

i 2005

Realisert 
effekt i 
2004

Planlagt 
effekt i 
2004

Planlagt 
effekt i 
2005

Realisert 
effekt hittil 

i 2005
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Vedlegg 4 Funksjonsregnskap (brutto kostnader)  
 

Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Totalbudsjett 2005 Regnskap 2004
Styret, administrasjon, interne servicefunksjoner 347 670 342 616 1 164 840 1 033 200
ambulanse, luftambulanse 205 193 197 728 558 145 572 300
Syketransport 146 962 140 721 417 038 305 600
Somatikk, utadrettede funksjoner  1 959 503 1 924 783 5 641 112 5 734 800
Psykisk helsevern VOP 311 604 324 152 945 570 854 500
Psykisk helsevern BUP 77 629 82 121 241 396 207 500
Rusomsorg 53 850 44 270 129 211 133 400
Totale driftskostnader 3 102 410 3 056 390 9 097 312 8 841 300

Pst. fordeling Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Totalbudsjett 2005 Regnskap 2004
Styret, administrasjon, interne servicefunksjoner 11,2 % 11,2 % 12,8 % 11,7 %
ambulanse, luftambulanse 6,6 % 6,5 % 6,1 % 6,5 %
Syketransport 4,7 % 4,6 % 4,6 % 3,5 %
Somatikk, utadrettede funksjoner  63,2 % 63,0 % 62,0 % 64,9 %
Psykisk helsevern VOP 10,0 % 10,6 % 10,4 % 9,7 %
Psykisk helsevern BUP 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2,3 %
Rusomsorg 1,7 % 1,4 % 1,4 % 1,5 %
Totale driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  
 
Merknad: Avskrivninger og felleskostnader i 2005 ved Nordlandssykehuset er i sin helhet budsjettert og regnskapsført på funksjon for somatikk. Dette innebærer 
at totalbudsjett 2005, regnskap hittil og budsjett hittil viser et for lavt beløp innen VOP og BUP, og et for høyt beløp innen somatikk.  
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Vedlegg 5: Rapportering ventetider rusomsorg  
Skjema tertialrapportering RHF, 1. tertial 2005, rus

Nivå Antall institusjoner Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
på hvert nivå kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas - uker ikke rettighetspas. - uker

Nivå 1 - sum 14 5 12
Nivå 2 - sum 2 10 24 8 16 3 6
Nivå 3 - sum 5 76 65 7 58 6 16
Nivå 4 - sum 4 41 13 9 4 41 64

Detaljoversikt Helse Nord RHF

Nordlands- Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
klinikken kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 2 - sum 3 6 1 5 4 8
Nivå 3 - sum 24 40 5 35 4 14

UNN HF, Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
Tromskl. kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 2 - sum 7 18 7 11 2 4
Nivå 3 - sum 10 25 2 23 8 30
Nivå 4 - sum 10 5 1 4 18 35

UNN HF, Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
Færingen kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 4 - sum 15 8 8 0 16 26

Finnmarks- ikke rapportert Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
klinikken kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 3 - sum 10 8 12

Sigma ca 80 venter Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
Nord totalt kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 3 - sum 13 10 22
Nivå 4 - sum 10 14 38

Klinikk Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
Nord kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 3 - sum 19 0 0 0 0 0

Finnmarks- Ant. plasser / Ant per. som Ant personer som Ant. pers. som Forventet ventetid Forventet ventetid
kollektivet kapasitet venter totalt venter, rettighetspas. venter, ikke rettighet rettighetspas ikke rettighetspas.
Nivå 4 - sum 6 0 0 0 114 156

 



 
 

69 
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Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005 200400057-52 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan Petter Monsen/Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 19/22   
 

 

STYRESAK 57-2005  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER 2005 I 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Viser til tertialrapport nr. 1/2005. Prognosen for året viser at foretaksgruppen samlet går mot 
et større underskudd enn det som ble akseptert i styrets budsjettvedtak. Formålet med denne 
saken er å oppdatere og presisere de økonomiske rammebetingelsene for helseforetakene. 
Saken redegjør for forventede endringer i økonomiske rammebetingelser for Helse Nord som 
følge av forslag til revidert nasjonalbudsjett 2005. I tillegg legges det fram forslag til 
endringer i helseforetakenes drifts- og investeringsrammer for 2005. Styret bes ta stilling til 
foreslåtte endringer i drifts- og investeringsrammer. 
 
Saken er drøftet med konserntillitsvalgte 14.juni 2005. Drøftingsprotokoll ettersendes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar endringer i Helseforetakenes basis inntektsrammer, jfr. 

vedlegg 1 i saksutredningen. Nye basisrammer for 2005 blir: 
 
Justert Basistilskudd 2005
Finnmark 547 669 121     
UNN 1 700 967 588   
Hålogaland 590 556 059     
NLSH 947 982 742     
Helgeland 401 006 009     
RHF 359 326 480     
Total 4 547 508 000    
 
 

2. Dersom Helse Nord tildeles økt basistilskott i 2005 som følge av Stortingets behandling 
av RNB, avsettes disse midlene sentralt som buffer mot budsjetterte underskudd i tre 
foretak. 
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3. Styret for Helse Nord vedtar endringer i øremerket tilskudd til helseforetakene, jfr. 

vedlegg 1 i saksutredningen. Nye øremerkede rammer for 2005 blir: 
 

 

Justert øremerkede midler2005
Psykisk 
helsevern

Andre 
øremerkede 
midler

Finnmark 26 788 000 131 805 773
UNN 51 667 000 336 691 947
Hålogaland 13 692 000 146 769 166
NLSH 31 102 000 167 734 439
Helgeland 20 605 000 102 734 282
RHF 7 092 000 141 099 393
Total 150 946 000 1 026 835 000  

 
 
4. Styret for Helse Nord vedtar endringer i investeringsramme til helseforetakene, jfr. 

vedlegg 2 i saksutredningen. Nye investeringsrammer for 2005 blir: 
 

Investeringsramme RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Justert ramme 2005 34 700 000       61 500 000 156 400 000 82 800 000 253 600 000 41 000 000  630 000 000  

 
5. Styret vedtar at Helgelands trekkrettighet på konsernkonto økes fra 50 til 100 mill kr.  
  
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Forslag til justerte driftsrammer for 2005 
 2. Forslag til justerte investeringsrammer for 2005 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I saken redegjøres for forventede endringer i økonomiske rammebetingelser som følge av 
forslag til revidert nasjonalbudsjett 2005. I tillegg foreslås konkrete justeringer av 
helseforetakenes drifts- og investeringsrammer for 2005. 
 
Det vises til vedlegg 1 for nye drifts- og investeringsrammer for helseforetakene. 
 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2005 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2005 inneholder følgende endringer med økonomisk 
virkning for Helse Nord: 
 
• Innsatsstyrt finansiering (ISF) 
• Tilskudd til finansiering av dyre legemidler i sykehus 
• Styrking av Rustiltak 
• Utsettelse av takstreduksjon i laboratorie- og poliklinisk radiologisk virksomhet 
• Tilskudd til styrking og utvikling av lokalsykehusfunksjonen 
 
3.juni ble det inngått avtale mellom regjeringen og Fremskrittspartiet om revidert 
nasjonalbudsjett for 2005. I forhold til forslag til revidert budsjett innebærer avtalen følgende 
endringer for helse: 
 
• 700 mill kr mer til pasientbehandling. Dette inkluderer kjøp av rehabiliterings- og 

opptreningsplasser hos private med 20 mill kr 
• Kravet om økonomisk balanse ved helseforetakene i 2005 utsettes til utgangen av 2006. 
 
Det er ikke kjent om økt tildeling til pasientbehandling vil fordeles til helseregionene i form 
av økt rammetilskudd, økt ISF eller annen tildeling. Det er gitt signaler om at økningen skal 
videreføres i 2006. Økte frie midler til Helse Nord gir mulighet til å styrke prioriterte 
fagområder og håndtere omstilling dersom styret vedtar ny modell for inntektsfordeling til 
høsten. Det foreslås derfor at eventuelle økte frie midler til Helse Nord i første omgang 
avsettes sentralt som buffer mot godkjente underskudd i tre foretak i 2005. 
 
Innsatsstyrt finansiering (ISF) 
For å ha bedre kontroll med økning i ISF-basert aktivitet (somatisk pasientbehandling) har 
regjeringen tidligere vurdert å innføre tak på aktivitet finansiert gjennom ISF. I 
bestillerdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord for 2005 er det 
forutsatt at aktivitetsnivået i 2004 for somatisk pasientbehandling som er ISF-finansiert 
videreføres i 2005. Foreløpige tall gir ikke grunnlag for at aktiviteten er økt utover dette, og 
det anbefales derfor å avvente innføring av et tak på finansieringen. Dersom utviklingen 
fremover viser en uønsket aktivitetsvekst eller vridning bort fra prioriterte satsingsområder 
som ikke er del av ISF-ordningen, vil dette bli fulgt opp overfor de enkelte helseregionene. I 
Helse Nord viser utviklingen hittil et aktivitetsnivå som er lavere enn forutsatt i budsjettet.  
 
Det er foreslått en tilleggsbevilgning på 120 mill kr for avregningsoppgjøret for ISF-aktivitet 
for 2004. Dette skyldes at analyser av aktivitetstall tilsier at kodeforbedringen er lavere enn 
forutsatt i budsjettet for 2004, og at en større andel av vekst i aktiviteten derfor er knyttet til 
reell vekst i pasientbehandlingen. Fordelingen mellom helseregionene er ikke klar før 
omgrupperingsproposisjonen høsten 2005.  



 
 

73 

 
 
Enhetsprisen for ISF-ordningen fastsettes slik at det ikke utbetales ISF-refusjon for 
kodeforbedringer. Enhetsprisen for 2005 tar ikke hensyn til ny informasjon om at 
kodeforbedringer i 2004 har vært lavere enn tidligere antatt. Det er derfor foreslått å øke 
enhetsprisen (pris pr DRG-poeng) med 1,3 % i 2005. For Helse Nord estimeres dette til å 
medføre en total netto inntekstsøkning anslått til ca 24 mill kr. Det foreslås at økningen 
videreføres helseforetakene uavkortet. 
 
Dyre legemidler i sykehus 
Medikamentell behandling i sykehus er inkludert i de ordinære finansieringsordningene for 
spesialisthelsetjenesten. Det er en sentral målsetting at ISF-systemet er mest mulig oppdatert 
og nøytralt i forhold til endringer i medisinsk praksis, men fordi systemet bygger på historiske 
data om aktivitet et det noe på etterskudd. Det er igangsatt et prosjekt for å gjennomgå 
refusjonsreglene, og som en del av dette prosjektet vil systemets evne til å fange opp 
utviklingen i bruk av dyre medikamenter bli vurdert. I påvente av dette er det for 2005 
foreslått en tilleggsbevilgning til Helse Nords basisramme på 2,2 mill kr. Det foreslås å 
fordele tilleggsbevilgningen til helseforetakene i forhold til budsjetterte ISF-inntekter.  
 
Styrking av rustiltak 
Med bakgrunn i at det er innrapportert store avvik i behovet for rustiltak og hva regionene er i 
stand til å tilby, er det foreslått å styrke tilbudet til rusmiddelmisbrukere. For Helse Nord er 
det foreslått en økning på 1 mill kr til styrking av LAR-tiltak. Helse Nord har allerede i 
budsjett for 2005 fullfinansiert LAR-tiltaket i Tromsø, og som en konsekvens av blant annet 
dette vedtok styret for Helse Nord et styringsmål på -7 mill kr.  
 
I tillegg er det foreslått å bevilge 6,1 mill kr til generell styrking av behandlingstilbudet til 
rusmiddelmisbrukere. Innenfor denne bevilgningen skal det sikres et medikamentfritt tilbud til 
gravide rusmisbrukere som er under legemiddelassistert rehabilitering.  
 
Av økt bevilgning foreslås det å disponere 0,6 mill kr sentralt til: 
 
• Brukerorganisasjonen RIO-Nord kr 230 000,- 
• Prosjektmidler knyttet til at det fortsatt er utviklingsoppgaver tilknyttet reformen og til 

bearbeidelse av handlingsplan for rus  
 

Helseforetakene har et stort merforbruk på gjestepasientbudsjett innenfor russektoren. 5,5 mill 
kr av økt bevilgning foreslås fordelt til helseforetakene etter objektive kriterier i tråd med 
tidligere fordeling av gjestepasientbudsjett.  
 
Utsettelse av takstreduksjon i laboratorie- og poliklinisk radiologisk virksomhet 
Som følge av uønsket stor vekst i offentlig og privat poliklinisk laboratorie- og 
røntgenvirksomhet ble det i statsbudsjettet for 2005 vedtatt en omlegging av 
finansieringsordningen for dette området. Endringen gikk i korthet ut på å halvere takstene f. 
o. m. 1.mai. Som kompensasjon for reduksjonen ble Helse Nord tildelt økt basisramme.  
 
Det er nå vedtatt å utsette iverksettelsen til 1.september, og som konsekvens av dette er det 
foreslått å redusere Helse Nords basisramme for 4 måneder tilsvarende 35 mill kr for offentlig 
virksomhet, og 3 mill for privat virksomhet. Bevilgning knyttet til privat virksomhet skal 
benyttes til kjøp fra private tjenesteytere. Reduksjonen på 35 mill kr foreslås fordelt mellom 
helseforetakene etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet i budsjettvedtaket (produksjon 
2003). I tillegg reduseres RHF’s basisramme med 3 mill kr for andel som gjelder privat 
virksomhet.  
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Styrking av lokalsykehusene 
Det er foreslått bevilget 100 mill kr til planprosesser, tiltak for å forsere prosess med styrking 
og omstilling av lokalsykehusene, styrking av lokalsykehusfunksjonen og til realisering av 
samhandlingstiltak med primærhelsetjenesten. Det er ikke foreslått noen fordeling mellom 
helseregionene, men ved tildeling av midlene vil det bli vektlagt at tiltakene er forankret i 
helhetlige strategier og planer for lokalsykehusene i regionen. 
 
Helse Nord vurderer at midler tilført av denne bevilgningen vil kunne benyttes til finansiering 
av tiltak i vedtatte fagplaner innenfor kronikeromsorgen, og tiltak innenfor desentralisert 
spesialisthelsetjeneste og samarbeid med primærhelsetjenesten..  
 
RNB – oppsummert  
Forslaget til revidert nasjonal budsjett vil gi økte midler til Helse Nord for utvikling av 
lokalsykehusfunksjonene, øke satsingen på rusomsorg og noe bedring av sykehusøkonomien. 
Under forutsetning av at forslaget vedtas foreslås følgende endring av driftsrammer for 2005: 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland Sum
Dyre legemidler i sykehus 241 000       754 000        374 000          519 000        312 000        2 200 000     
Rus-tiltak - LAR 1 000 000   1 000 000     
Rus-tiltak 600 000      874 000       1 318 000     1 221 000       1 153 000     934 000        6 100 000     
Fin.ordning lab/røntgen (3 000 000) (1 923 000)  (21 583 200)  (2 198 300)     (6 578 300)    (2 717 200)   (38 000 000)  
 
Eventuell økt tildeling til Helse Nord avsettes sentralt. 
 
Andre endringer i driftsrammer 2005 
Det foreslås endringer i driftsrammer for helseforetakene innenfor følgende områder: 
 
• Opptrappingsplan psykiatri 
• Omstillingsprosjekt Helgelandssykehuset 
• Stråleterapi ved Nordlandssykehuset 
• Avtaler med private laboratorier 
 
I tillegg er basis- og øremerket ramme justert for årlig tildeling av forskningsmidler. For 2005 
er det avsatt 10 mill kr på RHF’s budsjett til finansiering av tiltak innenfor kronikeromsorg. 
Med bakgrunn i søknader fra helseforetakene er det gitt tilsagn om midler til ulike prosjekter. 
Midlene vil først bli overført helseforetakene når tiltaket er konkretisert og kan iverksettes. 
Det gjøres derfor ikke en korrigering av driftsrammene for dette nå. 
 
Opptrappingsplan psykiatri 
I styresak 60/2003 vedtok styret å gi prosjekter over opptrappingsplan psykisk helse en 
avskrivningskompensasjon på 4 % av prisjustert godkjent investeringsramme. 
Kompensasjonen gis fra det tidspunkt prosjektet er ferdigstilt og i drift. I tillegg skal det 
fordeles økte driftsmidler av øremerkede midler til opptrappingsplanen. Midlene er budsjettert 
på RHF og overføres helseforetaket ved driftsstart. Det understrekes at økt tildeling av 
driftsmidler kommer i tillegg til tidligere tildelinger med formål psykiatri, og gjøres under 
forutsetning av økt aktivitet.  
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Det foreslås å fordele avskrivningsmidler (basisramme) til følgende prosjekt (halvårig effekt): 
 
Brønnøysund (BUP/VOP/DAG) - 285.000,-  
 
Øremerkede driftsmidler foreslås her fordelt til nye tiltak i tråd med opptrappingsplanen 
(halvårige effekter):   
 
Psykiatrisk senter Midt-Troms, Silsand – 270.000,- (1 stilling)  
BUPA Nordlandssykehuset - 2 100 000,- Det opprettes 8 midlertidige polikliniske stillinger i 
perioden frem til klinikkavdelingen er ferdig. Hensikten er å redusere ventetider. Det legges 
opp til at noen av stillingene overføres klinikkavdelingen når denne er ferdigstilt.   
 
Overføring av midler til Brønnøysund (4 stillinger ved utvidet enhet for psykisk helse) og 
videre oppbygging i Lofoten avventes til stillingene er besatt.  
 
Øremerkede midler til psykisk helsevern skal komme i tillegg til basisrammefinansieringen av 
psykisk helse. Besparelser i form av vakanser og lignende skal komme psykisk helsevern til 
gode. Ved regnskapsårets slutt må helseforetakene kunne dokumentere at ressursinnsatsen 
innen psykisk helse er økt i tråd med prisjustering og vekst i øremerkede midler. Avvik fra 
dette skal medføre redusert inntektsføring av øremerkede midler. Det forutsettes videre at 
tiltakene er gjennomført i henhold til plan.    
 
Omstillingsprosjekt Helgelandssykehuset – Mosjøen 
Helgelandssykehuset har søkt Helse Nord RHF om midler til finansiering av pågående 
omstillingsprosjekt. Prosjektet går i korthet ut på å etablere felles akuttmottak og legesenter i 
samarbeid med Vefsn kommune, omlegging til fødestue og tilpasning til bortfall av akutt 
kirurgisk virksomhet. Prosjektet er i tråd med vedtak i styret for Helse Nord og foretaksmøte i 
2003. Det foreslås å bevilge 1,78 mill kr til dekning av prosjektkostnader. 
 
Stråleterapi 
Som en del av byggetrinn 1 ved Nordlandssykehuset HF skal det etableres en stråleenhet. 
Nordlandssykehuset HF har søkt Helse Nord RHF om økt basisramme til dekning av 
nettokostnader. Det foreslås å bevilge 2,6 mill kr til dette formål.  
 
Universitetssykehuset HF har fått innvilget å overføre ubrukte midler kr. 1,1 mill kr fra 
Nasjonal kreftplan i 2004 til 2005. Disse benyttes til å finansiere planlagt aktivitet i 2005, og 
basis driftstilskudd til UNN HF reduseres tilsvarende i 2005.  
 
Bevilgning til Nordlandssykehuset finansieres av redusert basisramme til UNN HF og midler 
på RHF til stråleterapiutdanning til sammen 2,6 mill kr (1,9 mill kr i økt basistilskudd og 0,7 
mill i øremerkede midler). 
 
Avtaler med private laboratorium 
Helse Nord RHF overtok i 2004 avtale- og betalingsansvaret for avtale med Akvapatologisk 
laboratorium i Bodø. I forbindelse med overtakelsen ble det ikke overført budsjettmidler til 
Helse Nord RHF fra de helseforetakene som kjøper tjenester fra laboratoriet. Dette gjelder 
helseforetakene med sykehus i Nordland fylke. Det foreslås derfor å justere rammen for 2005 
i forhold til tidligere kjøp fra laboratoriet.  
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Endringer i investeringsramme for 2005 
I budsjettvedtak for 2005 ble det vedtatt en total investeringsramme for 2005 på 630 mill kr. 
Investeringsrammen hadde følgende fordeling mellom helseforetakene: 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Vedtatt ramme 2005 51 200 000       55 000 000       154 400 000       76 800 000       253 600 000       39 000 000       630 000 000        
 
Helse Nord RHF har foretatt en gjennomgang av tidligere års investeringsrammer og frigjort 
til sammen om lag 25,8 mill kr. Dette skyldes at investeringer ikke er gjennomført i forutsatt 
omfang, Videre er investeringsrammen for 2005 gjennomgått, og det foreslås omdisponering 
som følge av forsinkelser i fremdrift.   
 
Sum disponibel investeringsramme ved RHF fra tidligere år og vedtatt ramme for 2005 er 77 
mill kr.  Det foreslås å benytte 40 mill kr av disse i 2005 til investering i sykehusboliger, 
jamfør forlik med Nordland Fylkeskommune. Om lag 4,5 mill kr er udisponert. Endringene 
fremkommer av vedlegg 2.    
 
Det foreslås å flytte investeringsrammer fra Helse Nord RHF til helseforetakene for følgende 
forhold: 

 
• Teknisk oppdatering av utstyr i nye 113 sentraler jfr. styrets vedtak om struktur i 

nødmeldetjenesten 
Investeringsrammen til Helse Finnmark, Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset 
økes med 2 mill hver. Dette har vært satt av i RHFs ramme i 2003.  

• Økt investeringsbehov ved Helse Finnmark 
På grunn av investering i MR, nødvendig ombygging vedtatt i 2004 og diverse 
investeringstiltak for effektivisering ved Helse Finnmark er det nødvendig å øke 
investeringsrammen til helseforetaket med 4,5 mill kr.  

• Hålogalandsforetaket har allerede i 2004 disponert 25 mill kroner av årets 
investeringsramme. Dette skyldes dels at styret har vedtatt en høyere ramme, 
egenkapitalinnskudd KLP og overskridelser. For at den nye ledelsen skal få mulighet til å 
gjennomføre de mest nødvendige gjenanskaffelser av utstyr med mer foreslås det å øke 
investeringsrammen med 4 mill kroner. Videre foreslås det at 20 mill kr av helseforetakets 
investeringsramme opprinnelig avsatt til Stokmarknes-prosjektet, omdisponeres til 
generelle investeringer i 2005.  

• I forbindelse med etablering av drift av felles IT-systemer ved UNN foreslås det å øke 
investeringsrammen til foretaket med 2 mill kr.   

 
Endringer i trekkrettigheter i konsernkontoordning  
I styresak 10/2005 har styret i Helgelandssykehuset bedt om at trekkrettigheter i 
konsernkontoordningen økes fra 50 til 100 mill kr. Økt behov for driftskreditt skyldes 
underskudd, tiltakende investeringsnivå og høye premieutbetalinger til KLP. Trekkrettighet 
for Helgelandssykehuset foreslås økt til 100 mill kr.  
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Vedlegg 1 – Forslag til justerte driftsrammer for 2005 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Sum vedtatt basisramme 2005 372 341 480        548 477 121      1 712 078 788    591 259 359     951 589 042     400 462 209     4 576 208 000      
Tilskudd forskning (9 500 000)           9 500 000          -                      
Opptrappingsplan psykiatri  kapitalkostnade (285 000)             285 000           -                      
Helgelandssykehuset Omstilling Mosjøen (1 780 000)           1 780 000         -                      
RNB- POLK (3 000 000)           (1 923 000)         (21 583 200)        (2 198 300)       (6 578 300)       (2 717 200)        (38 000 000)         
RNB-RUS LAR 1 000 000            1 000 000            
RNB-RUS 600 000              874 000            1 318 000          1 221 000        1 153 000        934 000           6 100 000            
RNB - dyre legemidler 241 000            754 000             374 000           519 000           312 000           2 200 000            
Stråleterapi - NLSH (800 000)             (1 100 000)         1 900 000        -                      
Aquapatologisk 750 000              (100 000)          (600 000)          (50 000)            -                      
Justert basisramme 2005 359 326 480 547 669 121 1 700 967 588 590 556 059 947 982 742 401 006 009 4 547 508 000

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Sum vedtatt opptrappingsplan psykisk he 9 462 000 26 788 000 51 397 000 13 692 000 29 002 000 20 605 000 150 946 000
opptrappingsplan - Midt Troms Silsand (270 000)             270 000             -                      
opptrappingsplan - BUPA NLSH (2 100 000)           2 100 000        -                      
Justert opptrappingsplan psykisk helse 7 092 000 26 788 000 51 667 000 13 692 000 31 102 000 20 605 000 150 946 000

3. Øremerkede midler/Andre inntekter RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Sum øremerkede midler 182 446 830 130 327 773 300 462 510 145 808 166 163 755 439 102 634 282 1 025 435 000
Forskning basis/resultatbasert -42 047 437 1 478 000 36 229 437 961 000 3 279 000 100 000
Tilskudd Barents Rescue 700 000 700 000               
Stråleterapi NLSH (ubrukt fra 2003) 700 000 700 000               
Justert øremerkede midler/andre inntekt 141 099 393 131 805 773 336 691 947 146 769 166 167 734 439 102 734 282 1 026 835 000

Sum justert budsjettramme 2005 507 517 873 706 262 894 2 089 326 536 751 017 225 1 146 819 181 524 345 291 5 725 289 000  
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Vedlegg 2 Forslag til justerte investeringsrammer for 2005 
 

Investeringsramme RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Vedtatt ramme 2005 51 200 000       55 000 000  154 400 000  76 800 000  253 600 000  39 000 000  630 000 000  
MR Helse Finnmark (4 500 000)       4 500 000    
Nødmeldetjenesten (6 000 000)       2 000 000    2 000 000    2 000 000    
Hålogaland (4 000 000)       4 000 000    
UNN - it drift (2 000 000)       2 000 000      
Justert ramme 2005 34 700 000     61 500 000  156 400 000 82 800 000 253 600 000 41 000 000  630 000 000  
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STYRESAK 58-2005  BUDSJETT 2006 – PREMISSER FOR DRIFT  
 OG INVESTERINGER 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
I saken gis en orientering om status økonomisk utvikling og utfordringer for å bringe 
økonomien i balanse for budsjettåret 2006. Som grunnlag for helseforetakenes budsjettarbeid 
for 2006 inviteres styret til å vedta faglige premisser. I tillegg legges frem forslag om 
økonomiske resultatmål, drift- og investeringsrammer for 2006, basert på en videreføring av 
inntektsnivået i 2005. 
 
Saken er drøftet med konserntillitsvalgte 14.juni 2005. Drøftingsprotokoll ettersendes. 
 
Økonomiske utvikling  
Regnskapsrapport pr. utgangen av april gir en samlet årsprognose for 2005 med underskudd 
på ca 350 mill kr mot budsjettert underskudd på 264 mill kr (før strukturfond og korrigering 
for kortere levetid av åpningsbalansen). Helseforetakene melder om en samlet 
tilpasningsutfordring for 2006 på omtrent 280 mill kr. Det foreligger ingen konkrete 
tiltaksplaner for å løse dette utover effekt av de tiltak som allerede er iverksatt for 2005. Alle 
helseforetakene varsler om at det er lite rom igjen for generell effektivisering og at det derfor 
forventes at tiltak i 2006 må få konsekvenser for pasienttilbud og ansatte. Dette vil 
konkretiseres i løpet av budsjettprosessen til høsten.  
 
I april ble det gitt en orientering til styret om økonomisk bæreevne i forhold til fremtidige 
årlige investeringer på 750 mill kr. Det ble konkludert med store økonomiske utfordringer for 
å håndtere fagplaner og ønsket investeringsvolum. Den siste resultatutviklingen tilsier at 
situasjonen er forverret blant annet ved at det pt ikke foreligger tiltak for å løse utsatt 
resultatkrav og at underskuddsprognosen har økt ytterligere. Dette bør derfor få konsekvenser 
både for gjennomføring av fagplanene og investeringsvolum i 2006.  
 
Det foreslås derfor å vedta en samlet investeringsramme på 650 mill kr i 2006. Av dette 
lånefinansieres 300 mill kr. 
 
Økonomiske planrammer 
For 2005 foreslås det å trekke inn 1 % av helseforetakenes rammetilskudd i 2005. Dette utgjør 
omtrent 42 mill kr. Disse midlene foreslås disponert til å fullfinansiere tiltak som er igangsatt 
innenfor fagplan for kronikeromsorg. I tillegg finansieres forventet rammetrekk i forbindelse 
med ny fordeling av rammetilskudd mellom regionene (Hagen-utvalget), stråleterapi og 
opptrapping av spiseforstyrrelser ved NLSH og det avsettes nødvendige midler sentralt til 
kapitalkostnader av opptrappingsplan for psykiatri. Opptrapping av stråleterapi ved NLSH er 
ikke fullfinansiert nå, og skal vurderes i løpet av høsten. Gjennom inndragning av 
rammetilskudd øker omstillingspresset på helseforetakene i forhold til å vri innsatsen mot 
prioriterte fagområder.  
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Videre foreslås det å videreføre økt tildeling i forslag til RNB 2005 for rusomsorgen, og det er 
lagt inn forventet helårseffekt i rammetilskuddet av at polikliniske lab/røntgen inntekter 
halveres. I tillegg foretas endringer i rammetilskuddet for endring av foretaksgrenser mellom 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset/UNN.  
 
I juni startes opp et prosjektarbeid for å vurdere fordelingsmodell for basisrammen. Det vil 
legges fram sak til styret om dette i løpet av høsten. 
 
Faglige rammebetingelser 
Strategisk plan for Helse Nord for perioden 2005 – 2007 fremhever foretaksgruppens 
overordnede mål og prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, forskning, 
pasientopplæring og brukermedvirkning. Gjennom de vedtatte prioriteringene har Helse Nord 
etablert sin plattform for å innfri de lovmessige krav og eiers styringssignaler.  
 
Dette innebærer at Helse Nord i planperioden (2005 og 2006) skal  
 
• bedre tilbudet til de psykiatriske pasientene ut over det som følger av opptrappingsplanen 

gjennom en mer effektiv og rasjonell drift. 
• øke fokuset på de tjenestetilbudene hvor vi i dag har underkapasitet, i første rekke tilbudet 

til eldre og kronikere samt ø-hjelpsfunksjonene i indremedisin   
• øke innsats på forskning og fagutvikling 
• øke innsats på rekruttering, stabilisering og utdanning av nøkkelpersonell, i første rekke 

legespesialister innen spesialitetene psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk 
medisin, geriatri og revmatologi 

• desentralisere spesialisthelsetjenester og øke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten herunder bruk av IKT- og telemedisinske løsninger 

• utvikle verktøy for en klarere prioritering og videreføre prioriteringsdebatten  
• videreføre effektiviseringen og øke produktiviteten bl.a. gjennom arbeidsmetoder for 

beste praksis og ulike metoder for kvalitetsforbedrende arbeid. 
• fortsette arbeidet med funksjons- og oppgavefordelingen.  
• videreføre og styrke samarbeidet med de øvrige regionale helseforetakene. 
 
Styret i Helse Nord har i flere saker, blant annet sak 80-2004 Budsjett og helsepolitisk 
bestilling 2005 gitt føringer om at helseforetakene skal vri produksjonen mot prioriterte 
pasientgrupper gjennom omprioritering av ressurser, blant annet fra kirurgiske fag. I henhold 
til Helse Nords bestilling skal nedgang i kirurgisk kapasitet omdisponeres til medisinsk 
virksomhet. Plantallene for samlet planlagt kapasitet 2005 viser at det i større grad må 
planlegges for å oppfylle mål om omstilling med vridning mot prioriterte pasientgrupper med 
sammensatte lidelser. Utviklingen må følges opp slik at foretaksgruppen fortsetter det 
omstillingsarbeidet som pågår. 
 
Oppfølging av fagplaner 
Styret har i 2004 vedtatt flere saker om satsing innenfor prioriterte områder. Dette gjelder 
Forskningsstrategi i Helse Nord (sak 71-2004), Regional smittevernplan (sak 16-2004) og 
Handlingsplan for habilitering, rehabilitering og geriatri (sak 79-2004). I 2005 vil styret 
behandle sak om desentralisering av spesialisthelsetjeneste og tiltaksplan for psykisk 
helsevern. Det planlegges å legge fram handlingsplan for russektoren i 2006. 



 
 

81 

 
 
Ny forskrift om ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” legger opp til at 
helseregionene selv, innenfor noen områder, må sette kravene til tjenesten. Helse Nord 
arbeider gjennom en åpen prosess med å etablere retningslinjer til forskriften som definerer 
minimumskrav.  Nye krav, fokus på Arbeidsmiljøloven og kontrakter med private utøvere 
som går ut i 2006 og 2007 tilsier at nye planer for ambulanse må ferdigstilles i 2006, 
uavhengig av om driften skal være offentlig eller privat.  
 
Den nye forskriften forsterker ytterligere behovet for fokus på rekruttering og kompetanse. 
For 2006 stiller Helse Nord flere krav til helseforetakene innenfor dette området. 
 
Avtaler med private sykehus utløper høsten 2005. I budsjett for 2005 ble kjøp fra private 
leverandører av helsetjenester saldert ved at det ikke ble satt av midler til å inngå nye avtaler 
med virkning fra høsten 2005. For å opprettholde kjøp fra private på nivå med 2004 er det 
nødvendig å øke budsjettrammen til dette formål for 2006. 
Den økonomiske situasjon med store tilpasningsutfordringer for økonomisk balanse i 2006 
medfører at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å planlegge igangsetting av nye tiltak i 
2006 som skissert i fagplanene. Unntaket er opptrappingsplanen for psykisk helsevern. 
Allerede igangsatte tiltak i fagplan for kronikeromsorgen fullfinansieres med helårseffekt i 
2006. Dersom de økonomiske rammebetingelser endres etter resultatutvikling siste halvår 
2005 og statsbudsjett for 2006 vil dette revurderes i ny sak til styret. Områder som da vil 
prioriteres er (ikke i prioritert rekkefølge): 
 
• Stråleterapi ved NLSH 
• rusomsorg 
• forskning 
• kronikeromsorg 
• tiltaksplan for psykiatri 
• desentralisert spesialisthelsetjeneste 
• utvikling av samarbeid med primærhelsetjeneste 
• videreføring av nivå fra 2004 innenfor kjøp fra private leverandører av helsetjenester 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakene skal i planleggingen for 2006 prioritere å oppfylle mål om omstilling med 

vridning mot prioriterte pasientgrupper med sammensatte lidelser. Dette innebærer blant 
annet fortsatt omprioritering av ressurser fra kirurgisk kapasitet. Det forutsettes at det 
skjer en betydelig vekst i produksjonen i 2006 innen psykisk helsevern. 

 
2. Helseforetakene skal følge opp, og implementere, de nasjonale prosessene vedrørende 

utarbeidelse av veiledende retningslinjer for prioritering og fristfastsettelse, innen de ulike 
fagområder. 

 
3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer er det nødvendig å utsette 

iverksetting/opptrapping av tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte tiltak innefor 
kronikeromsorgen i 2005 fullfinansieres i 2006. Dersom økonomisk utvikling forbedres 
eller statsbudsjett for 2006 gir økte inntekter vil tiltak innenfor følgende områder 
prioriteres (ikke i prioritert rekkefølge): 
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• Stråleterapi ved NLSH 
• rusomsorg 
• forskning 
• kronikeromsorg 
• tiltaksplan for psykiatri 
• desentralisert spesialisthelsetjeneste 
• utvikling av samarbeid med primærhelsetjeneste 
• videreføring av nivå fra 2004 innenfor kjøp fra private leverandører av helsetjenester 

 
4. Innenfor ambulanse stilles det krav om at helseforetakene i 2006 skal: 

 
• ferdigstille nye ambulanseplaner som imøtekommer nye krav og som tilrettelegger for 

en kvalitativ god og effektiv ambulansetjeneste 
• ha minimum 12 lærlinger pr. helseforetak pr. år 
• delta i regional Paramedic-utdanning fra vinteren 2006 
• oppfylle kompetansekrav for ambulanseoppdrag med båt  
• minimum bemanne AMK-sentralen med 2 operatører i tilstedevakt  
• stimulere fagbrev og autorisasjon må stimuleres. Minimum 40 % bør oppnå 

fagarbeider status i 2006 
• virksomhetsregistrere all ambulanseaktivitet i sitt område via AMIS 

 
5. Resultatmål for 2006 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av lengre levetid av 
åpningsbalansen. Fordelingen av strukturfond mellom helseforetakene i 2006 fastsettes til: 

 

(alle tall i 1000 kr) Strukturfond
Utvidet levetid av 
åpningsbalansen SUM

RHF -               -                         0
Sykehusapoteket -               -                         0
Finnmark 15 400          6 100                     21 500         
UNN 52 900          8 200                     61 100         
Hålogaland 27 200          5 600                     32 800         
Nordlandssykehuset 23 800          5 500                     29 300         
Helgeland 10 300          2 400                     12 700         
SUM 129 600      27 800                  157 400        

 
6. I planlegging for endelig budsjett 2006 skal helseforetakene ta utgangspunkt i følgende 

rammetilskudd: 
 

Basis rammetilskudd 2006
Finnmark 549 425 000          
UNN 1 738 978 000       
Hålogaland 580 783 000          
NLSH 968 906 000          
Helgeland 404 104 000          
RHF 392 311 000          
Total 4 634 507 000        

 
7. Investeringsrammen for 2006 fastsettes til 650 mill. kroner for Helse Nord samlet forutsatt 

en låneramme på 300 mill. kroner.   
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Investeringsrammen 2006 fordeles slik på helseforetak: 
 

HF Gruppe I Gruppe II Gruppe IV og V (tom) Totalt
NLSH 55 000 000 185 000 000 46 300 000 286 300 000
RHF 20 000 000 20 000 000
UNN 30 000 000 100 000 000 130 000 000
Finnmark 47 900 000 35 000 000 82 900 000
Hålogaland 14 800 000 10 000 000 35 000 000 59 800 000
Helgeland 30 000 000 30 000 000
Styret 41 000 000 41 000 000
Totalt 147 700 000 195 000 000 266 300 000 41 000 000 650 000 000  

 
Investeringsramme i gruppe IV/V til NLSH inkluderer ramme til ombygging somatikk i 
Lofoten. 
 
Plan for gjennomføring av forprosjekt ved Nordlandssykehuset, Bodø og 
Hålogalandssykehuset, Stokmarknes skal forelegges styret i forbindelse med behandling 
av investeringsplan 2006 – 2015.  
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jfr. vedlegg 2 i utredningen 

 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Planramme basisbevilgning for 2006 
 2. Investeringsplan 2006 
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UTREDNING 
 
1. Innledning  
I saken gis en orientering om status økonomisk utvikling og utfordringer for å bringe 
økonomien i balanse for budsjettåret 2006. Som grunnlag for helseforetakenes budsjettarbeid 
for 2006 inviteres styret til å vedta faglige premisser. I tillegg legges frem forslag om 
økonomiske resultatmål, drift- og investeringsrammer for 2006. 
 
2. Økonomisk utvikling 
Regnskapsrapport pr. utgangen av april viser et samlet underskudd for Helse Nord på 93,5 
mill kr mot budsjettert underskudd på 47,7 mill kr. Videreføring av dagens drift gir en 
årsprognose for 2005 med et underskudd på ca 350 mill kr mot budsjettert underskudd på 264 
mill kr (før strukturfond og korrigering for kortere levetid av åpningsbalansen). Det er spesielt 
Hålogalandssykehuset, Helse Finnmark og RHF som har store tilpasningsutfordringer i 2005. 
UNN, Helgelandssykehuset, NLSH og Sykehusapoteket vurderes å kunne oppfylle 
økonomisk resultatmål i 2005. 
 
I styresak 45-2005/7 ble det gitt en orientering til styret om økonomiske utfordringer og 
bæreevne i et tiårsperspektiv. Som grunnlag for analysen var det gjort mange forutsetninger, 
blant annet: 
 
• resultat i balanse f. o.m.  2006 før andre tiltak/investeringer 
• redusert rammetilskudd, jfr. effekt av ny fordeling mellom regionene 
• årlig investeringsvolum på 750 mill kr  
• gjennomføring av fagplaner som vedtatt eller skissert i høringsnotater 
• økte pensjonskostnader og uforandret rentenivå. Disse motvirker hverandre ved at 

pensjonskostnaden forventes å ha mindre økning dersom rentenivået stiger. 
 
Resultatet viste at Helse Nord ville ha store økonomiske tilpasningsutfordringer ved å 
gjennomføre fagplaner og investeringer som forutsatt. Tilpasningsutfordringen var beregnet 
til omtrent 250 mill kr i 2006 økende til omtrent 650 mill kr i perioden.  Det ble konkludert 
med at Helse Nord ville ha behov for betydelige merinntekter eller effektivisering for å 
gjennomføre et skissert investeringsvolum.  
 
Resultatutviklingen hittil i år tilsier en økt økonomisk tilpasningsutfordring for 2006 på 
omtrent 150 mill kr, jfr. pkt 2. Dette skyldes at utsatt balansekrav pt ikke er løst med konkrete 
tiltak, og at to foretak har en resultatprognose som tilsier økt underskudd for 2005. Omfanget 
vil avhenge av hvilke tiltak som iverksettes inneværende år. På grunn av den negative 
utviklingen anbefales det å begrense investeringsvolumet for 2006 til 650 mill kr. I tillegg kan 
det være nødvendig å utsette realiseringen av fagplanene. 
 
Dersom resultatutviklingen viser en merkbar forbedring i løpet av siste halvår 2005 og/eller 
statsbudsjettet for 2006 gir økte inntekter til Helse Nord vil det vurderes å øke 
investeringsrammene og/eller igangsette nye tiltak innenfor fagplanene. 
 
1.1 Økonomiske tilpasningsutfordringer for 2006 
Helseforetakene har en samlet økonomisk tilpasningsutfordring i 2006 på omtrent 280 mill kr. 
Dette inkluderer utsatt balansekrav i 2005 med til sammen 87 mill kr. I tillegg vil økonomien 
for 2006 i stor grad avhenge av pensjonskostnadens utvikling. Denne vil øke i 2006, men det 
er enda usikkert hvor mye. RHF har foreslått et trekk på 1 % (42 mill kr)  i helseforetakenes 
basisramme til å finansiere nye tiltak innenfor prioriterte fagområder, forventet trekk fra 
staten på grunn av omprioritering mellom helseregionene og til underfinansierte områder i 
RHF i 2005.  
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Det foreligger ikke konkret plan for omstillingstiltak ved noen helseforetak utover det som 
allerede er iverksatt for 2005. Alle helseforetakene varsler at potensialet for generell 
effektivisering og innsparing er lite. Nødvendig økonomisk tilpasning vil derfor kunne få 
konsekvenser for pasientilbud og ansatte. Dette vil konkretiseres for styret i løpet av 
budsjettprosessen til høsten. 
 
2.1.1 Helse Finnmark HF 
Med krav om balanse i 2006 og uten tiltak med ytterligere effekt i 2005 har Helse Finnmark 
en tilpasningsutfordring på over 60 mill kr i 2006. Dette inkluderer tilpasning av utsatt 
balansekrav på 40 mill kr og økt underskuddsprognose i 2005. I tillegg forventes noe økte 
avskrivningskostnader i 2006. 
 
Det foreligger p.t. ingen konkret tiltaksplan for å løse utfordringer i 2006. Helse Finnmark 
skal i første rekke gjennomføre tiltakspakke for 2005, deretter med utgangspunkt i 
”kostnadsprosjektet” (prosjekt for å sammenligne kostnadsnivå mellom utvalgte sykehus) 
vurdere nye tiltak for balanse i 2006. Dette er i overensstemmelse med vedtak i Helse 
Finnmarks styre. Ytterligere tiltak for 2006 skal konkretiseres i september. 
 
I dag vurderer helseforetaket at det er lite potensial å hente på generell effektivisering, og at 
økonomisk tilpasning derfor vil måtte få effekt for pasienttilbudet.  
 
2.1.2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN har hittil i år en økonomisk resultatutvikling i hh. t. styringsmål om balanse i 2005. På 
grunn av rammetrekk på 1 %, forventing om økte pensjonskostnader og omstilling til 
prioriterte fagområder vurderer helseforetaket å ha en samlet omstillingsutfordring på omtrent 
50 mill kr i 2006. Det foreligger ikke konkret plan for tiltak, og det er derfor ikke kjent i 
hvilken grad dette vil få konsekvenser for ansatte og pasienttilbudet. 
 
2.1.3 Hålogalandssykehuset HF 
Uten ytterligere tiltak med effekt i 2005 har Hålogalandssykehuset en tilpasningsutfordring på 
omtrent 80-90 mill kr for å nå krav om balanse i 2006. Dette tilsvarer omtrent 6 % av brutto 
omsetning i 2006. Helseforetaket igangsetter nå umiddelbart tiltak for å forbedre utviklingen i 
2005. I løpet av sommeren startes opp en prosess for å identifisere ytterligere tiltak. Det 
foreligger derfor ikke konkret tiltaksplan for å løse utfordringer i 2006 utover det som nå 
iverksettes av tiltak i 2005. For å nå balansekravet er det sannsynligvis nødvendig med 
strukturelle tiltak innenfor foretaket, og tiltak vil måtte få konsekvenser for ansatte. 

 
Enkel framskriving av økonomien til 2015 gir en årlig omstillingsutfordring på 70-90 mill kr 
dersom utbygging av Stokmarknes realiseres som planlagt. Planlagt nybygg bør derfor 
vurderes utsatt inntil Hålogalandssykehuset har kontroll med økonomien. Ønsker og behov 
om investeringer i 2006 overstiger det som foretaket har økonomisk bæreevne til. Det er 
nødvendig med stram prioritering av investeringsprosjekter. 
 
2.1.4 Nordlandssykehuset HF 
Uten ytterligere tiltak med effekt i 2005 har NLSH en tilpasningsutfordring på inntil 50 mill 
kr i 2006. Årsaken er forventing om økte pensjonskostnader, rammetrekk fra RHF og generell 
risikovurdering. Det foreligger ikke konkret tiltaksplan for å løse utfordringer i 2006 utover 
det som er i gang av tiltak i 2005. NLSH kan ikke utelukke at tiltak i 2006 kan få 
konsekvenser for pasienttilbudet.  
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NLSH vurderer å ikke ha økonomi til å bære store skisserte fremtidige investeringer i utbygg 
uten ekstra inntekter fra Helse Nord. 
 
2.1.5 Helgelandssykehuset HF 
Uten tiltak med effekt i 2005 har Helgelandssykehuset en tilpasningsutfordring på 20-30 mill i 
2006. Dette inkluderer tilpasning for utsatt krav om balanse i 2005 (20 mill kr). Den største 
økonomiske utfordringen er fortsatt knyttet til gjestepasienter og en kostbar 
ambulansestruktur i helseforetaket. 

 
Det foreligger p.t. ikke konkret tiltaksplan for å løse utfordringer i 2006. Helseforetaket 
tilbakemelder at det er lite potensial for generell effektivisering, og økonomisk tilpasning må 
derfor kreve strukturelle endringer. Det planlegges å starte opp eget prosjekt for å vurdere 
organisering av rehabiliteringsvirksomheten, og det er fremmet sak om ambulansestruktur til 
HF-styret i junimøtet. 
 
3. Faglige føringer for budsjett 2006 
Strategisk plan for Helse Nord for perioden 2005 – 2007 fremhever foretaksgruppens 
overordnede mål og prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, forskning, 
pasientopplæring og brukermedvirkning. Gjennom de vedtatte prioriteringene har Helse Nord 
etablert sin plattform for å innfri de lovmessige krav og eiers styringssignaler.  
 
Dette innebærer at Helse Nord i planperioden (2005 og 2006) skal  
 
• bedre tilbudet til de psykiatriske pasientene ut over det som følger av opptrappingsplanen 

gjennom en mer effektiv og rasjonell drift. 
• øke fokuset på de tjenestetilbudene hvor vi i dag har underkapasitet, i første rekke tilbudet 

til eldre og kronikere samt ø-hjelpsfunksjonene i indremedisin   
• øke innsats på forskning og fagutvikling 
• øke innsats på rekruttering, stabilisering og utdanning av nøkkelpersonell, i første rekke 

legespesialister innen spesialitetene psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk 
medisin, geriatri og revmatologi 

• desentralisere spesialisthelsetjenester og øke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten herunder bruk av IKT- og telemedisinske løsninger 

• utvikle verktøy for en klarere prioritering og videreføre prioriteringsdebatten  
• videreføre effektiviseringen og øke produktiviteten bl.a. gjennom arbeidsmetoder for 

beste praksis og ulike metoder for kvalitetsforbedrende arbeid. 
• fortsette arbeidet med funksjons- og oppgavefordelingen.  
• videreføre og styrke samarbeidet med de øvrige regionale helseforetakene. 
 
Med dette som utgangspunkt er det Helse Nords vurdering at man i planperioden vil kunne gi 
et godt tilbud til befolkningen og oppnå gode resultater med hensyn til riktig prioritering, 
aktivitetsnivå, faglig kvalitet og ressursbruk. 
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Styret i Helse Nord har i flere saker, blant annet sak 80-2004 Budsjett og helsepolitisk 
bestilling 2005 gitt føringer om at helseforetakene skal vri produksjonen mot prioriterte 
pasientgrupper gjennom omprioritering av ressurser, blant annet fra kirurgiske fag. 
Plantallene fra helseforetakene vedrørende sengekapasitet for 2005 viste en nedgang på 2,1 
prosent i sengekapasitet for kirurgisk fagområde. I henhold til Helse Nords bestilling skal 
nedgang i kirurgisk kapasitet omdisponeres til medisinsk virksomhet. Ifølge plantallene for 
2005 har vi hittil i for liten grad klart å oppfylle dette målet. Det vurderes slik at det fortsatt er 
en del å gå på for de fleste helseforetakene. Tallene for samlet planlagt kapasitet viser at det i 
større grad må planlegges for å oppfylle mål om omstilling med vridning mot prioriterte 
pasientgrupper med sammensatte lidelser. Utviklingen må følges opp slik at foretaksgruppen 
fortsetter det omstillingsarbeidet som pågår. 
 
Det er en utfordring å fremskaffe kvalitativt beskrivende plantall for psykisk helsevern. 
Årsaken til dette er både at det har skjedd store endringer i organiseringen av 
behandlingstilbudet, men også at det fortsatt er en annen kultur m. h. t. å planlegge aktivitet i 
målbare størrelser. Det forutsettes likevel at det skjer en betydelig vekst i produksjonen i 2006 
i forhold til 2005. Den største risikoparameteren for å oppnå planlagt aktivitet vil fortsatt være 
helseforetakenes tilgang på fagpersonell.  
 
1.1 Effektivisering og innsparing – muligheter 
Ny teknologi og nye behandlingsmåter har gitt enklere og mindre belastende undersøkelses- 
og behandlingsmetoder, som bl.a. har som resultat at svært mange planlagte 
behandlingsprosedyrer er overført til poliklinikk og dagbehandling. Samtidig er det en 
internasjonal trend at gjennomsnittlig liggetid for innlagte går betydelig ned. 
 
Internasjonale trender peker i retning av økt samhandling mellom nivåer og mellom pasient 
og behandlingsapparat, sømløse behandlingskjeder, økt poliklinisk- og dagbehandling og økt 
desentralisering/ tilgjengelighet til tjenester.  
 
Økt grad av arbeids- og funksjonsfordeling: 
Sentraliseringen av lavvolum prosedyrer inne kreftkirurgi og ortopedisk kirurgi skal sluttføres 
i henhold til Helse Nord-styrets vedtak. De sykehus/HF som utfører prosedyrer som ikke skal 
gjøres ved disse sykehus/HF vil få trekk i ISF-inntekter.  
 
Vedtakene knyttet til ortopedisk kirurgi skal sluttføres i 2006. Lavvolum prosedyrer skal kun 
utføres ved UNN/UNN og NLSH, det skal etableres gjennomgående faglig ledelse innen hvert 
HF og mulig etablering av en ren elektiv produksjonslinje skal utredes. Felles 
innkjøpsprosedyrer og valg av 1-2 proteser i hele foretaksgruppen er ventet å gi en innsparing.   
 
Kvalitetsindikatorene:  
Det er et effektiviseringspotensial knyttet til flere av kvalitetsindikatorene.  
 
Epikrisetid på 80 % eller mer vil gi mer effektive rutiner for inn- og utskrivning, samt skape 
gode samarbeidsrelasjoner med primærhelsetjenesten. Indikatoren bør ses i sammenheng med 
andelen utskrivningsklare pasienter.  
 
Andelen pasienter som strykes av godkjent operasjonsprogram vil si noe om hvor effektiv 
behandlingslinjen er. Det er et mål at andelen ikke skal overstige 5 %. Resultatene fra 2004 
viser at andelene generelt er for høye i Helse Nord, og samlet oppnår regionen 12 % jfr. 
kvartalsrapporten til styret.  
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Utskrivningsklare pasienter i sykehusene har økt de siste årene. Andelen utskrivningsklare 
pasienter som ligger i sykehus må tas ned blant annet gjennom bedre avtaler med 
primærhelsetjenesten, økt bruk av intermediære tilbud som for eksempel sykestueplasser 
og/eller distriktsmedisinske sentre eller liknende strukturer. 
 
2.2 Prioriteringsarbeidet 
Sykehusforbruket i Helse Nord er ennå langt over landsgjennomsnittet i deler av landsdelen, 
noe som representerer en styringsmessig og ressursmessig utfordring. Andelen henviste 
pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp varierer fortsatt svært mellom de ulike 
helseforetakene. En del av lokalsykehusene har ennå for høy andel pasienter som gis rett til 
nødvendig helsehjelp. Dette indikerer at det er et stort potensial i å få ned sykehusforbruket og 
gjøre en strammere prioritering. Anvendelsen av prioriteringskriteriene må fortsatt overvåkes 
nøye for å oppnå en bedre og mer enhetlig praksis i foretaksgruppen, og for å sikre at det er de 
alvorligst syke som blir prioritert.  
 
Styringsproblemene knyttet til for rask innføring av ny teknologi og metoder er velkjente: 
rask økning av antall prosedyrer, økt volum av pasienter, raskt økende kostnader. Vi har enda 
ikke etablert gode nok systemer for å sikre god og rettferdig prioritering ved innføring av ny 
og kostnadskrevende teknologi. Det mangler gode virkemidler, kapasitet og 
ledelseskompetanse på dette feltet. I tillegg mangler vi god forståelse av drivkreftene bak 
utvikling og innføring av nye kostnadskrevende tiltak. Mulige tilnærminger er etablering av 
en profesjonell kultur (evaluerende kultur), prinsipper for argumentasjon (metodevurdering av 
effekter og kostnader), lære å håndtere usikkerhet, aksept av “ikke fritt frem for alle”, å 
etablere et skille mellom “standard behandling” og “innføring av nye metoder, inkl. 
utprøving”, samt bruk av faglige standarder/retningslinjer. Dette er en ledelsesutfordring.   
 
Konkrete utfordringer for ledere innen helseforetakene inkluderer: 
 
- Å prioritere prioritering: avsette ressurser, organisatorisk støtte, etablere retningslinjer og 

åpne prosesser for prioritering 
- Å ikke ta helsefagene/medisinen for gitt, men kreve god argumentasjon og dokumentasjon 

for effekt av behandling 
- prioritere / balansere ressursbruken 
- etablere kunnskapsbasert praksis (en evaluerende kultur: “peer review” og audit) 
 
Helseforetakene skal følge opp, og implementere, de nasjonale prosessene vedrørende 
utarbeidelse av veiledende retningslinjer for prioritering og fristfastsettelse, innen de ulike 
fagområder. 
 
3.3 Krav innen prioriterte områder – fagplaner  
Styret har i 2004 vedtatt flere saker om satsing innenfor prioriterte områder. Dette gjelder 
Forskningstrategi i Helse Nord (sak 71-2004), Regional smittevernplan (sak 16-2004) og 
Handlingsplan for habilitering, rehabilitering og geriatri (sak 79-2004). I 2005 vil styret 
behandle sak om desentralisering av spesialisthelsetjeneste og tiltaksplan for psykisk 
helsevern. Det planlegges å legge fram handlingsplan for russektoren i 2006. 
 
Avtaler med private sykehus utløper høsten 2005. I budsjett for 2005 ble kjøp fra private 
leverandører av helsetjenester saldert ved at det ikke ble satt av midler til å inngå nye avtaler 
med virkning fra høsten 2005. For å opprettholde kjøp fra private på nivå med 2004 er det 
nødvendig å øke budsjettrammen til dette formål for 2006. 
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Den økonomiske situasjon med store tilpasningsutfordringer for økonomisk balanse i 2006 
medfører at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å planlegge igangsetting av nye tiltak i 
2006 som skissert i planene. Dette vil bety en tidsmessig forskyvning av planlagt opptrapping 
av vedtatte planer. Etter at statsbudsjettet for 2006 er kjent vil denne beslutningen revurderes. 
Områder som da vil vurderes er (ikke i prioritert rekkefølge): 
 
• stråleterapi ved NLSH 
• rusomsorg 
• forskning 
• kronikeromsorg 
• tiltaksplan for psykiatri 
• desentralisert spesialisthelsetjeneste 
• utvikling av samarbeid med primærhelsetjeneste 
• videreføring av nivå fra 2004 innenfor kjøp fra private leverandører av helsetjenester 
 
3.3.1 Fagplaner innenfor kronikeromsorg 
I 2004 ga styret i Helse Nord RHF tilslutning til Handlingsplan for habilitering og 
rehabilitering og geriatri og tiltak knyttet til diabetes og revmatologi (sak 79-2004). Vedtaket 
ble fulgt opp med 10 mill kr i budsjettet for 2005 for å igangsette tiltak (sak 99-2004). 
Årseffekten for 2006 for disse tiltakene er beregnet til rundt 23 mill kr.  

 
En del av disse midlene vil gå til prosjektledelse for videre oppfølging av planene, samt 
prosjektmidler. Med unntak av kompetansehevingsmidler, som vil være fast over tid, ble de 
øvrige midlene for 2005-06, f eks til stillinger og styrking/etablering av tilbud fordelt etter en 
søknadsprosess med helseforetakene.  
 
Uten tilførsel av nye midler til sektoren anbefales det ikke å iverksette nye tiltak i 2006 utover 
de som allerede er vedtatt.  
 
3.3.2 Opptrappingsplan for psykisk helse  
I 2006 fortsetter arbeidet med å fullføre opptrappingsplanen for psykisk helsevern. 
Investeringene i nye bygg/ombygging skal etter planen ferdigstilles i 2006/2007.  
 
Dagavdelingen i Brønnøysund settes i drift i mai/juni 2005, og vil fullfinansieres i 2006. Det 
forventes også oppstart ved dag/døgn avdeling i Sandnessjøen i løpet av 2006.  
 
Ved Nordlandssykehuset er det i løpet av 2005 opprettet nye polikliniske stillinger i barne- og 
ungdomspsykiatrien i perioden frem til klinikkavdelingen er ferdig. I løpet 2006 forventes 
oppstart av driften ved den nye avdelingen. Bygging av rus/psykiatrienheten og enhet for 
idømt behandling startes i 2006, med behov for midler til forberedende ansettelser. Det 
planlegges videre oppbygging i Lofoten.  
 
UNN forventes å ferdigstille resterende prosjekter under opptrappingsplanen i løpet av 2005 
(Kløvertun, Storslett og Silsand), med oppstart av driften i starten av 2006.      
 
Bygging ved DPS i Narvik forventes påbegynt i løpet av 2006, med driftsstart i løpet av 2007.  
 
Styret har i sak 22/2005 godkjent nye investeringsrammer for opptrappingsplanen i Helse 
Finnmark. Disse foreslås disponert av investeringsrammen for 2006, med ferdigstillelse og 
drift i løpet av 2007.  
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Dersom øremerket bevilgning til psykisk helsevern og tidligere avsatte midler ikke er 
tilstrekkelig til å iverksette full drift ved alle prosjektene på ønsket tidspunkt, vil Helse Nord 
RHF komme tilbake med forslag til prioritering i forbindelse med budsjettsaken høsten 2006.   
 
3.3.3 Rus 
Ny handlingsplan for rus vil bli behandlet i styret for RHF i 2006.  

 
Hovedstyrking i 2006 vil bli på kjøp av behandlingsplasser fra private for å kunne 
imøtekomme rett til behandling for rusmiddelmisbrukere. Nivået i 2005 forventes å ligge på 
minimum 20 mill kr utover det budsjetterte. I forslag til Revidert Nasjonalbudsjett er Helse 
Nords rammetilskudd styrket med 6,1 mill kr til rusbehandling. Disse midlene er foreslått 
benyttet til å styrke helseforetakenes kjøp av behandlingsplasser. I tillegg er det foreslått å øke 
årlig støtte til brukerorganisasjonen RIO-Nord. Det forventes at økt tildeling i RNB 
videreføres i 2006, og denne foreslås fordelt til helseforetakene som i 2005.  
 
3.3.4 Ambulanse- og nødmeldetjenesten 
Ambulansetjenesten er ennå i en fase med store utfordringer som krever fokus og økonomisk 
innsats i budsjettåret 2006. Det er planlagt sak til styret i desember som skal utrede vesentlige 
organisatoriske og driftsmessige forhold.  Konklusjonene/anbefalingene her vil bli 
retningsgivende for helseforetakenes planlegging i 2006. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet satte i kraft ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus” 1. april 2005.  Denne legger opp til at helseregionene selv, innenfor noen 
områder, må sette kravene til tjenesten.  Helse Nord arbeider gjennom en åpen prosess med å 
etablere retningslinjer til forskriften som definerer minimumskrav.  Nye krav, fokus på AML 
og kontrakter med private utøvere som går ut i 2006 og 2007 tilsier at nye planer for 
ambulanse må ferdigstilles i 2006, uavhengig av om driften skal være offentlig eller privat. 
Helseforetakene skal i 2006 
 
• ferdigstille nye ambulanseplaner som imøtekommer nye krav og som tilrettelegger for en 

kvalitativ god og effektiv ambulansetjeneste 
 
Den nye forskriften forsterker ytterligere behovet for fokus på rekruttering og kompetanse.  
Krav til lærlinger i helseforetakene må minimum holdes på samme nivå som kreves i 
styringsdokumentet for 2005.  Kompetansen må også videreutvikles i tråd med de 
utfordringer og oppgaver som tjenesten ivaretar.  Helseforetakene skal sørge for 
forskriftsmessig bemanning/kompetanse ved ambulanseoppdrag med båt og forsvarlig 
bemanning av AMK-sentralene. Det stilles krav om 
 
• minimum 12 lærlinger pr. helseforetak pr. år 
• deltagelse i regional Paramedic-utdanning fra vinteren 2006 
• kompetansekrav for ambulanseoppdrag med båt må oppfylles 
• at AMK-sentralen skal minimum være bemannet med to operatører i tilstedevakt 
• fagbrev og autorisasjon må stimuleres. Minimum 40 % bør oppnå fagarbeider status i 

2006. 
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Effektiv ressursstyring, virksomhetsregistrering og lovlig kommunikasjon 
Alle helseforetakene skal i 2006 ha tatt i bruk det akuttmedisinske informasjonssystemet 
AMIS for å sikre tilgangen til nødvendige virksomhetsdata og for å kunne sende sensitiv 
informasjon fra AMK-sentral til ambulanseressursene.  Datatilsynet og SH-dir. som 
konsesjonshaver for helseradionettet, har pålagt oss strenge restriksjoner på bruk av dagens 
analoge nett.  Dette er svært problematisk da det umuliggjør forsvarlig alarmering og 
kommunikasjon om pasienter. Foretaksgruppen skal vurdere å investere i flåtestyringssystem i 
ambulanseressursene slik at man både oppnår helsegevinst, effektivisering i ressursbruken 
(flåtestyring) og lovlig kommunikasjon.  Andre helseregioner har i hovedsak dette på plass  - 
problemet er størst hos oss bl.a. fordi vi er sist i utbyggingsrekken for nytt digitalt nødnett 
(2009).  Helseforetakene må i 2006 
 
• virksomhetsregistrere all ambulanseaktivitet i sitt område via AMIS 
 
3.3.5 Beredskap 
Alle beredskapsplaner skal være basert på Risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette er bare i 
begrenset grad gjennomført. Videre skal planer være samordnet med kommunenes planer. 
Dette er heller ikke gjort systematisk. Det er behov for å gjennomgå analyser, evt. gjøre flere, 
og å samordne alle overordnede HF-planer med kommunale planer i områdene. Et avgrenset 
og målrettet prosjekt vil være mest effektivt. 
 
Regionalt kontaktutvalg består ev RHF og beredskapskoordinator fra hvert HF, og står for 
oppfølging og koordinering av planarbeidet i regionen, og mot SH-dir./andre RHF. 
Kontaktutvalget skal ha minimum 4 møter i året. 
 
3.3.6 Smittevern 
Tiltak og prioriteringer i regional smittevernplan vil bli gjennomført gradvis. Regionalt 
kompetansesenter er etablert ved UNN i 2005. For 2006 stilles det krav om at alle 
helseforetakene skal starte prosess med å øke kapasiteten innefor smittevern. 
 
3.3.7 Forskning 
Forskning i helseforetakene er et prioritert område i bestillerdokumentene og styret i Helse 
Nord RHF har også vedtatt en regional satsing på forskning, (styresak 71-2004). 
Intensjonsvedtaket lød på at det ”for årene 2005, 2006 og 2007 tas sikte på en ressursinnsats 
på henholdsvis 70, 100 og 120 mill. til forskning i Helse Nord, inkludert øremerket 
bevilgning i statsbudsjettet. Dette ble gjort under forutsetning av økonomisk kontroll i 2005 
og økonomisk balanse fra 2006.” I budsjettbehandling for 2005 bevilget styret 10 mill kr 
forskning. Styret vedtok også i styresaken om forskning å finansiere toppforskning ved UNN 
med 10 mill kr i 3 år framover.  
 
Disse toppsatsingene er i gang, og deres innmeldte planer er til vurdering. Gitt god 
tilbakemelding og at de kan vise til god anvendelse av midlene, har styret vedtatt å følge opp 
denne satsingen og videreføre tildeling på 10 mill kr - til toppforskning i 2006 og 2007. Med 
de store omstillingsutfordringene for å nå krav om balanse i 2006 er det vanskelig å øke 
bevilgning til forskning så langt i 2006. 
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4. Økonomiske rammebetingelser  
 
4.1 Økonomiske resultatmål 
I budsjettbehandlingen for 2005 vedtok styret å utsette krav om økonomisk balanse for Helse 
Finnmark, Hålogalandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og RHF med henholdsvis 40, 
20, 20 og 7 mill kr. Resultatmål før føring mot strukturfond og effekt av lengre levetid av 
åpningsbalansen ble vedtatt til -264 mill kr. Vedtaket ble gjort med forutsetning om at det 
fortløpende skal arbeides med tiltak mot balanse i 2005.  
 
Pr. april er resultatutviklingen negativ. For helseforetaksgruppen som helhet prognostiseres 
det et underskudd på 3-400 mill kr mot et budsjettert underskudd på 264 mill kr. Med unntak 
av UNN og Sykehusapoteket leverer helseforetakene og RHF et dårligere resultat pr 1.tertial 
enn budsjettert. Det forventes likevel at UNN, NLSH, Helgelandssykehuset og 
Sykehusapoteket klarer målkravene for 2005. 
 
I henhold til tidligere vedtak i styret og klare føringer fra eier skal økonomien være balanse i 
2006. Styret inviteres derfor til å vedta resultatmål lik 0 for alle helseforetakene og RHF i 
2006. 
 
Det var forventet at prinsipper om verdsettelse og avskrivninger av åpningsbalansen skulle 
avklares i løpet av våren 2005. Ot.prp. 56 om verdsettelse av anleggsmidler skal behandles av 
Stortinget i juni. Siden innstillingen fra sosialkomiteen til Stortinget er negativ til forslaget, 
vurderes dette nå å bety at helseforetakene også i 2006 skal budsjettere med og regnskapsføre 
fulle avskrivninger av åpningsbalansen. Som tidligere skal regnskapsresultatet korrigeres for 
effekt av lengre levetid av åpningsbalansen og strukturfond. Resultatmål for helseforetakene 
foreslås fastsatt slik: 
 

(alle tall i 1000 kr) Strukturfond
Utvidet levetid av 
åpningsbalansen SUM

RHF -               -                         0
Sykehusapoteket -               -                         0
Finnmark 15 400          6 100                     21 500         
UNN 52 900          8 200                     61 100         
Hålogaland 27 200          5 600                     32 800         
Nordlandssykehuset 23 800          5 500                     29 300         
Helgeland 10 300          2 400                     12 700         
SUM 129 600      27 800                 157 400        
 
4.2 Planramme rammetilskudd 2006 
Helse Nord har hittil fordelt statlig rammetilskudd etter historisk fordeling, og foretatt 
fortløpende justeringer i forhold til endringer i ansvarsforholdene mellom helseforetakene. 
Det er vedtatt å igangsette et arbeid for å vurdere fordeling av rammetilskuddet. Dette arbeidet 
starter opp i juni 2005, og resultatet er planlagt fremlagt for styret i løpet av høsten. Som 
utgangspunkt for planlegging i 2006 foreslås det å ta utgangspunkt i fordeling av 
rammetilskuddet for 2005 med noen endringer.  
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Det foreslås å trekke inn 1 % av helseforetakenes rammetilskudd i 2005. Dette utgjør omtrent 
42 mill kr. Disse midlene foreslås disponert til å fullfinansiere tiltak som er igangsatt innenfor 
fagplan for kronikeromsorg. Helseforetakene skal planlegge budsjett innefor disse rammene, 
men midlene vil ikke komme til utbetaling før tiltaket er konkretisert og igangsatt. I tillegg 
finansieres forventet rammetrekk i forbindelse med ny fordeling av rammetilskudd mellom 
regionene (Hagen-utvalget), stråleterapi og opptrapping av spiseforstyrrelser ved NLSH og 
det avsettes nødvendige midler sentralt til kapitalkostnader av opptrappingsplan for psykiatri. 
Gjennom inndragning av rammetilskudd øker omstillingspresset på helseforetakene i forhold 
til å vridning mot prioriterte fagområder.  
 
Andre endringer som foreslås er: 
 
• videreføring av økt tilskudd til RUS-behandling i RNB med samme fordeling som i 

styresak om justerte budsjettrammer 2005. 
• Rammetilskuddet økes på grunn av helårseffekt av nedgang i polikliniske takster for 

laboratorie- og røntgenvirksomhet. 
• Refordeling på grunn av ansvarsovertakelse av avtale med privat laboratorium, jfr. sak om 

rammejustering i 2005. 
• Refordeling mellom Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset som følge av endrede 

geografiske ansvarsområder. Dette gjelder rammetilskudd for å dekke kostnader til 
gjestepasientutgifter, behandlingshjelpemidler og ambulanseavtaler. I tillegg må 
øremerkede midler til syketransport korrigeres. Grunnlaget for endring er avstemt med 
berørte helseforetak. Det foreslås følgende endringer i rammetilskuddet for endrede 
foretaksgrenser: 
 
Basis rammtilskudd Hålogland UNN NLSH
Gjestepasientbudsjett (2 703 000)     1 704 000       999 000       
Behandlingshjelpemidler (790 000)        498 000          292 000       
Insulinpumper (68 000)          43 000            25 000         
Ambulanse (8 205 000)     3 568 000       4 637 000    
Sum (11 766 000)   5 813 000     5 953 000  

Øremerket tilskudd Hålogland UNN NLSH
Syketransport (12 389 000)   6 860 000 5 529 000  

 
Det vises til vedlegg 1 for oversikt over forslag til driftsrammer for 2006. 
 
4.3 Likviditetsutvikling 
Investeringer forutsetter tilgjengelig likviditet. Nivået for investeringer bestemmes av 
lønnsomhet og økonomisk bæreevne. Foretaksgruppen bør til enhver tid ha en 
likviditetsreserve for å håndtere større svingninger i utbetalinger. Dette må ligge til grunn for 
vurdering av investeringsnivå. En grov fremskrivning av likviditetsbeholdningen, under 
forutsetning om årlig lånenivå og at styringsmål nås, viser at likviditetsbeholdningen vil være 
tilstrekkelig for foreslått investeringsnivå i 2006.  
 
Prognosen for 2005 viser en utgående likviditetsbeholdning på om lag 80 mill kr forutsatt at 
investeringsrammer for 2002-2005 benyttes, og et resultat om lag 50 mill kr svakere enn 
styringsmål.  
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2006 2007 2008 2009
Prognose IB 80 102 40 -11
Budsjettert underskudd (balanse etter fond og korrig -158 -143 -130
Avskrivninger 630 630 630
Diff kostnad/utbetaling KLP -100 -100 -100

Sum rest 452 490 439
Forutsatt lån 300 300 300
Total likviditet 752 790 739

Investering 650 750 750

 
5. Investeringsrammer 
Planarbeidet frem mot budsjett 2006 har lagt til grunn en total investeringsramme for Helse 
Nord på ca. 750 mill. kroner i 2006.  Det vises blant annet til saker i styret Helse Nord RHF: 

• 100-2004 Innspill til statsbudsjett 2006 fra Helse Nord RHF 
•   04-2005 Investeringsplan 2006 – 2010 med føringer etter 2010, prinsipper og  

premisser. 
1.   45-2005 Økonomisk bæreevne i forhold til investeringsplan 2006-2015. 

 
Dokumentene skisserer et langsiktig investeringsnivå på samlet 7,5 mrd. kroner i 10 års 
perspektiv.  Dette forutsetter 800 mill. kroner i tilskudd fra staten og låneramme på ca. 4 mrd. 
kroner.  Egenfinansieringen er således ca. 2,7 mrd. kroner med 10 års planhorisont. 
 
5.1 Investeringsvolum 2006 
Kartlegging av investeringsbehov/-etterspørsel viser et nivå som er 60 – 70 % høyere enn den 
skisserte investeringsrammen.  De foreløpige modeller/eksempler på økonomisk bæreevne, og 
HF-enes egne framskrivinger av investeringsnivået, viser at Helse Nord ikke har inntekter per 
dato til å bære et investeringsnivå på 7,5 mrd. kroner i planperioden, ref styresak 45-2005. i 
denne saken var det forutsatt at balanse skulle innfris for helseforetaksgruppen som helhet 
innen 1.1.2006. Resultatutviklingen hittil i 2005 har vært negativ for flere av helseforetakene, 
og det foreligger p. t. ikke konkrete planer for økonomisk balanse i 2006. Dette må få 
konsekvenser for investeringsvolum i 2006. For flere større prosjekter og HF, samt for 
prioriterte satsingsområder, viser den økonomiske situasjon at det må det skje en 
omdisponering av basisrammen for finansiering av tiltak.   
 
Det er således stor usikkerhet knyttet til en investeringsramme på 750 mill. kroner i 2006 med 
derav følgende risiko for at denne må reduseres.  Oppfylles ikke forutsetningene for 
finansiering av dette investeringsvolum må ambisjonene (tempo i gjennomføring) reduseres 
ved at investeringsrammen 2006 til større prosjekter reduseres og at gjennomføringsplanen for 
prioriterte områder skyves ut i tid.  Konsekvensen er en utsettelse av planarbeidet og eventuelt 
endring av vedtatte konsept. 
 
Endringer i driftsforutsetninger og fortsatte utfordringer med omstilling mot en sunn 
driftsøkonomi tilsier en lavere investeringsramme for budsjett 2006. 
 
Det legges derfor til grunn en investeringsramme på 650 mill. kroner med egenfinansiering på 
350 mill. kroner og en låneramme på 300 mill. kroner. 
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5.2 Investeringsplan 2006 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 04-2005 blant annet at prosjekter skal prioriteres basert 
på prinsippene og premissene for investeringsbeslutninger og behovsvurderinger i saken. 
 
I hh. t. styrets føringer skal nødvendige investeringer for gjennomføring av opptrappingsplan 
for psykisk helsevern og utskifting av MTU/IKT sikres. 
 
Det foreslås følgende fordeling av investeringsrammen for 2006: 
 
HF Gruppe I Gruppe II Gruppe IV og V (tom) Totalt
NLSH 55 000 000 185 000 000 46 300 000 286 300 000
RHF 20 000 000 20 000 000
UNN 30 000 000 100 000 000 130 000 000
Finnmark 47 900 000 35 000 000 82 900 000
Hålogaland 14 800 000 10 000 000 35 000 000 59 800 000
Helgeland 30 000 000 30 000 000
Styret 41 000 000 41 000 000
Totalt 147 700 000 195 000 000 266 300 000 41 000 000 650 000 000  
 
Gruppe IV/V for NLSH inkluderer ramme til ombygging somatikk Lofoten. 
 
5.2.1 Opptrappingsplan psykisk helsevern 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 22-2005 en utvidet finansiering for gjennomføring av 
investeringsprosjekter for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF.  Prosjektene videreføres i 
hh. t. plan og vil kunne ferdigstilles tidlig i 2007.  For budsjett 2006 føres opp en 
investeringsramme på 47,9 mill. kr. som fordeles 
 
• DPS Øst-Finnmark, Tana 7,6 mill. kroner (2007 rest 1,0 mill. kroner) 
• DPS Midt-Finnmark, Lakselv 9,5 mill. kroner (2007 rest 2,5 mill. kroner) 
• DPS Vest-Finnmark, Alta 13,2 mill. kroner (2007 rest 5,5 mill. kroner) 
• BUP, ungdomsavd. mv. Karasjok 17,6 mill. kroner (2007 rest 9,1 mill. kroner) 
 
Opptrappingsplanen ved Universitetssykehuset er i hovedsak gjennomført ved 
ferdigstillelsen av prosjektene i/på Balsfjord, Storslett og Silsand.  Fortsatt gjenstår 
investeringer til fullføring av enhet for regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser for 
barn/unge i Helse Nord.  Prosjektet er bearbeidet med et nytt konsept inneholdende en 
samordning av tiltak for barn/unge 
 
• Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) 
• Intermediærplasser for ungdom  (del av tiltaksplan) 
• Regionssenter for spiseforstyrrelser (RSS) 
• Barnepsykiatrisk avdeling (BPA) (del av tiltaksplan) 
• Skoletilbud for barn/ungdom 
 
På idéstadiet er prosjektet anslått til 95 mill. kroner.  I budsjett 2006 er innarbeidet 
nødvendige midler til fullføring av prosjekteringsarbeidet, grunnarbeider og byggestart med 
30 mill. kroner.   
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Opptrappingsplan psykisk helsevern ved Hålogalandssykehuset, Narvik er ført opp med 
14,8 mill. kroner i 2006.  Flere alternative løsninger har vært vurdert for realisering av 
opptrappingsplanens program innenfor godkjente areal- og økonomirammer.  Senest er 
vurdert muligheten for å flytte døgnavdelingen fra Håkvik (ca. 10 km utenfor byen) til 
sykehuset i sentrum.  Konsulentrapporten vedrørende arealundersøkelse slår fast at sykehuset 
i Narvik ikke har tilstrekkelig areal for en slik løsning. Overordnet mål er å samle døgn-, dag- 
og poliklinikktilbudet innen psykisk helsevern. Den vedtatte løsning, som lar seg gjennomføre 
innenfor en samlet investeringsramme på 25,45 mill. kroner, er å flytte poliklinikkene for 
barn/unge og voksne til Håkvik.  Det er ikke en ønskelig løsning, men må midlertidig 
gjennomføres fram til modernisering av sengepostene og sykehuset i Narvik kan la seg 
gjennomføre. 
 
Det arbeides fortsatt med å finne alternativer for samling av psykisk helsevern ved sykehuset i 
byen.  Blant annet vurderes en midlertidig løsning med leie av lokaler i tilliggende sykehjem.  
En slik løsning kan i beste fall la seg realisere om 1,5 år men vil trolig være gjennomførbar 
innenfor kostnadsrammer for prosjektet.  Denne løsning vil frigjøre lokaler i Håkvik som 
muliggjør et forbedret tilbud til rusfeltet med krise-/avrusnings-/utredningsenhet, 
kapasitetsøkning og familieleiligheter. 
 
Ved Nordlandssykehuset gjenstår betydelige investeringer for gjennomføring av 
opptrappingsplanen. I Bodø samles flere tiltak i et felles prosjekt ved bl.a. ombygging av 
hovedhuset og følgende inngår 
 
• Enhet idømt behandling 
• Rus/psykiatrienhet 
• Klinikkavd. barn/unge  
• Familieavdeling 
• Enhet regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser voksne 
• Modernisering BUPA 
• Utvidelse skoletilbud 
• Opprusting Salten psykiatriske senter 
 
Gjennomføring av tiltakene har et samlet estimert investeringsvolum på 262 mill. kroner og 
vil strekke seg over flere år.  Av dette er godkjent investeringsramme gjennom 
opptrappingsplanen 81 mill kr. I budsjett 2006 føres opp 25,2 mill. kroner gjennom 
opptrappingsplanen til prosjekter i Bodø.  Tidligere er tildelt en investeringsramme på 19,0 
mill. kroner for gjennomføring av opptrappingen psykisk helsevern i Bodø. 
 
Opptrappingsplanen med samling av psykisk helsevern (BUP, VOP, dag- og døgntilbud) i 
Lofoten integrert i sykehuset er ført opp i 2006 med 13,7 mill. kroner.  Prosjektet er en del av 
et større prosjekt for psykiatri og somatikk ved sykehuset med en samlet ramme på ca. 76,0 
mill. kroner. 
 
Opptrappingsplanen ved Helgelandssykehuset (Sandnessjøen) er under gjennomføring og 
nye investeringer for 2006 føres ikke opp. 
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Forslag investeringsplan/-ramme 2006 for fullføring av opptrappingsplan psykisk helsevern – 
gjenstående tiltak (mill. kroner) 
 
Helseforetak Tidligere 

investeringsramme 
Forslag investering 

2006 
Rest investering  

Helse Finnmark 28,1 47,9 18,1 
• Lakselv 
• Alta 
• Tana 
• Karasjok 

3,0 
12,3 
6,4 
6,4 

9,5 
13,2 
7,6 

17,6 

2,5 
5,5 
1,0 
9,1 

Universitetssykehuset Opptrappingsplan  fullført  
Hålogalandssykehuset 0,85 14,8 9,8 
Nordlandssykehuset 40,3 25,2 50,8 

• Idømt behandling 
• Rus/psykiatri 
• Klinikkavdeling 
• Lofoten 

0,7 
0,6 

17,7 
21,3 

 
 

11,5 
13,7 

24,8 
26,0 

Helgelandssykehuset 14,0 fullført  
Sum gjenstående del 
opptrappingsplan 

 
83,25 

 
87,9 

 
78,7 

 
Detaljert oversikt med prosjekter/tiltak finnes i vedlegg 2. 
 
Tiltaksplan for psykisk helsevern omfatter blant annet en styrking av akuttmottak og 
intermediærplasser for barn/ungdom. Det foreslås at planene ved UNN, med et koordinert 
prosjekt, starter opp i 2006.  Øvrige tiltak innen psykisk helsevern for opptrapping/tiltak må 
utsettes ett år. 
 
Videre foreslås investeringsplan/-ramme (som del av opptrappingen psykisk helsevern i Helse 
Nord) for 2006 (mill. kroner) 
 
Helseforetak Tidligere 

investeringsramme 
Forslag investering 

2006 
Rest investering  

Helse Finnmark    
Universitetssykehuset 
* 

15,0 30 50 

Hålogalandssykehuset    
Nordlandssykehuset 15 29,8 135,9 
Helgelandssykehuset    
Sum gjenstående del 
opptrapping 

 
30 

 
59,8 

 
185,9 

 
* Regionalt senter for alvorlige spiseforstyrrelser barn/unge, barnepsykiatrisk avdeling, 
ungdomspsykiatrisk avdeling, intermediærplasser ungdom, skoletilbud for barn/unge. 
 
5.2.2 Utstyr og mindre bygningsmessige investeringer ved HF-ene 
Kartlegging av behovet for investeringer i utstyr og mindre bygningsmessige tiltak ved HF-
ene viser et stort behov for planperioden 10 år.   
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Tilbakemelding fra HF-ene og føringer fra styret Helse Nord RHF tilsier en økning av 
tidligere ramme.  For budsjett 2006 foreslås en investeringsramme til HF-ene for mindre 
bygningsmessige tiltak og utstyr/IKT (mill. kroner) 
 
Helse Finnmark 35,0  
Universitetssykehuset 100,0 
Hålogalandssykehuset 35,0 
Nordlandssykehuset 46,3 
Helgelandssykehuset 30,0 
Sum Helse Nord 266,3 
 
I ramme til NLSH er det inkludert ramme til ombygging av somatikk i Lofoten. 
 
5.2.3 Større prosjekter 
Byggetrinn 1 ved Nordlandssykehuset videreføres og føres opp med 170 mill. kroner i 2006.  
Rest investeringsramme for 2007 er på 70,8 mill. kroner for fullføring av dette byggetrinnet til 
en samlet kostnad av 452 mill. kroner. 
 
Byggetrinn 2-5 ved Nordlandssykehuset er vurdert av styringsgruppen med sikte på mulige 
kostnadsreduksjoner.  Styringsgruppen foreslår en kostnadsreduksjon på ca. 150 mill. kroner 
for videreføring av foreliggende konsept.  En ytterligere reduksjon vil innebære et nytt 
prosjektkonsept.  Kostnadskonsekvensene av prosjektet vil fortsatt være at 
Nordlandssykehuset må ha økte inntekter/overføringer for å kunne bære prosjektet.  I egen 
sak for styremøte i juni framlegges en redegjøring for prosjektet og anbefalte 
kostnadsreduksjoner. 
 
Prosjektarbeidet videreføres og herunder ”Det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av 
konseptfasen utarbeides og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning” (jfr. 
styresak 07-2005 pkt. 3).  Ferdigstillelse av konseptfasen innebærer arbeid med 
hovedfunksjonsprogram, delfunksjonsprogram, revidering skisseprosjekt, usikkerhetsanalyser 
og forberedelse til forprosjektfasen. 
 
Det føres opp 15 mill. kroner for ferdigstillelse av forprosjekt i løpet av 2006. 
 
En ytterligere reduksjon av investeringsrammen for prosjektet ved Nordlandssykehuset 
medfører at foreliggende konsept ikke kan videreføres.  I så fall vil en ny gjennomgang 
innebære at idéfasen tas opp til revurdering og herunder utarbeides et nytt 
Hovedfunksjonsprogram for sykehuset.  Det tidligere programmet er opprinnelig fra 1997 og 
senere revidert i 2001. Videreføring av prosjektet og mulig investeringsramme tas opp til ny 
gjennomgang i november når  
 
• samlet investeringsplan 2006 – 2015 for Helse Nord legges frem til behandling i styret 
• konseptfasen er ferdigstilt og 
• konseptet er forelagt Helse- og omsorgsdepartementet.   
 
Arbeidet med fullføring av konseptfase videreføres og legges frem for departementet innen 
behandling av investeringsplan 2006 – 2015. 
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Hålogalandssykehuset, Stokmarknes er ikke mulig å gjennomføre med de 
overføringer/inntekter foretaket har og den økonomiske situasjon og utfordringer 
helseforetaket står foran.  Prosjektet er vedtatt videreført med alternativet nybygg til en samlet 
kostnad på 600-650 mill. kroner.  Foretaket har per tiden ikke bæreevne for dette 
investeringsvolum og må få orden på økonomien før prosjektet kan videreføres.   
 
Det viktigste punktet som nå gjenstår for å ha en fullført konseptfase er å samle, redigere og i 
noen grad supplere de dokumenter som til sammen bør inngå i et samlet 
hovedfunksjonsprogram (HFP). I dette arbeidet bør det være et særlig fokus på hvordan 0-
alternativet defineres og håndteres. For øvrig skal veilederen for HFP oppfylles. Arbeidet med 
fullføring av konseptfase videreføres og legges frem for departementet innen behandling av 
investeringsplan 2006 – 2015.  Fullført konseptfase ferdigstilles innen november 2005.  
 
I budsjett 2006 føres opp 10 mill. kroner til forprosjektfasen.  Dette forutsetter at 
Hålogalandssykehuset HF viser en utvikling av driftsøkonomien som kan forsvare en 
gjennomføring av konseptet til neste prosjekteringsfase. 
 
Strategi for videreføring av prosjektet og mulig investeringsramme tas opp til ny vurdering i 
november når samlet investeringsplan 2006 – 2015 for Helse Nord legges frem til 
realitetsbehandling i styret. 

 
Sykehuset i Narvik har behov for modernisering.  Driften ved sengepostene kan ikke 
aksepteres videreført med dagens standard.  Forarbeid med arealgjennomgang og 
tilstandsvurdering er gjennomført og bør videreføres med en idéfase.  Premisser og rammer 
for prosjektet tas opp ved behandling av investeringsplan 2006 – 2015.  Prosjektene i 
Stokmarknes og Narvik bør vurderes i sammenheng og relateres til helseforetakets 
tilskudd/inntekter og bæreevne. 
 
Universitetssykehuset har forslått en videreføring av prosjekt A-fløy med en samlet kostnad 
på 326 mill. kroner.  Premisser og rammer for prosjektet tas opp ved behandling av 
investeringsplan 2006 – 2015. 
  
Renovering av pasienthotell og bygging av nytt pasienthotell kan være et lønnsomt prosjekt 
med samlet kostnadsanslag på 316 mill. kroner.  Prosjektet er av UNN foreslått realisert 2009 
– 2011. 
 
Helse Finnmark har behov for modernisering av sykehusene i Hammerfest og i Kirkenes.  Et 
forarbeid med arealgjennomgang og tilstandsvurdering er gjennomført og bør videreføres med 
en idéfase.  Premisser og rammer for prosjektene tas opp ved behandling av investeringsplan 
2006 – 2015. 
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5.2.4 Felles regionale prosjekt 
Til felles regionale prosjekt er satt en ramme på 20 mill. kroner i budsjett 2006.   
 
Det er ikke vedtatt endelig disponering av rammen, men følgende prosjekt vil vurderes: 
 
• Investeringsmidler for gjennomføring av ny driftsorganisasjon for IT i Helse Nord.  

Herunder inngår diverse verktøy for programdistribusjon og helpdesk, programvare, 
konsernlisenser og fysiske fasiliteter som datarom, telefoni mv.  Foreløpig kostnadsanslag 
er oppimot 15 mill. kroner. 

• konsolidering av fagsystemer (bl.a. DIPS) og utvikling av system/program for 
behandlingshjelpemidler, sterilsentral og kvalitetsregistre.  Foreløpig kostnadsanslag er 5 
– 10 mill. kr 

• Flåtestyringssystem/stille kommunikasjon for ambulansetjenesten 
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Vedlegg 1. Forslag til planleggingsramme drifttilskudd for 2006 
 
   
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
basisramme 2005 372 341 000    548 477 000    1 712 079 000   591 259 000    951 589 000    400 462 000    4 576 208 000      
1 % trekk basisramme 42 040 000        (5 485 000)         (17 121 000)         (5 913 000)        (9 516 000)         (4 005 000)         -                         
Halvering takster poliklinikk-halvering røntgen/lab 2 700 000          29 700 000          3 000 000          9 100 000          3 700 000          48 200 000            
Halvering takster poliklinikk-private røntgen/lab 3 000 000          3 000 000              
Stråleterapi NLSH (1 500 000)        1 500 000          -                         
Opptrapping spiseforstyrrelser (3 000 000)        3 000 000          -                         
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/revma (22 550 000)      2 800 000          7 100 000            3 000 000          6 650 000          3 000 000          -                         
Endret foretaksgrense Hålogaland - Nordlandssykehuset/UNN 5 813 000            (11 766 000)      5 953 000          -                         
RNB 2005 LAR-tilskudd 1 000 000          1 000 000              
RNB 2005 RUS-behandling 230 000             933 000             1 407 000            1 303 000          1 230 000          997 000             6 100 000              
Overtakelse av ansvar for privat lab-avtale 750 000             (100 000)           (600 000)            (50 000)              -                         
Foreløpig basisramme 2006 392 311 000    549 425 000    1 738 978 000   580 783 000    968 906 000    404 104 000    4 634 508 000       
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Vedlegg 2 
 
Investeringer detaljoversikt prosjekter 2006
Gruppe Prosjekt HF 2002-2004 2 005 2 006 2 007 SUM
Gruppe I Lakselv Finnmark 480 000 2 500 000 9 500 000 2 500 000 14 980 000
Gruppe I Alta Finnmark 800 000 11 500 000 13 200 000 5 500 000 31 000 000
Gruppe I Tana Finnmark 400 000 6 000 000 7 600 000 1 000 000 15 000 000
Gruppe I Karasjok Finnmark 400 000 6 000 000 17 600 000 9 100 000 33 100 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging Finnmark 35 000 000 35 000 000
Gruppe I Psykiatri barn og unge UNN 15 000 000 30 000 000 50 000 000 95 000 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging UNN 100 000 000 100 000 000
Gruppe I Narvik Hålogaland 840 000 14 800 000 9 800 000 25 440 000
Gruppe II Modernisering St Hålogaland 9 000 000 44 800 000 10 000 000 63 800 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging Hålogaland 35 000 000 35 000 000
Gruppe I Klinikkavdeling NLSH 17 790 000 11 500 000 29 290 000
Gruppe I Lofoten NLSH 670 000 20 600 000 13 700 000 34 970 000
Gruppe I Ombygging Søsterhjemmet NLSH 15 000 000 29 800 000 44 800 000
Gruppe II Modernisering NL 1.t NLSH 41 000 000 170 000 000 170 000 000 71 000 000 452 000 000
Gruppe II Modernisering NL 2.t NLSH 15 000 000 15 000 000 30 000 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging NLSH 46 300 000 19 700 000 66 000 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging Helgeland 30 000 000 30 000 000
Gruppe IV og V Felles reg prosjekt RHF 20 000 000 20 000 000

Til styrets disposisjon Styret 41 000 000 41 000 000
TOTALT 71 380 000 306 400 000 650 000 000 168 600 000

Midler til utstyr og ombygging på NLSH inkluderer midler til ombygging av somatikk i Lofoten  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Einar Hannisdal/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20/12   
 

 

STYRESAK 59-2005  NORDLANDSSYKEHUSET HF –  
 UTBYGGINGSPROSJEKT, REVIDERTE  
 RAMMER FORFASE 2-5 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Bakgrunn/sammendrag 
Det vises til styrets behandling av sak 07/2005 og til orientering i forbindelse med styremøte i 
april 2005. Med bakgrunn i styrebehandlingen er det gjennomført en rekke aktiviteter for å 
kvalitetssikre og redusere prosjektet i investeringskostnader og totalt areal i tråd med styrets 
vedtak. Dette arbeidet er i stor utstrekning gjennomført av eksterne kompetansemiljøer. 
Prosjektet, slik det fremmes her, har fortsatt funksjonelle forbedringsmuligheter. Dette gjelder 
lokalisering av ulike funksjoner i bygningsmassen, muligheter for sambruk av 
behandlingsarealer og reduksjon av mulig stivhet i sengekapasiteten ved at et visst antall 
senger er låst til bestemte fagområder. I tillegg kan størrelse på behandlingsareal vs. 
muligheter for flere behandlingsrom vurderes på nytt. Totalt sett har imidlertid prosjektet, slik 
det  nå framstår, en nøktern standard. Med bakgrunn i NLSH’s funksjon i Helse Nord har det 
en dimensjonering, vurdert i tilgjengelig kapasitet på senger og behandlingsarealer, som ligger 
på nivå med/under SINTEF’s vurdering av behov for senger framskrevet til 2020. I saken 
foreslås fastsatt et samlet brutto areal. Investeringskostnaden pr. kvadratmeter er lav i relasjon 
til andre sammenlignbare byggeprosjekter som gjennomføres i Norge. Det foreslås vedtatt en 
reduksjon i de samlede kostnader. Styret inviteres her til å godkjenne reviderte rammer for 
byggetrinn 2-5 som grunnlag for å fullføre konseptfasen samt videreføre skisseprosjektet til et 
forprosjekt.  
 
Helse Nord RHF’s gjennomgang av prosjektet har resultert i følgende endringer: 
 
• Brutto arealramme reduseres med 4000 m2 (nybygg og gammel bygningsmasse) 
• Netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks blir hhv.  

36.100 m2 og 71.845 m2 
• Totale kostnadsramme for prosjektet reduseres med 150-200 mill kr  til 2.373- 2.423 mill 

inkl. utstyr (prisnivå  1. november 2004). 
• Kapasitet målt i sengetall inkl. behov knyttet til nye oppgaver fastsettes til 300 (sykehus 

og økt pasienthotellkapasitet). I den videre planlegging må innbyrdes fordeling av senger 
avklares.   

• Kapasitet i poliklinikker/dagbehandling bør vurderes økt til 8 timers effektiv brukstid 230 
dager/år forutsatt positiv driftsøkonomi. 

• Klinisk sentermodell bør videreutvikles/modifiseres ved å legge til rette for større grad av 
sambruk av senge- og behandlingsområder  
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Styrets vedtak 7.2.2005: 
Styret gjorde 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 HF. 
• Tilbudet 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. 
 
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 
fremlegges for godkjenning i styret RHF sammen med departementets tilbakemelding på 
konseptfasen. 

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

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

 
• å realisere et prosjekt som gir effektiv drift av sykehuset. 
• en renovering basert på en nøktern standard som gir tidsmessige løsninger. 
• 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.  



 
 

105 

 
 
Nordlandssykehusets funksjon i Helse Nord: 
Det desiderte faglig sentrum i Helse Nord er den fullverdige universitetsklinikken ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge. Strategier og tiltak som gjennomføres i den øvrige del av 
vår spesialisthelsetjeneste skal alltid vurderes også i forhold til vår evne til å sikre og utvikle 
dette miljøet.  
 
Nordlandssykehuset skal ha et bredt spesialisttilbud til befolkningen i den sørlige del av 
regionen og på enkelte områder funksjoner for hele Helse Nord. Sykehuset er lokalsykehus 
for om lag 100 000 mennesker. I tillegg ivaretar de, nøkternt vurdert, et bredt tilbud om mer 
spesialisert behandling for ytterligere om lag 100 000 mennesker.  Dette skjer ved tilbud på 
”egen kjøl” og ved senter-satelittfunksjoner i samarbeid med universitetsklinikken i Tromsø. 
Et eksempel på dette er tilbudet om stråleterapi som nå er under realisering. I tillegg må 
nevnes Helse Nords behov for å ha et bredt kompetansemiljø i Nordlandssykehuset som sikrer 
utdanning av spesialister.  
 
De øvrige tre helseforetak, som i hovedsak har tradisjonelle lokalsykehusfunksjoner, skal 
særlig ivareta basale tjenester på områder som stiller store krav til nærhet eller der hvor det er 
store volum av tjenester. I tillegg legges det til rette for økt desentralisering av polikliniske 
spesialisttjenester ved disse enhetene. Dette vil kunne skje gjennom samarbeid bl.a. med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Helse Nord RHF er i gang 
med utvikling av en strategi for konsolidering og utvikling av lokalsykehusfunksjonen.  
 
Oppfølging av styrevedtak 7.2.2005 - utredninger 
For å besvare styrets vedtak, er det gjort fire utredninger. Det er på viktige områder brukt 
eksterne kompetansemiljø med kvalifikasjoner også i vurdering av sykehusbygg. Nye 
arealberegninger (Reinertsen), revisjon av dimensjonerende faktorer (SINTEF), 
kostnadsberegninger av deler av bygget (prosjektgruppen) samt fordeling av kostnader på 
delprosjekter (prosjektgruppen) 
 
Nye arealberegninger (Reinertsen) 
I SINTEF’s rapport er netto areal (NTA) beregnet og presentert i hh. t. Norsk Standard (NS) 
3490. Som følge av måleregler avviker NTA fra tidligere beregnede nettoareal idet 
kommunikasjonsareal, teknisk areal, trapper heiser m.m. inngår. NTA kan således ikke 
benyttes for beregning av brutto/nettofaktor (B/N) slik dette har vært utført tradisjonelt.  
 
For klarlegging av et evt. avvik, har det vært nødvendig å korrigere Reinertsens arealoppgaver 
til Netto funksjonsareal. Dette er utført ved en gjennomgang på romnivå av den klassifisering 
som disse rommene er gitt. Det er foretatt fradrag for areal klassifisert som trafikkareal, 
teknisk areal, sjakter, heiser, trapper og tverrgående trafikkareal.  
 
• Rapporten bekrefter at tidligere beregnet netto funksjonsareal for eksisterende 

bygningsmasse er korrekte (avvik på 50 kvm). 
o Netto funksjonsareal (kan sammenlignes med tidligere tall) ble etter dette: 28.917 

m2. 
o Rapporten omfatter ikke beregning av bruttoareal, men med bakgrunn i 

ovennevnte uvesentlige avvik, antas at tidligere beregnet bruttoareal på 51.919 m2 
er korrekt. 

o B/N faktor for eksisterende bygningsmasse er 1,8. 
 

• Arbeidet går inn i en standardisert database over areal i norske sykehus. 
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Revisjon av dimensjonerende faktorer (SINTEF) 
Rapporten er grundig, detalj- og perspektivrik og gir en rekke positive innspill av verdi for det 
videre planleggingsarbeid.  Noen momenter fra rapporten er: 
 
• Sengebehovet i 2004, ville etter de beregningsstandarder som anvendes (100 % belegg i 

310 dager/år eller 85 % utnyttelse av alle senger hele året), vært på 258 senger.  
• Sykehusets beleggsprosent samlet for alle avdelinger, viser også en skjev fordeling av 

senger mellom medisinske fag og nevrologi som har betydelig overbelegg, og en lavere 
utnyttelse av sengene for de kirurgiske fagene i tillegg til barn.  

• Ny fremskrivning gir et lavere anslag for sengetall; 251 senger i 2010 og 288 senger i 
2020. Fremskrivningen tar utgangspunkt i dagens sengetall og oppgaver. Forventet økning 
av senger for FMR, geriatri og stråleterapi er ikke tatt hensyn til i beregningen.  

o Ny fremskrivning av aktivitet gir en annen relativ fordeling av senger mellom fag 
(redusert sengebehov for Kirurgi, Ortopedi, ØNH, Øye, Kvinneklinikken og Barn) 
og økt behov for Medisin og Nevrologi. For de andre avdelingene gir dette 
ubetydelige endringer i sengebehovet.  

• NLSH har en større andel elektive pasienter enn andre sammenlignbare sykehus. 
o Man kan dermed med fordel få flere senger i pasienthotell. 

• Effektive brukstider av poliklinikkareal bør økes (ref. AHUS og St. Olav). 
• Det er mer kontor- og møteareal enn i sammenliknbare bygg. 
• Netto arealendringer gir en brutto arealreduksjon på ca. 2000 kvm. 

o Dimensjoneringsgrunnlaget antyder en reduksjon på ca. 3400 kvm.  
o Det er lavere arealstandard enn i sammenlignbare nye bygg (AHUS og St. Olav) 

og det foreslås derfor at arealstandard økes med ca. 1400 kvm. 
• Funksjoner med stor pasienttrafikk bør lavere i bygget (eks. ortopedisk poliklinikk). 
• Dagkirurgen kan med fordel bli der den er. 
• Antall operasjonsstuer kan reduseres med to (fra 14 til 12). 
• Fagområder hvor man forventer ekspansjon (eks: indremed. og obs. post) bør få bedre 

ekspansjonsmuligheter (mer egnede naboer og nabolokaler). 
• Man bør vurdere å modifisere sentermodellen noe mer ved å lage større felles senge-, 

poliklinikk- og dagkirurgiområder.  
o Dette gjør fremtidig bufring mellom fagområders varierende, fremtidige 

ekspansjonsbehov mer fleksibelt.  
o Antakelig vil også driftsutgifter gå ned ved poliklinikk/dagkirurgi pga. flere 

fellesfunksjoner 
 
Totalkostnad og areal fordelt på delprosjekter (mill 2004 kr)  
Kostnadene er tidligere fordelt på fire forskjellige kategorier: 
 
1. Oppdemmet/forfalt vedlikehold 
2. Modernisering 
3. Standardheving 
4. Nye funksjoner og kapasitetsøkning 
 
* Kategori 1 og 2 ovenfor representerer ”nullalternativet”. 
 
Det er foretatt kvalitetssikring/verifikasjon av de framkomne tall. Arbeidet er utført av 
Medplan arkitekter as med underrådgiver Bygganalyse AS og Cowi AS. Resultatet som i stor 
grad er sammenfallende med tidligere vurdering, er vist i nedenstående tabell.  Presentasjonen 
er basert på en kostnadsreduksjon tilsv. 160 mill kr i f. t. tidligere ramme. 



 
 

107 

 
 

 
Framtidig kapasitet i Nordlandssykehuset 
Det vises til SINTEF’s gjennomgang av dimensjoneringsgrunnlag og kapasitet målt i antall 
senger. Videre vises til Helse Nords beregnede behov for ny kapasitet ved NLSH innen 
områdene geriatri (15 senger), fysikalsk medisin (fra 7 til 15 senger) og rehabilitering og 
stråleterapi (10 – 12 senger). Basert på et slikt planleggingsgrunnlag kan behov for 
sengekapasitet framstilles slik:  
 
 Nåværende 

kapasitet 
NLSH prosjekt  
07022005 

SINTEF 2020 Revidert forslag 
Helse Nord RHF 
22062005 

FMR  7 15 7 (15) 15 
Geriatri 0 15 0 (15) 15 
Stråleterapi 0 0 0 (10 – 12) 10 - 12 
Total 
sengekapasitet 

288 302 288 (321 – 323) 300 

 
Det reviderte forslaget fra Helse Nord RHF baseres på at behov for sengekapasitet i sykehuset 
over tid vil være fleksibelt.. For stråleterapi vil behovet for kapasitet i sykehus kunne bli noe 
mindre. Det er ikke hensiktsmessig å låse sengebehovet for sterkt til de enkelte fagområder. 
Den videre planlegging bør gi prosjektet frihetsgrader til å etablere og organisere 
sengekapasiteten som en fleksibel og felles ressurs.  Noe av dette behovet kan løses ved økt 
kapasitet i pasienthotellet.   
 
Administrerende direktørs vurderinger 
De fornyede utredninger som er gjort rundt dimensjonering og funksjonelle løsninger, gir 
nyttige og nødvendige bidrag for å bringe dette moderniserings- og utbyggingsprosjektet 
nærmere realisering.   

 
Utredningen fra SINTEF inneholder gode innspill til faglig og funksjonell utvikling av 
prosjektet med en modifisert klinisk-sentermodell som driftskonsept for Nordlandssykehuset. 
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Bygning

Ombygging, nybygg m.m. 1 230 mill kr 631,0 441,0 137,0 21,0

Arealtilvekst 760 mill kr 38,0 114,0 304,0 304,0

Utstyr
Nybygg/ombygg 423 mill kr 132,6 190,4 100,0
Sum kostnader 2 413 mill kr 801,6 555,0 631,4 425,0
Fordeling % 33 % 23 % 26 % 18 %
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Det er fra SINTEF påpekt flere forhold som tilsier justeringer av prosjektet. Bl.a. gjelder det 
behovet for større fleksibilitet for å møte endringer i ulike fagområders kapasitetsbehov, og 
kravet til større grad av sambruk av ressurser mellom enheter. Helse Nord RHF har merket 
seg SINTEF’s anbefaling om å ”slanke” planlagte behandlingsarealer til fordel for flere en-
sengsrom. Disse viktige påpekninger, med både funksjonell og driftsøkonomisk betydning, 
forutsettes vurdert i den videre planlegging av prosjektet.  
 
Den eksterne kvalitetssikringen har dokumentert at dette er et prosjekt med en nøktern 
standard; en gjennomsnittspris på 33 000 kroner (nybygg og rehabilitering) pr. kvadratmeter 
er 30 – 40 prosent lavere enn nybyggkostnadene for øvrige store sykehusprosjekter som nå er 
under realisering. Prisen både på Ahus og St. Olav ligger mellom 50 000 og 60 000 kroner pr. 
kvadratmeter. Spørsmålet kan stilles om det er mulig å realisere prosjektet til en så lav 
kostnad. Når administrerende direktør har tillit til disse beregningene, er det med referanse til 
den kvalitetssikring og gjennomføringsevne som har preget bygge- og 
moderniseringsprosjekter ved NLSH i løpet av de senere år; samtlige prosjekter er hittil 
gjennomført innen planlagt tid og til budsjetterte kostnader eller lavere. Den eksterne 
kvalitetssikringen av beregningene skaper ytterligere trygghet for dette.   
 
Sykehusets totale kapasitet målt i antall senger  og areal (sykehus og pasienthotell) har som 
formål å fastsette sykehusets funksjons- og oppgaveområde, bl.a. i forhold til øvrige 
institusjoner i landsdelen, og  rammene for investeringen. De totale investeringskostnader må 
også vurderes i forhold til mulige driftsøkonomiske effekter som kan oppnås.  
  
Sykehusets kapasitet er i dag på 288 senger inkludert 7 senger til FMR..  
Kapasiteten, målt i antall senger, i det prosjektet som styret fikk seg forelagt i februar var 302 
senger. Behov for senger til den påbegynte stråleterapienheten var ikke inkludert. 
 
SINTEF vurderer behovet til å være 288 senger i 2020 eksklusiv en beregnet økning på 33 – 
35 senger til FMR, geriatri og stråleterapi. Samlet gir dette et beregnet sengetall på 321 – 323. 
 
SINTEF’s kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget underbygger at den planlagte 
sengekapasitet i hovedsak avspeiler framtidig behov. SINTEF’s analyse viser at 
Nordlandssykehuset har en relativt høy andel elektive pasienter; dette som følge av at en 
dekker et bredt spekter av spesialistfunksjoner for et større geografisk område enn 
nedslagsfeltet for lokalsykehusfunksjonene. Dette sterke innslaget av planlagt 
pasientbehandling tilser at økt kapasitet på pasienthotellet må vurderes.   
 
Det legges til grunn at prosjektet skal realiseres innen rammen av ca 300 senger totalt 
(sykehus og økt pasienthotellkapasitet) inkludert nye vedtatte funksjoner.  Endelig beslutning 
om fordelingen av sengekapasitet gjøres på et senere tidspunkt.. 
 
Basert på kravet til reduksjon av de samlede brutto arealer (redusert nybygg, 
arealeffektivisering, redusert standard på renovering) foreslås planleggingsrammen for det 
videre prosjekt redusert med 150 – 200 mill kroner til 2.373 – 2.423 milliarder kroner 
inkludert utstyr (prisnivå 1. nov.2004).  
 
Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset er av vesentlig betydning for at Helse 
Nord skal kunne ivareta sitt ”sørge for ansvar” overfor befolkningen i vår langstrakte 
landsdel. Prosjektet, slik det er presentert, er nøkternt hva gjelder investeringskostnader pr. 
kvadratmeter. Utredningene representerer en god kvalitetssikring av det arbeidet som er gjort. 
Prosjektet er også nøkternt mht. kapasitet i et perspektiv fram mot 2020.   
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Behandlingen i styret har som formål å gi klarsignal for gjennomføring av forprosjekt og en 
første godkjenning fra nasjonale myndigheter på videreføring av dette prosjektet inkl. 
nasjonal medvirkning i finansieringen.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
1. Styret godkjenner følgende reviderte rammer for skisseprosjektet for fase 2-5 som 

grunnlag for videre prosjekteringsarbeid og ber om at det utarbeides et forprosjekt for 
byggetrinn 2 og 3 som legges fram for godkjenning 
 
• Brutto arealramme reduseres med 4000 m2 (nybygg og gammel bygningsmasse) 
• Netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks blir hhv.  

36.100 m2 og 71.845 m2 
• Totale kostnadsramme for utbyggingsprosjektet reduseres med 150-200 mill kr  til 

2.373- 2.423 mill inkl. utstyr (prisnivå  1. november 2004). 
• Kapasitet målt i sengetall inkl. behov knyttet til nye oppgaver fastsettes til 300 

(sykehus og pasienthotell). 
•  Kapasitet i poliklinikker/dagbehandling bør vurderes økt til 8 timers effektiv brukstid 

230 dager/år forutsatt positiv driftsøkonomi.   
• Klinisk sentermodell bør videreutvikles/modifiseres ved å legge til rette for større grad 

av sambruk av senge- og behandlingsområder  
 

2. Forprosjektet skal kvalitetssikres gjennom ekstern følgeevaluering. 
 
3. Som grunnlag for videre planlegging, forutsettes at Helse Nord RHF i løpet av høsten 

2005 får klarert med sentrale myndigheter hvilke arealmessige og økonomiske rammer, 
samt finansielle premisser, som skal legges til grunn for prosjektet.   

 
4. Styret ber om at det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides 

og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning.  
 
5. Styret ber om at endelig finansieringsplan ses i sammenheng med investeringsplan 2006-

2010 og at den fremlegges for godkjennelse i styret sammen med departementets 
tilbakemelding på konseptfasen. 

 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning fra SINTEF, sendt ut tidligere 
 
Utrykte vedlegg: Styresak 41-2003 – behandlet i styremøte, den 7. mai 2003 
 Styresak 13-2004 – behandlet i styremøte, den 10. mars 2004 
  Styresak 07-2005 – behandlet i styremøte, den 7. februar 2005 
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STYRESAK 60-2005  SØKNAD OM GODKJENNING PRIVAT 
 SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Omnia ASA har søkt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om godkjenning av etablering 
av privat sykehusdrift med åtte senger på Gardermoen.  
 
Omnia ASA har fra før sykehusgodkjenning i Oslo (40 senger), Moss (fem senger), 
Kristiansand (åtte senger), Bergen (åtte senger), Trondheim (fem senger). Av disse er det drift 
i Oslo og Trondheim, de andre lokasjonene er ikke satt i drift. 
 
Departementet er godkjenningsinstans i slike saker, og innhenter vanligvis uttalelser fra det 
regionale helseforetaket og Helsetilsynet/Fylkeslegen i den regionen/fylket søkeren ønsker 
etablering i. Denne søknaden er sendt til høring til alle regionale helseforetak på grunn av at 
beliggenheten til det omsøkte sykehuset er slik at det ønskes, og til dels ligger til rette for, 
pasienter fra alle helseregioner. Omnia skriver i sin søknad at de også ser for seg henvisning 
av pasienter fra Helse Nord. 
 
Søknaden legges med dette fram for RHF-styret for uttalelse til bruk i departementets 
behandling av saken. 
 
Søknaden har vært oversendt helseforetakene i nord for informasjon og uttalelse før RHF-
styrets behandling av saken. Tre av våre helseforetak har svart, og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF er negative til søknaden.  
 
Søknaden fra Omnia ASA må vurderes særskilt på grunn av lokaliseringen. Det søkes om 
etablering i et distrikt (østlandsområdet) der det er betydelig overkapasitet innenfor en del av 
de feltene det søkes om – medregnet tilbud både i offentlige og private sykehus. Kapasitet og 
tilbud må også ses i et nasjonalt perspektiv, fordi de ønsker å være et tilbud til alle regioner.  
 
Helse Nord RHF må vurdere om tilbudet vil gjøre oss bedre i stand til å oppfylle vårt sørge-
for-ansvar. Søknaden fra Omnia ASA dokumenterer ikke at det er behov for økt kapasitet på 
de aktuelle fagfelt. Dels er dette områder hvor kapasiteten er tilstrekkelig, dels er det områder 
hvor et tilbud må inngå i en samlet og forpliktende kjede av tjenester. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Det vises til søknad fra Omnia ASA om godkjenning for privat sykehusdrift på Gardermoen 
med godkjenning for åtte senger. Helse Nord RHF anbefaler at Helse- og 
omsorgsdepartementet avslår søknaden fra Omnia ASA.  

 
 

Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Søknad fra Omnia ASA, 20.11.2003 og 7.3.2005 
 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, 20.04.2005 
 
Utrykte vedlegg: Uttalelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 2.5.2005 
 Uttalelse fra Helse Finnmark HF, 9.5.2005 
 Uttalelse fra Nordlandssykehuset HF, 13.5.2005 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn/fakta 
Søknaden fra Omnia ASA, 20.11.2003 og 7.3.2005 er vedlagt saken. Det søkes om 
sykehusstatus for en sykehusseksjon med 8 senger.  
 
Helse Nord RHF er av Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å vurdere søknaden og 
hvordan den vil påvirke spesialisthelsetjenesten i regionen. 
 
De ulike planlagte tilbudene er beskrevet i den opprinnelige søknaden: 
 
- Generell kirurgi og ortopedi – og plastikkirurgi, øre-nese-hals og kjevekirurgi 
- Anestesiologi og overvåkning 
- Indremedisin 
- Laboratorievirksomhet  
 
De ønsker å satse både på dagkirurgi og inneliggende pasienter, elektiv virksomhet med 
tilreisende pasienter fra hele landet, samt tjenester til syke reisende og pasienter under 
transport via Gardermoen. 
 
I den oppdaterte søknaden fra mars 2005 har Omnia ASA noen tilleggsargumenter og felt de 
ønsker å bygge ut ved en sykehusgodkjenning:  
 
- Akuttmedisinsk behandling og medisinsk beredskap 
- Infeksjonsmedisinsk/reisemedisinsk beredskap 
- Reisemedisin – eventuelt isolater 
- Bistå i forhold knyttet til stoff/smugling, innvandring m.m. 
- Ressurskrevende kroniske pasienter 
- Tilpasning av tilbudet til de pasientene trenger jfr. ventelistesituasjon:  

For eksempel mellomørekirurgi, geriatrisk utredning, fedmebehandling, diabetes, behov 
for styrket kapasitet innenfor psykiatri (mange grupper og diagnoser). 

 
Vurderinger fra HF-ene 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sier i sin uttalelse at de er prinsipielt imot å tilrå 
godkjenning av denne søknaden. Det vises også til at det er reduserte ventetider generelt, og at 
det må være ønskelig for Helse Nord RHF i størst mulig grad å benytte private sykehus i 
landsdelen. 
 
Helse Finnmark HF er betenkt over at de tilbud som opprinnelig planlegges etablert, er på 
områder der det ikke er betydelige ventetider og til en viss grad overetablering. De anbefaler 
ikke godkjenning. 
 
Nordlandssykehuset HF mener at Helse Nord ikke trenger det tilbudet som er søkt om på 
Gardermoen, og at vi må konsentrere oss om å gjennomføre planlagt og vedtatt oppbygging 
av tilbud til kronikere, psykiatri osv i egen region. Det stilles ikke spørsmål ved det faglige 
tilbudet, men behovet for det og nærhetsaspektet i forhold til den nordnorske befolkningen. 
Vedrørende de øvrige tilbud vises det til god nok kapasitet. De anbefaler ikke godkjenning. 
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Vurdering – kapasitet og faglig behov for et slikt utvidet tilbud 
Omnia ASA søker i sin opprinnelige søknad om godkjenning for mange spesialiteter. Det er 
vår oppfatning av det ikke er mangel på tilbud innen generell kirurgi, ortopedi og de øvrige 
områdene de ønsker godkjenning for. Det er allerede et stort tilbud både i private og offentlige 
sykehus innenfor nevnte områder. Det er rimelig god kapasitet i egen region, og vi har pr i 
dag avtale med flere private sykehus blant annet om ortopedi. I 2004 fikk vi også tilbud fra 16 
private sykehus da vi la ut anbud. En ytterligere etablering av disse tilbudene vil kunne være 
med på å drive fram et overforbruk av kirurgi – jfr. fritt sykehusvalgordningen – framfor at 
ressursene brukes på mer prioriterte lidelser, for eksempel rus og psykiatri.  
 
Omnia ASA søker videre i 2005 om andre områder. Det er ikke vår oppfatning at det er bruk 
for ytterligere tilbud innenfor for eksempel infeksjonsmedisin på Østlandsområdet, og mener 
det ikke er fornuftig å etablere nye tilbud på Gardermoen som er lett tilgjengelige i Oslo. 
 
Omnia ASA ønsker også å gå inn på kronikerbehandling, blant annet innenfor psykiatri og 
geriatri. Helse Nord vil ikke anbefale at det bygges opp slike tilbud på Gardermoen beregnet 
på pasienter fra Nord-Norge. Dette er grupper som oftest trenger et tilbud nært, og det 
anbefales at dette fortsatt bygges opp i egen region. Ved reelle behandlingstilbud trenger 
mange et langvarig tilbud som bør gis av etablerte institusjoner og ikke private sykehus som 
er avhengig av å vinne anbud hvert annet eller tredje år.  
 
Administrerende direktør kan ikke se at det er argumenter for å anbefale godkjenning verken 
for de ”klassiske” spesialitetene innfor somatikk eller de øvrige tilbudene som søkes om fra 
2005. Det er ikke behov for disse tilbudene for pasienter fra vår region, og i den grad det er 
behov for noen av tilbudene er det ikke ideelt at det skal bygges opp på Gardermoen. 
 
Det er også vår oppfatning at det synes vel ambisiøst å etablere alle de omsøkte tilbudene på 
et sykehus med bare 8 senger, og det stilles spørsmål ved en så sammensatt drift innenfor det 
oppgitte volumet. 
 
Vurdering - påvirkning av helsetilbudet i regionen 
Omnia ASA skriver at de er villig til å si fra seg sin sykehusgodkjenning i Moss, og at antallet 
senger i det private markedet ikke vil øke. Våre opplysninger fra Helse- og 
omsorgsdepartementet tilsier at Moss-godkjenningen er for fem senger, og at dette tilbudet 
ikke er i drift. Det er derfor vår oppfatning at hvis den omsøkte etableringen på Gardermoen 
realiseres vil det kunne bli en betydelig økning i tilbud og kapasitet både i Østlandsområdet 
og nasjonalt, og at dette vil forflytte seg til Gardermoen. Dette vil ha konsekvenser for 
spesialisthelsetjenesten i andre regioner på grunn av den enkle tilgjengeligheten til 
Gardermoen.    
 
Dersom Omnia ASA gis godkjenning vil de kunne legge inn tilbud til alle regioner når vi 
lyser ut anbud for private sykehus. De trenger ikke avtale med Helse Nord for å behandle våre 
pasienter på vår regning, da pasientrettighetsloven nå gir denne muligheten såframt de har 
avtale med et av de fem RHF-ene. Helse Nord RHF ser derfor med bekymring på om de 
skulle få godkjenning og etter hvert avtale med et RHF, fordi det vil kunne påvirke 
spesialisthelsetjenesten i vår region. Ved tildeling av avtaler gjelder konkurransereglene, og 
pasientene har rett til fritt sykehusvalg. Disse rettighetene skal Helse Nord RHF oppfylle som 
en del av sørge-for-ansvaret. Det vil imidlertid være en utilsiktet konsekvens ved en eventuell 
godkjenning av denne søknaden at det vil redusere vår handlefrihet til å bygge opp og drifte 
gode tilbud i egen region. 
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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.  
 
Helse Nord RHF legger ut tjenester til private sykehus ved anbud. Behovet defineres i 
anbudene og er målrettet ut fra det definerte pasientbehov, ventelistesituasjon og 
planlagt/vedtatt utbygging av tjenester. 
 
Det presiseres at en eventuell godkjenning av Omnia ASA av Helse- og 
omsorgsdepartementet ikke innebærer noen forpliktelser for Helse Nord RHF til å kjøpe 
helsetjenester fra klinikken eller inngå avtale med dem som privat sykehus.  
 
Det anbefales at søknaden avslås. Det anbefales ikke å gi godkjenning på noen av de omsøkte 
områdene. 
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STYRESAK 61-2005  FINANSFORVALTNING I HELSE NORD 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
I saken fremmes forslag til finansreglement for Helse Nord. Reglementet har som formål å 
fastsette formelle retningslinjer og rutiner for å skape en effektiv og sikker (lav risiko) 
forvaltning av finansielle ressurser.   
 
Helse Nord RHF har i stor grad kortsiktig likviditet (høy omløpshastighet), noe som stiller 
krav til en større likviditetsbeholdning. Rammebetingelsene gir ikke stort rom for utøvelse av 
finansforvaltning, men det er likevel muligheter for plasseringer som kan bidra til 
risikospredning og høyere avkastning på midlene. Dagens konsernkontoordning gir god 
oversikt over likviditetssituasjonen og gir gode muligheter for oppfølging.      
 
Foreslått finansreglement er tuftet på et grunnleggende prinsipp om at finansforvaltningen 
skal utøves uten spekulative innslag og med lavest mulig risiko. I valget mellom økt risiko og 
økt avkastning, skal risikominimering alltid veie tyngst. Samtidig skal finansfunksjonen sikre 
at best mulig rentenetto oppnås. En effektiv finansforvaltning bidrar til mer helse per krone.  
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF har frem til nå ikke hatt et formelt reglement for finansforvaltning. I styresak 
57-2002 ble dagens konsernkontostruktur vedtatt. I tillegg ble det her vedtatt at forvaltning av 
låneopptak og plassering av overskuddslikviditet skulle håndteres av Helse Nord RHF.  
 
Finansforvaltning består i hovedsak av følgende oppgaver:  
 
• Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler.  
• Forvaltning av gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler   
• Utlån (intern låneordning)  
• Fullmaktsforhold (bankfullmakter) 
• Rutiner  
 
Utarbeidelsen av et finansreglement innebærer at nødvendige rammer og retningslinjer 
kartlegges, slik at utøvelsen av finansfunksjonen i foretaksgruppen skjer på en måte som 
kombinerer lav risiko, og høyest mulig avkastning på likviditetsbeholdningen/lavest mulig 
rentekostnad.      
 
I saken fokuseres plassering av ledig likviditet, forvaltning av låneportefølje, fullmaktsforhold 
og rutiner. I forbindelse med aktivering av byggelånsrenter vil det fremover være nødvendig 
med utarbeidelse av en intern låneordning. Dette vil omtales i senere styresak. 
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Likviditetsoppfølgingen i dag skjer etter en enkel, men oversiktlig modell. Basert på 
konsernets inngående likviditetsbeholdning, budsjett og forventninger om avvik mellom 
kostnader og utbetalinger, lages en likviditetsprognose. Prognosen måles mot faktisk 
beholdning ved inngangen av måneden, etter lønnsutbetaling den 12. i aktuell måned, og den 
20. i hver måned. 
 
Av dette fremstilles følgende figur for likviditetsbudsjett og regnskap: 
 

Likviditetsprognose 2005
 Helse Nord
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Helse Nord har i dag en konsernkontoavtale med Sparebank1 Nord-Norge. Kort forklart er et 
opplegg for konsernkonto en struktur hvor en kan ha flere bankkonti (HF) knyttet opp mot en 
hovedkonto (konsern). Strukturen gir anledning til å fordele myndighet (inklusive 
trekkrettigheter) i organisasjonen, gir god totaloversikt og gode muligheter for oppfølging, og 
tilgang til alle midler uavhengig av hvilken konto midlene står på.  
     
Dagens rammeverk  
Dagens rammeverk for låneopptak og plassering av likvider følger i stor grad av 
helseforetaksloven.  
 
I helseforetakslovens § 28 Styrets oppgaver heter det at 
 
”Forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende 
organisering av foretakets samlede virksomhet.  
 
Styret skal fastsette budsjett og planer for foretakets virksomhet.  
 
Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre 
tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i § 1, foretakets 
vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter.  
 
(…). Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.”   
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Lovens § 37 Daglig leders myndighet beskriver daglig leders rom for utøvelse av de 
fullmakter han/hun er gitt av styret. 
 
”Daglig leder forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de retningslinjer og 
pålegg som styret har gitt. (…) 
 
Daglig leder skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er 
ordnet på betryggende måte.”  
 
I forbindelse med plassering av overskuddslikviditet er videre følgende rammebetingelse 
identifisert:  
 
”Det åpnes kun for å benytte allment anerkjente plasseringsinstrumenter med høy likviditet og 
lav risiko. Driftskreditt kan ikke benyttes som finansieringskilde for plassering av 
overskuddslikviditet.” (Brev fra HOD av 19.12.2001).  
 
Det foreslåtte finansreglementet skal være et hjelpemiddel for styret i Helse Nord RHF, 
administrerende direktør, og økonomidirektør i arbeidet med å sikre at formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll. Det vurderes dit hen at plassering i bank, obligasjoner og 
sertifikater utstedt eller garantert av den Norske stat/norske kommuner eller solide 
finansinstitusjoner faller inn under plasseringsinstrumenter med høy likviditet og lav risiko.  
 
Av helseforetakslovens § 33 følger det at Helse Nord RHF kun kan ta opp lån gjennom Helse- 
og Omsorgsdepartementet (Norges Bank). Videre fortolkes loven og låneinstruks for Helse 
Nord slik at finansielle leasingavtaler med private finansinstitusjoner ikke er en akseptabel 
finansieringsform for helseforetak.  
 
Helseforetakslovens § 33 Lån og garantier, lyder som følger:   
 
”Foretak kan ikke ta opp lån, med mindre det er særskilt fastsatt i vedtektene at det skal ha 
slik adgang. Vedtektene skal fastsette ramme for låneopptak.  
 
Foretaket kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser.”  
 
Siste avsnitt innebærer at Helse Nord RHF ikke kan inngå nye kausjonsavtaler for lån. Av 
tidligere føringer følger imidlertid at Helse Nord er forpliktet til å overta gamle 
kausjonsavtaler som er inngått av fylkeskommunen.    
 
I Helse Nord RHF vedtekter § 12 Låneopptak er Helse Nord RHF gitt en låneramme på totalt 
1,5 milliarder kr. Lånerammen er fordelt med 800 mill kr til investeringsformål og 700 mill kr 
i driftskredittramme. Ved inngangen av 2005 har Helse Nord lån på 346 mill kr 
(investeringsformål) og en ubenyttet driftskredittramme på 232 mill kr.  
 
Oppsummert er det gitt klare føringer på innlånssiden av finansforvaltningen og det er trukket 
opp grove retningslinjer for styrets og direktørens ansvar. Av ovennevnte fremkommer det 
også at dagens rammebetingelser tillatter plassering av overskuddslikviditet i instrumenter 
med lav risiko og høy likviditet.    
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Vurdering  
Det er styret i Helse Nord RHF som gjennom budsjettvedtaket bestemmer størrelsen på 
foretaksgruppens likviditet. Overskudd, avsetninger og forsinkelser i investeringsprogram 
styrker likviditeten. Underskudd og forsert fremdrift i investeringsprogram svekker 
likviditeten. Helse Nord har hatt tilfredsstillende likviditet hittil og det budsjetteres med en 
positiv likviditetsbeholdning ved årets slutt.  
 
Sentral forvaltning er en viktig faktor i arbeidet med å sikre kontroll og effektiv utnyttelse av 
finansielle ressurser. I styresak 57-2002 ble det vedtatt at forvaltning av låneopptak og 
plassering av overskuddslikviditet skulle håndteres av Helse Nord RHF. Helseforetakene har 
følgelig ikke anledning til å foreta plassering eller å lånefinansiere investeringer, foruten bruk 
av driftskreditt innen konsernkontoordningen.  
 
Investeringer finansieres av helseforetakets likviditetsbeholdning og driftskreditt. Det 
fastsettes årlige investeringsrammer som kun er en godkjennelse for å benytte tilgjengelig 
likviditet i foretaksgruppen. Dette betyr at fastsettelse av investeringsrammer ikke medfører 
en egen overføring av likviditet. Årlige avskrivnings- og kapitalkostnader betjenes av 
helseforetakets driftsinntekter. Dette innebærer at helseforetakene er ansvarlig for å sørge for 
at investeringsnivået harmoniserer med bærekraften i helseforetakets økonomi.  
 
Prosjekter som er godkjent innenfor opptrappingsplanen for psykisk helse, kompenseres med 
4 % av godkjent investeringsramme.    
 
Helseforetakene er ansvarlig for at egen likviditetsbeholdning og driftskreditt til en hver tid er 
stor nok til at betalingsforpliktelsene møtes på forfall. Videre er helseforetakene selv ansvarlig 
for å sikre effektive rutiner for fakturahåndtering.   
 
Plassering og risiko  
Alle former for plassering innebærer en form for risiko og Helse Nord RHF må være seg 
bevisst den risiko som tas. Plassering i rentebærende instrumenter som for eksempel 
obligasjoner og sertifikater kan i tillegg til å spre risiko, bidra til økt avkastning av 
likviditetsreserven. En effektiv forvaltning av midlene vil kunne bidra til mer helse per krone.  
 
Som følge av høy omsetning (kortsiktig likviditet) må foretaksgruppen til enhver tid ha større 
beløp i banken. I perioder har foretaksgruppen over 1 milliard på bok (gjennomsnittlig 
likviditetsbeholdning i 2004 var om lag 530 mill kr). Foretaksgruppen har i dag plassert 
tilnærmet all likviditet i konsernkontosystemet i Sparebank1 Nord-Norge. Plassering i andre 
rentebærende instrumenter har ikke vært vurdert hittil.  
 
Ovennevnte forhold utgjør en kredittrisiko for foretaksgruppen. I henhold til lov om 
banksikringsfond er maksimums utbetalingskrav ved en banks konkurs 2 mill kr pr kunde;  
 
Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 
2-10 Innskuddsgaranti:   
”(1) Sikringsfondet plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en 
medlemsinstitusjon, med mindre annet følger av reglene i paragrafen her.(…).  
 
(2) Dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger 2 millioner kroner, plikter ikke 
fondet å dekke tap på den del av samlede innskudd som overstiger dette beløp.”  
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Dette risikomomentet er svakt som følge av kravene til egenkapital i bankene, og 
kredittilsynets overvåkning, men det bør likevel nevnes i en generell drøfting. Forholdet bør 
føre til at foretaksgruppen vurderer å spre plassering av likvide midler på flere instrumenter, 
og dermed redusere kredittrisiko. Loven om banksikringsfond er basert på at større innskytere 
selv skal vurdere sikkerheten for sine midler. Dette innebærer at Helse Nord RHF er pliktig til 
å følge med på, og vurdere utviklingen til bankforbindelsen.    
 
Ved plassering av ledig likviditet i verdipapirer oppstår en likviditetsrisiko/kursrisiko (risiko 
for at verdipapirene ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset tidsperiode, 
eller må realiseres med tap). Dette innebærer at Helse Nord ikke bør plassere kortsiktig 
likviditet i slike papirer dersom ikke likviditetsprognoser tillatter en plassering med lav risiko 
for tap. 
 
Lån og renter  
Opptak av lån innebærer risiko for endringer i rentekostnader dersom flyterente velges. Ved 
inngangen av 2005 hadde Helse Nord RHF 346 mill kr i lån hos Helsedepartementet. Samlet 
lånesum er tatt opp i perioden 2002-2004 og flyterente er valgt på hele lånesummen. Helse 
Nord får 2 ganger per år tilbud om å binde renten. I vedlagte reglement foreslås det å gi 
administrerende direktør i samråd med økonomidirektør fullmakt til å beslutte 
låneporteføljens vilkår, herunder vurdering av fastrente og bindingstid.  
 
Konklusjon  
Et finansreglement styrker mulighetene for en sikker forvaltning av foretaksgruppens samlede 
finansielle ressurser. Videre fastsetter det rammer for finansforvaltning i foretaksgruppen som 
kan bidra til risikospredning og større avkastning/lavere finanskostnader. God og effektiv 
finansforvaltning bidrar dermed til mer helse per krone.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte finansreglement. 

Reglementet skal ligge til grunn for finansforvaltningen i Helse Nord RHF.  
 
2. Det utarbeides et eget opplegg for intern låneordning i foretaksgruppen. Dette fremmes i 

egen sak.  
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Finansreglement for Helse Nord   
 Sentrale begreper 



 
 

120 

 
 
Finansreglement for Helse Nord RHF  
 
Vedtatt av styret i Helse Nord RHF juni 2005 
 
1. Formål, gyldighet og omfang  
 
1.1 Finansreglementets formål  
Den overordnede målsettingen for Helse Nords Finansreglement er å minimalisere 
finanskostnader og maksimere finansinntekter innenfor gitte risikorammer.  

 
Målsettingen skal nås gjennom fastsettelse av formelle beslutningspunkter og nivå i 
finansforvaltningen, samt angivelse av rammer for plassering, risiko og generell forvaltning 
av foretaksgruppens samlede finansielle ressurser.   
 
1.2 Gyldighet  
Finansreglementet er gyldig fra juni 2005 og gjelder inntil endringer vedtas av styret i Helse 
Nord RHF.   
 
1.3 Omfang  

Finansreglementet omfatter  
 

 Interne ansvarsforhold og roller  
 Hovedprinsipper for finansforvaltning  
 Likviditetsstyring  
 Finansiering av investeringer  
 Rapportering  

 
2. Interne ansvarsforhold, roller og fullmakter  
 
2.1 Roller  
Generell og ekstern forvaltning av konsernets finansielle ressurser som låneopptak, plassering 
av overskuddslikviditet og likviditetstilførsel skal utøves av økonomifunksjonen i Helse Nord 
RHF.  
Helseforetakene er ansvarlig for egne likviditetsprognoser og for effektiv styring av 
kontantstrømmer, herunder;  

 
 Optimalisering av egne kontantstrømmer gjennom å forskyve utbetalinger i tid og 

fremskynde innbetalinger.  
 Minimalisere effektiv kredittid gjennom avtaler og sikre effektive rutiner for registrering, 

fakturering og purring.  
 Sørge for effektive rutiner for inn og utbetalinger.  

 
2.2 Ansvarsforhold og fullmakt 
I tråd med helseforetakslovens § 28 og § 37 er det styret for Helse Nord RHF og 
administrerende direktørs ansvar å påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende 
måte. 
Helse Nord RHF har myndighet fra styret til å forvalte de finansielle ressurser i henhold til 
dette reglementet. Dette innebærer at administrerende direktør i samråd med økonomidirektør 
har følgende fullmakter: 
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Opptak av lån  

 Velge tidspunkt for opptak av lån i tråd med vedtatt låneramme. 
 Signere låneavtale i henhold til låneinstruks fra eier.  
 Fastsette lånevilkår, herunder rentebinding og løpetid.  

 
Plassering av ledig likviditet 

 Beslutning av plassering i tråd med reglement 
 Velge finansinstitusjon  
 Forhandle og sette vilkår for plassering 

 
3. Hovedprinsipper for finansforvaltning  
 
3.1 Formål  
Helse Nord RHF skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at 
dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Forvaltning av likviditetsreserven skal i alle 
tilfeller utøves under hensyn til at foretaksgruppen har tilgjengelige midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall.   
 
3.2 Risikoprofil 
Helse Nord RHF’s finansportefølje skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå best 
mulig rentenetto over tid, med en lav risiko.  
I avveining mellom økt avkastning og redusert risiko foretrekkes redusert risiko.      
 
3.3 Forvaltning av likvide midler  
Helse Nords likviditetsbeholdning skal alltid plasseres i innenfor konsernkontosystemet, eller 
i rentebærende instrumenter som spesifisert nedenfor. Ved plassering av likvider utenfor 
konsernkonto forutsettes det at likviditetsprognosen for helseforetaksgruppen tillater dette. 
Betalingsforpliktelser skal i alle tilfeller kunne møtes på forfall.  
 
Helse Nords likviditetsbeholdning kan, innenfor de begrensninger som følger av 
finansreglementets øvrige punkter, plasseres i følgende rentebærende instrumenter:  
 
a) Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert i Norge.  
b) Sertifikater og obligasjoner utstedt av Den Norske Stat eller garantert av den norske Stat 

herunder statsforetak.  
c) Sertifikater og obligasjoner utstedt, eller garantert av norske kommuner og 

fylkeskommuner.   
d) Sertifikater og obligasjoner utstedt, eller garantert av norske finansinstitusjoner.   
e) Andeler i pengemarkeds-/obligasjonsfond forvaltet av forvaltningsselskaper som er 

etablert i Norge.  
 
Helse Nord skal ikke ta valutarisiko.  
 
Administrerende direktør gis fullmakt til kjøp og salg av ovennevnte verdipapirer og andeler i 
verdipapirfond.   
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4. Likviditetsstyring  
Driftskreditt skal kun benyttes i de tilfeller der de ordinære inntektene ikke er tilstrekkelig til å 
dekke de løpende utbetalinger, eller det oppstår uforutsette utgifter.  
 
Helse Nord RHF skal ikke benytte driftskreditt som finansieringskilde for plassering i 
rentebærende instrumenter.   
 
Helse Nord RHF skal søke å minimalisere kredittrisiko gjennom vurdering av plassering i 
ulike instrumenter gjengitt i punkt 3.3.   
 
Helseforetakene er ansvarlig for at likviditetsbeholdning og driftskreditt til en hver tid er stor 
nok til at betalingsforpliktelsene møtes på forfall. 
 
5. Finansiering av investeringer  
 
5.1 Investeringer finansieres av helseforetakets likviditet, internt lån og trekkrettighet.   
Investeringer finansieres av helseforetakets likviditetsbeholdning og trekkrettighet. Unntak er 
direkte investeringstilskudd fra eier.  
Årlige avskrivnings- og kapitalkostnader skal betjenes av helseforetakets driftsinntekter.   
 
5.2 Låneopptak  
I tråd med fullmakter i § 2.3 tar Helse Nord RHF opp lån av eier i tråd med styrets 
budsjettvedtak og statsbudsjett.  
 
Administrerende direktør signerer låneavtale i henhold til låneinstruks fra eier, og bestemmer 
tidspunkt for låneopptak.  
  
Intern låneordning forvaltes av Helse Nord RHF.    
 
5.3 Leasing   
Finansiell leasing er ikke tillatt i Helse Nord. Leieavtaler (operasjonelle leasingavtaler) skal 
vurderes i tråd med NRS 14 Leieavtaler.   
 
6. Rapportering  
Ved budsjettering av kommende år skal det lages et likviditetsbudsjett for konsernet. 
Rapportering til styret for konsernets likviditetsutvikling i forhold til prognose skal foregå 
minimum hvert tertial.   
 
Helseforetakene skal rapportere egen likviditetsutvikling i forhold til budsjett til Helse Nord 
RHF hvert tertial. 
 
Ved plassering i rentebærende instrumenter gjengitt i punkt 3.3 skal det rapporteres oppnådd 
avkastning på porteføljen.  
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Sentrale begreper  
 
Renterisiko  
 
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av renteendringer.  
 
Kredittrisiko  
 
Risiko for tap som følge av at låntaker eller motpart i en kontrakt unnlater å innfri sin 
forpliktelse.   
 
Likviditetsrisiko  
 
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset 
tidsperiode. 
 
Valutarisiko  
 
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av endring i 
valutakurser.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005 200400326-4 164 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 62-2005  OVERTAKELSE AV GARANTIANSVAR FOR LÅN  
 TIL STIFTELSEN FINNMARKSKOLLEKTIVET 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Bakgrunn/fakta 
Finnmark fylkeskommune er garantist for lån til den private rusinstitusjonen 
Finnmarkskollektivet. Institusjonen har i dag driftsavtale med Helse Nord RHF. Resterende 
kausjonsansvar (per 31.12.04 kr. 3 055 800) ønskes nå overført til Helse Nord RHF i 
forbindelse med statlig overtakelse av rusomsorgen 1.1.2004. Lånet er tatt opp i Sparebank1 
Nord-Norge.  
 
Saken forelegges styret i Helse Nord RHF som følge av at administrasjonen ikke har fullmakt 
til å fatte beslutning i garantisaker. Tilsvarende saker vedrørende overtakelse av garantiansvar 
for ambulanseeieres lån ble fremmet i 2002 og 2003.      
 
Formelle regler 
Av brev av 11. februar 2002 fra Kommunal- og Regionaldepartementet vedrørende oppgjøret 
mellom fylkeskommunene og helseforetakene fremgår det at:  
 
”Lån eller garantier gitt av fylkeskommunen gjennom lånefondsordninger eller lignende til 
egne eller private institusjoner er å betrakte som enhver annen formuesposisjon som 
overføres fra fylkeskommunene til staten. Dette innebærer at staten trer inn i 
fylkeskommunens sted som kreditor eller kausjonist overfor låntaker” 
 
I henhold til Helseforetakslovens § 33 kan: 

 
”foretaket ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser”. 
 
På linje med andre eiendeler som skal overføres må det også i garantisaker vurderes om de 
vedrører spesialisthelsetjenesten.  
 
Vurdering 
Rusomsorgen ble overført spesialisthelsetjenesten 01.01.04 og er følgelig et sørge-for-ansvar 
for Helse Nord RHF. Fortolkningen av ovennevnte føringer er at Helse Nord RHF ikke kan 
stille nye garantier til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser (jf Helseforetakslovens § 
33), men har en forpliktelse til å tre inn i fylkeskommuners eksisterende garantiansvar når 
virksomhet overdras til spesialisthelsetjenesten (jf Kommunal- og Regionaldepartementets 
vurdering).  
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Stiftelsen Finnmarkskollektivet har hatt driftsavtale med Finnmarks fylkeskommune og har 
siden 01.01.04 hatt driftsavtale med Helse Nord RHF. Fylkeskommunen har stilt som 
kausjonist for opprinnelig lån på kr. 9 650 000,- i Sparebank1 Nord-Norge. Lånet var tatt opp 
i forbindelse med eiendoms- og gjeldsoverføring fra fylkeskommunen. Det betales månedlige 
avdrag på ca 54.000 kr (ca 643.000 kr i året). Lånet har en løpetid på 15 år og utløper i 
september 2009.  
 
Nedbetalingsplan og restverdi på lånet fremkommer av tabellen under.  
 

År Lån Avdrag Restlån/kausjonsansvar 
1994 9 650 000 160 833 9 489 128

… … … …
2005 3 055 808 643 332 2 412 476
2006 2 412 476 643 332 1 769 144
2007 1 769 144 643 332 1 125 812
2008 1 125 812 643 332 482 480
2009 482 480 482 480 0  

 
Risiko 
Garantien som er stilt er simpel garanti. Dette innebærer at ved mislighold må Sparebank1 
Nord-Norge først søke dekning hos låntaker, herunder tiltredelse av pant, før garantien gjøres 
effektiv. Ved mislighold vil banken be om at bygningsmasse og inventar tvangsauksjoneres. 
Dersom verdien av bygning og inventar og eventuelle andre eiendeler er lavere enn restlån vil 
Helse Nord måtte dekke mellomlegget. Det er ikke foretatt vurdering av bygningsmassens 
markedsverdi. Dette medfører at det trolig eksisterer en risiko for tap dersom lånet 
misligholdes.  
 
Rest kausjonsansvar vil i juni 2005 være kr. 2 841 364,-. Lånet skal innfris 25.09.09, og er 
ikke misligholdt frem til nå. Garantien omfatter hovedstol med tillegg av renter og 
omkostninger. Risikoen for at lån misligholdes og at Helse Nord RHF påføres økonomisk tap 
som følge av kausjonsansvaret vurderes som lav.    
   
Konklusjon 
Med bakgrunn i forpliktelse til å overta garantiansvar tilrådes det at Helse Nord RHF overtar 
Finnmark fylkeskommunes kausjonsansvar for Finnmarkskollektivets lån i Sparebank1. 
Risikoen vurderes som liten.    
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og til de garantiforpliktelser 

Finnmark fylkeskommune hittil har påtatt seg for stiftelsen Finnmarkskollektivets lån i 
Sparebank1 Nord-Norge. 

 
2. Styret godkjenner overtakelse av garantiforpliktelsen for stiftelsen Finnmarkskollektivet.  

Garantiovertakelsen skjer pr. 1. juni 2006.   
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3. Kausjonsansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører når lånet er 

innfridd i september 2009.    
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.6.2005  
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STYRESAK 63-2005  NASJONAL IKT-STRATEGI – OPPDATERT 
 STATUS 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Bakgrunn 
Vi viser til sak 19-2004 behandlet av styret for Helse Nord RHF vedrørende Nasjonal IKT-
strategi samt protokoll fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF, den 11. januar 2005, jfr. punkt 
4.3.1: 
 
4.3.1 Samordning og standardisering av IKT mellom de regionale helseforetakene 
 
Helse Nord RHF skal i 2005 bidra aktivt for å bedre samordning og standardisering 
innen IKT på tvers av regionale helseforetak og i samarbeid med Sosial- og 
helsedirektoratet, herunder: 
- bidra til tiltak som sikrer økt trafikk i Norsk Helsenett AS 
- bidra til å etablere et felles programkontor for å ivareta oppfølging av nødvendig 

samordning og standardisering av programvare på IKT-området 
- bidra til å gi mandat og støtte til koordinering på IKT-området slik at nødvendige 

utredninger og organisatoriske endringer kan gjennomføres. 
 
I denne saken er det gitt en oppdatert status for arbeidet i regi av Styringsgruppen for 
Nasjonal IKT.  
 
Revisjon av strategiplanen 
Styrene i de fem RHF-ene godkjente i våren 2004 ”Overordnet IKT-strategi for de regionale 
helseforetakene”. Strategiplanen har et tidsperspektiv for perioden frem til 2007. Det er lagt til 
grunn at strategiplanen må revideres årlig, og at tiltakslisten må oppdateres i henhold til 
progresjonen for gjennomføringen av strategiplanen. 
 
Styringsgruppen for Nasjonal IKT nedsatte høsten 2004 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave 
å gi innspill til en revisjon. Styringsgruppen godkjente i møte 13. april 2005 den reviderte 
strategiplanen med en oppdatert tiltaksliste, jfr. vedlegg 1 og 2.  
 
Ved dokumentasjon av revisjonen av strategiplanen er det lagt vekt på endringer og 
justeringer. Det reviderte plandokumentet gir derfor ikke et helhetlig bilde av den 
opprinnelige planen, detaljering av plan gjort gjennom prosjektdirektiver, resultater fra 
gjennomførte forprosjekter og konsekvenser av strukturelle endringer av tiltak innenfor EPJ-
området. En slik samlet presentasjon av strategiarbeidet vil være en viktig initial oppgave for 
programkontoret høsten 2005, se nedenfor.  
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Justert sammensetning av styringsgruppen 
Det er, i tråd med anbefaling og godkjenning av de administrerende direktører i de 5 RHF, 
gjennomført en justering av sammensetningen i styringsgruppen. Målet med justeringen har 
vært økt representasjon fra fag og forskning. Styringsgruppen har per dato følgende 
sammensetning: 
 
- Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF (leder) 
- Avdelingsdirektør Hans Christian Holte, Helse- og sosialdirektoratet 
- Rådgiver Thomas Neby Baardseng, Helse- og omsorgsdepartementet 
- Medisinsk fagsjef Vegard Høgli, Helse Sør RHF 
- Rådgiver Torunn Schanke, Helse Sør RHF 
- Viseadministrerende direktør Steinar Martinsen, Helse Øst RHF 
- Avdelingsdirektør Kristin Lossius, Helse Øst RHF 
- Organisasjonsdirektør Sveinung Aune, Helse Midt-Norge RHF 
- Professor/kommunelege Anders Grimsmo, Helse Midt-Norge RHF 
- Fagdirektør Einar Hannisdal, Helse Nord RHF 
- IT-leder Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF 
- Forsknings- og utviklingsdirektør Grete S. Tell, Helse Bergen HF 
- Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS 
- Seksjonsleder Eva M. Møller, Helse Bergen HF (sekretariat)  
 
Etablering av programkontor 
De administrerende direktørene i de fem RHF-ene har godkjent etablering av et 
programkontor. Programkontoret etableres for å styrke gjennomføringsevne for 
strategiplanen. Etableringen av programkontoret gjennomføres i henhold til plan. HINAS 
gjennomfører, på vegne av Nasjonal IKT, en anbudskonkurranse for levering av 
konsulenttjenester i forbindelse med programkontoret. Anbudskonkurransen er delt i to 
elementer: 
   
• Programstyring; Tjenestekjøp for etablering og drift av programkontor for  

Nasjonal IKT. 
 

• Bistand til programkontoret; Rammeavtaler for konsulenttjenester for bistand til 
gjennomføring av strategiplanen. 

 
Det forventes at programkontoret vil være operativt fra august 2005. Aktivitetene for 
programkontoret vil bestå av en etableringsfase (estimert til 3 måneder) og en driftsfase 
(estimert til 12 - 30 måneder). For driftsfasen vil det inngås avtale først for 12 måneder og 
deretter med opsjon på forlengelse i nye seks måneder tre ganger, totalt 30 måneder. 
 
Felles utredningsprosjekt 
Styringsgruppen for Nasjonal IKT har anbefalt gjennomføring av et eget utredningsprosjekt 
som skal anbefale hvilke områder det er hensiktsmessig med nasjonal samordning innenfor 
IKT-området. Møtet mellom de administrerende direktørene i de fem RHF-ene, den 13. 
desember 2004 godkjente gjennomføring av et slikt utredningsprosjekt. En felles utredning av 
nasjonal samordning er i tråd med føringer gitt i styringsdokument og foretaksmøter for 2005.  
 
Prosjektet skal bemannes med innleid prosjektleder. I tillegg skal prosjektet bemannes med 
innleid kompetanse på organisering av IKT-området, konkurranseutsetting, outsourcing etc. 
HINAS gjennomfører en anbudskonkurranse for å engasjere ekstern kompetanse. Prosjektet 
gjennomføres i perioden fra 1. august 2005 til 1. desember 2005. 
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I tillegg til de eksterne rådgiverne, skal det oppnevnes prosjektrepresentanter fra hver 
helseregion, til sammen fem personer. Prosjektgruppen bør gjennomføre intervjuer med et 
utvalg personer fra hver region, eventuelt gjøre bruk av regionale referansegrupper. 
Prosjektgruppen gjennomfører orienteringsmøter med relevante fagforeninger innledningsvis 
og avslutningsvis i prosjektperioden.   
 
Budsjett for 2005  
I sak til AD-møtet for RHF-direktørene i oktober 2004 ble det redegjort for et budsjettestimat 
for 2005 på kr. 12 682 000 kr. Det understrekes at dette beløpet er et budsjettestimat basert på 
de kjente forutsetningene. I hh. t. regnskapsoversikt for 2004, er det kr. 1 440 000 som ikke er 
disponert. Dette beløpet overføres til 2005 og reduserer dermed behov for 2005 til  
kr. 11 242 000.  
 
Hvert RHF bidrar med 1/5 del av dette beløpet for inneværende år, dvs. kr. 2 248 400 til 
dekking av felles utgifter til Nasjonal IKT i 2005.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Statusrapport fra arbeidet med ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene” 

tas til orientering.  
 

2. Det bes om at en samlet presentasjon av strategiarbeidet oversendes i løpet av høsten 
2005. 

 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Revidert strategiplan 
 Oppdatert tiltaksliste 
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STYRESAK 64-2005  HOVEDBANKFORBINDELSE –  
 PROLONGERING AV AVTALEN 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 

 
Det foreslås i denne saken å gi administrerende direktør myndighet til å forlenge avtalen med 
Sparebank1 Nord-Norge med ett år. Ett års forlengelse innebærer at avtalen løper frem til  
31. mars 2007.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Adm. direktør gis fullmakt til å prolongere gjeldende Hovedbankavtale med Sparebank1 
Nord-Norge med ett år. 
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Utredning 
 
HOVEDBANKFORBINDELSE – PROLONGERING AV AVTALE 
 
Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 
I henhold til hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge, må Helse Nord 
innen 30. juni 2005 skriftlig meddele banken at avtalen prolongeres. Hvis ikke dette 
gjøres, anser banken avtalen som oppsagt. 
 
Adm. direktør ber om styrets fullmakt til å meddele banken at avtalen prolongeres. 
 
Faktabeskrivelse 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2001 å inngå avtale med Sparebank 1 Nord Norge som 
Helse Nord RHF’s hovedbankforbindelse. Valget ble gjort på bakgrunn av 
Anbudskonkurranse.  
 
Avtalen løp fra 1. januar 2002 til 31. mars 2005, og deretter for et år av gangen frem til 31. 
mars 2007, dog alltid slik at (jfr. avtalens punkt 14) 
 
”a) dersom Helse Nord ikke innen 30. juni i ett år, første gang 30.06.2004, har gitt skriftlig 
melding til banken om at Hovedavtalen skal løpe for den kommende 12- månedersperioden 
1. april til 31. mars, anses Hovedavtalen oppsagt fra Helse Nord sin side med endelig 
virkning fra 1. april det etterfølgende kalenderår. Banken skal innen 31. juli angjeldende år 
skriftligbekrefte overfor Helse Nord at avtalen opphører den påfølgende 31. mars 
b) hver av partene har rett til når som helst å si opp Hovedavtalen med ni måneders varsel. 
Oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåned som er ni kalendermåneder etter 
utløpet av oppsigelsesmåneden” 
 
I forbindelse med styremøtet juni 2004 ble det orientert om at administrerende direktør 
anbefalte å prolongere avtalen for ett år. 
Slik avtalen er utformet, må Helse Nord innen 30. juni 2005 gi skriftlig melding til banken om 
hvorvidt avtalen skal prolongeres. Dersom dette ikke gjøres, vil banken anse avtalen som 
oppsagt fra Helse Øst sin side. 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Etter tre års erfaring med Sparebank1 Nord-Norge, ser adm. direktør ingen grunn til å 
anbefale å skifte av hovedbankforbindelse. 
 
Det er lagt ned et betydelig arbeid i å knytte banken opp mot økonomisystemene og ved å ta i 
bruk de muligheter som kontostrukturen gir til effektiv finansforvaltning og oversikt. Det er 
gode og effektive samarbeidsrelasjoner mellom samarbeidspartene. Ved å videreføre avtalen 
vil en også nyte godt av de rutiner og personlige relasjoner som er etablert. 
Dersom en skulle bytte til ny leverandør av banktjenester, vil dette medføre kostnader i 
forbindelse med implementering av nye tekniske løsninger og i form av administrativ tid. 
Dette er kostnader som etter adm. direktørs vurdering ikke vil stå i rimelig forhold til de 
gevinster som en eventuelt vil oppnå ved å gå ut med en ny anbudsforespørsel. 
De vilkår og den service som Helse Nord har i dag oppfattes som markedstilpasset. 
Ut fra en samlet vurdering, vil adm. direktør anbefale at hovedbankavtalen prolongeres, og 
ber om styrets fullmakt til skriftlig å meddele banken dette. 
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STYRESAK 65-2005  AVTALE OM REVISJONSTJENESTER 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Formål/sammendrag 
Avtalen med revisor er utformet slik at dersom den ikke sies opp innen 30. juni ett år, første 
gang 30. juni 2004 så anses avtaleverket opprettholdt fra det regionale helseforetakets side 
med virkning fra 1. januar neste år. I styremøtet juni 2004 ble styret muntlig orientert om at 
administrerende direktør ville tilrå å prolongere avtalen ett år til. Det er nå en ny mulighet til å 
si opp avtalen og gå ut på anbud.  
 
Forholdene rundt verdsetting av åpningsbalansen og avskrivninger av den, har ennå ikke fått 
en endelig avklaring. Blant annet på den bakgrunn anser ikke administrerende direktør det 
formåltjenlig å gå ut på ny anbudsrunde i dag. Det tilrås å forlenge avtalen med KPMG ett år 
til. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prolongere avtalen om revisortjenester med 
KPMG. 
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Utredning 
 
Faktabeskrivelse 
Helse Nord RHF inngikk i 2001, sak 74/01revisoravtale med revisjonsfirmaet KPMG. 
 
I avtalens punkt 10 om varighet, heter det 
”Såfremt det regionale helseforetaket ikke innen 30. juni i ett år, første gang 30. juni 2004, 
har gitt skriftlig varsel til leverandøren om at avtaleverket ikke skal løpe for kommende 
regnskapsår, anses avtaleverket for opprettholdt fra det regionale helseforetakets side med 
virkning fra 1. januar i det følgende regnskapsår”. 
 
Dersom avtalen skal sies opp fra RHF-ets side, må dette skje skriftlig innen 30. juni då. 
Dersom ikke slik varsel sendes, løper avtalen videre for ett regnskapsår av gangen. 
Det vises til styremøte i juni 2004 hvor det ble orientert om at avtalen ble prolongert for ett 
nytt år. 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Revisorene har opparbeidet seg god kjennskap til helseforetakene, og det er etablert gode 
og personlige samarbeidsrelasjoner, både på helseforetaksnivå og regionalt. 
Dersom en nå skal skifte revisjonsfirma, vil dette kreve store ressurser både hos selskapet 
og i Helse Nord, i og med at de nye revisorene må sette seg inn i forholdene ved 
helseforetakene mv, og det vil ta noe tid før disse kan arbeide effektivt.  
 
Helseforetakene har fortsatt ikke fått endelig avklart hvordan åpningsbalansen og 
avskrivninger skal håndteres, og det vil være uheldig og arbeidskrevende og få inn 
nye personer i den eksterne revisjonen, før dette er endelig fastsatt. 
De vilkår og den service Helse Nord får fra nåværende revisjonsfirma, oppfattes i tillegg å 
være markedstilpasset. 
Adm. direktør ser det derfor ikke formålstjenelig å skifte revisjonsfirma for neste år, og 
anbefaler at avtalen prolongeres i 1-ett år. 
 
Etter det vi kjenner til vil også de øvrige regionale foretak forlenge sine revisjonsavtaler med 
ett år. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anmoder styret om å slutte seg til at avtale om revisortjenester prolongeres i 
ett år. 
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STYRESAK 66-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 22. juni 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. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 – sluttrapport 

prosessevaluering 
4. Funksjonsfordeling innen gynekologisk kreftkirurgi, justering 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 66-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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STYRESAK 66-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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STYRESAK 66-2005/3  STATLIG EIERSKAP OG FORETAKSORGANISERING  
 I SPESIALISTHELSETJENESTEN 2002-2005 –  
 SLUTTRAPPORT PROSESSEVALUERING 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Bakgrunn 
Tre forskningsinstitutter fikk i 1999 oppdraget med å evaluere det lovpålagte regionale 
helsesamarbeidet mellom fylkeskommunene. Prosjektet ble i 2002 omdefinert til å gjelde den 
nye organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Her presenteres hovedinnholdet i 
sluttrapporten. Særskilte forhold om Helse Nord omtales kort. Dataene er samlet inn ved 
dokumentanalyse, deltakelse i møter, spørreundersøkelser og intervjuer. Det gjøres ingen 
vurderinger av metodikken og mulige svakheter i forhold til hva en ønsket å finne ut av.  
 
Evalueringsfokuset fra forskningsmiljøene har vært ansvarsfordeling og styringsrelasjoner 
mellom Storting, sentral helseforvaltning, regionale og lokale helseforetak. Organiseringens 
mulige betydning for resultater så langt mht. funksjonsfordeling, tilgjengelighet og innhold 
omtales også.  
 
Har reformen vært nokså/svært vellykket? 
Andelen av de ulike respondentgrupperingene som mener at reformen har vært nokså/svært 
vellykket fordeler seg slik. 
 
• 59 % av styremedlemmer/direktører  
• 43 % av divisjonsdirektører/klinikksjefer/avdelingsledere 
• 34 % av avdelingsledere 
 
Ser en på spørsmålet om reformen har vært nokså/svært vellykket regionvis, blant 
styremedlemmer/direktører, fordeler svarene seg slik: 
 
• 44 %  i Helse Sør 
• 68 % i Helse Øst 
• 60 % i Helse Vest 
• 77 % i Helse Midt 
• 52 % i Helse Nord 
 
For gruppen divisjonsdirektører/klinikksjefer/avdelingssjefer fordeler svarene seg regionvis 
slik: 
 
• 17 % i Helse Sør 
• 50 % i Helse Øst 
• 63 % i Helse Vest 
• 80 % i Helse Midt 
• 17 % i Helse Nord 
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Gjennomgående vurderer styremedlemmer/direktører resultatene mer positivt enn det øvrige 
ledersjikt. Det mest markante utslaget får en i forhold til ledere på divisjons-/klinikk-
/avdelingsnivå i Helse Nord og Helse Sør hvor bare 17 % mener dette har vært vellykket.  
 
Hvem styrer? 
Knyttet til reformen og andre ”grep” og utviklingstrekk som er sammenfallende i tid er det 
krefter som virker både sentraliserende og desentraliserende.  
 
Det statlige eierskapet har i seg sentraliserende elementer. Det samme gjelder det statlige 
eneansvaret og at ansvaret knyttes til den parlamentariske styringskjede. Styrelojaliteten vil 
også virke sentraliserende.  
 
Desentraliserende vil graden av foretaksautonomi virke. Det samme gjelder økt 
pasientinnflytelse og en teknologidrevet utvikling med beslutninger fattet desentralt i 
organisasjonen. Den medisinsk-faglige autonomi trekker i samme retning.  
 
Oppsummeringen viser at graden av mål- og rollekonflikter mer enn noen gang står sentralt i 
styringen av spesialisthelsetjenesten.  
 
I evalueringsrapporten kommer det klart fram at sykehusspørsmål er sentralt plassert på den 
nasjonale politiske agenda. I Stortinget er det et stort engasjement så vel i store prinsipielle 
saker som i mindre enkeltsaker. Dette reflekteres bl.a. i økningen av sykehusspørsmål i 
spørretimen. I 2004 var det 106 spørsmål, i 2003 69, i 2002 85 og i 2001 46. Den nasjonale 
politiske debatt blir, i følge rapporten, tillagt stor betydning i helseforetaksstrukturen.  
 
Forholdet mellom Stortingets helsepolitiske bestilling og eierstyringen oppfattes som 
krevende. I rapporten framheves den store økonomiske veksten for sektoren disse årene. Dette 
framstilles som ”myke budsjettskranker” samtidig som forskerne mener det er politisk sperre 
mot radikal omstilling, jfr. at statsråden bl.a.  i noen foretaksmøter har avvist forslag om 
endring.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet som eier 
Det påpekes at rollen er oppgradert, jfr. at den får forskjellige uttrykk som bestiller, eier, 
myndighetsposisjon mv. Det presiseres også at en aktiv bruk av styringsmidler er muliggjort 
gjennom foretaksmodellen som tilknytningsform. Det gir et sett av virkemidler. For statsråden 
må dette oppleves som en balanse mellom å understøtte foretaksautonomi og å forholde seg til 
Stortingets ulike forsøk på å skaffe seg innflytelse. Evalueringen mener å kunne påvise en 
dreining i retning av sterkere statlig styring. Det understrekes også at den statlige 
rollespesialiseringen (eier, bestiller etc.) utfordrer den helhetlige styringen av helseforetakene. 
 
Regionale helseforetak 
Retorisk stilles spørsmålet om RHF-ene er venneløse, men ikke rådløse. Det organisatoriske 
mellomleddets klassiske skjebne, hoggestabben for alle, har også rammet RHF-ene, om enn i 
noe ulik grad. Dette understrekes å være en nødvendig funksjon i ethvert krevende og 
komplekst styringssystem. Rapporten påpeker grensesnittet mot rikspolitikken og den 
bufferrollen som RHF-ene får.  
 
RHF-enes ansvar både for å skille og samordne bestiller/eierrollene påpekes som et 
utfordrende felt. Det samme gjelder å balansere hovedgrepene styring av helseforetak 
samtidig som de gis autonomi. RHF-enes evne til å håndtere disse utfordringene beskrives 
som god.  
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Styringsrelasjoner mellom RHF og HF 
Dette er en sentral dimensjon av stor betydning for løsning av oppgaven. Generelt er 
oppfatningen at forholdet mellom RHF og HF er mer ryddig enn relasjonen mellom RHF og 
staten. De regionale helseforetakene oppfattes å ha autoritet og styringsevne. Styrene i 
helseforetakene oppfattes både som kontrollorgan for eier og som et talerør for 
helseforetakene. Generelt er hovedinntrykket i evalueringen at det er mer samspill enn fri 
dressur i den regionale styringen samtidig som denne strammes til over tid.  
 
• 66 % mener at det i relasjonen HOD – RHF drives for detaljert styring  
• 54 % sier det samme om relasjonen RHF – HF 
• 33 % mener HOD er en ryddig eier i relasjonen HOD – RHF 
• 55 % mener RHF-ene er ryddige eiere i relasjonen RHF/HF 
• 47 % mener staten er en lite forutsigbar eier 
• 24 % mener RHF-ene er en lite forutsigbar eier 
 
Det understrekes, slik ledelsen i helseforetakene vurderer det, at god styringsdialog og lokal 
handlefrihet for helseforetakene er avgjørende betingelser for oppnåelse av gode resultater. 
Her er det variasjoner mellom regionene 
 
• Helse Midt RHF er på den positive siden både hva gjelder styringsrelasjon og lokal 

handlefrihet 
• Helse Øst plasserer seg positivt på styringsrelasjon, men kommer dårligere ut på 

handlefrihet 
• Helse Vest plasserer seg om lag på ”nullpunktet” både mht. styringsrelasjon og 

handlefrihet 
• Helse Nord og Helse Sør plasserer seg negativt både mht. styringsrelasjon og handlefrihet 
 
Helse Nord som case 
Det er gjort en særskilt følgeevaluering av utviklingen i Helse Nord. Her fokuseres det på at 
Helse Nord RHF la opp til en ordning med kontraktstyring av autonome helseforetak, ingen 
gjennomgående representasjon i styrene og en liten ”konsernadministrasjon”. Forholdet 
mellom styrene i HF-ene og RHF påpekes som utfordrende hva gjelder vurdering av lojalitet.  
 
I følge evalueringen har utviklingen i Helse Nord gått i retning av sterkere regional styring 
med økt bruk av stabsdialog og tettere styringsrelasjoner mellom nivåene. Bruk av 
styreseminar og direktørmøter nevnes om eksempler på dette. Styringsdokumentene er blitt 
mer spesifikke og detaljerte. Ordningen med gjennomgående representasjon er innført.  
 
I avslutningskapitlet stilles det spørsmål om vi nå har et mer konsolidert Helse Nord. De grep 
som ble gjort sommer/høst 2003 la grunnlag for et mer offensivt og konsolidert RHF som 
framstår med økende autoritet og selvtillit slik forskerne evaluerer det.  
 
Er så dette en reform på rett vei? 
Det påpekes at det har vært en stor reformaktivitet. Det er klart bedre vilkår for regionalt og 
lokalt samarbeid. Den rikspolitiske ansvarsplasseringen er klar. Det har vært en sterk 
aktivitetsvekst. Det er blitt bedre tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester. Samtidig er det 
ikke vesentlige endringer på kvalitetsparametre som korridorpasienter, preoperativ liggetid 
etc. Det tydelige og forsterkede fokus på ledelse, administrasjon og effektivitet er sentrale 
forutsetninger for produksjon av gode helsetjenester.  Det er oppnådd endringer på funksjons- 
og arbeidsdeling, selv om disse er mindre enn det en trodde ville kunne skje ved en slik 
reform. Videre understrekes de gjennomgående gode tillitsrelasjonene som finnes. 
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Forskernes konklusjon er at det er for tidlig å felle en endelig dom. En rekke utfordringer 
ligger foran. Sentrale tema vil bl.a. være at en må avveie ivaretakelsen av den politiske 
ombudsrollen med sine klart operative trekk mot en mer overordnet strategisk politisk styring. 
Videre understrekes at ansvaret for det som omtales som ”velferdsstatens dronning” betinger 
politisk god fingerspissfølelse på alle nivåer. 
 
Det oppstår en rekke demokrati og legitimitetsutfordringer bl.a. ved rikspolitikkens inntog og 
fylkespolitikkens tilbaketrekning. Her kommer spørsmålet om ytterligere satsing på utbygging 
av relasjoner mot kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Den økte brukerinnflytelse 
representerer en legitimitets- og demokratiutfordring i relasjon til det klassiske folkestyret.  
 
Et viktig spørsmål er ”hvor dypt stikker sykehusreformen”, jfr. at det er en synkende 
tilfredshet med reformen nedover i organisasjonen. En kan stille spørsmål ved om en har en 
klassisk dekopling – nede i organisasjonen driver en som før samtidig som det har skjedd 
endringer på overordnet nivå.  
 
Avsluttende kommentarer 
I vurderingen av en slik forskningsrapport vil det alltid være vesentlig forhold en mener 
forskerne ikke har fått med seg/fokusert nok på. Dette gjelder bl.a. i kapitlet om Helse Nord 
hvor det neppe kan finnes belegg for å framstille at vi la opp til en kontraktstyring det første 
året. Videre har det skjedd en klar endring i forholdet mellom HOD og RHF etter at 
evalueringen er avsluttet. Den tette og stabskommunikasjonspregede kontakten er avløst av et 
mer distansert og ”rollerent” HOD. Det er imidlertid ikke vesentlig å bruke krefter på å 
diskutere dette nå. Vesentlig må være hva vi kan lære av dette – hva er det som påvirker 
resultatene målt i helsetjenester til befolkningen og hva er det som gir en god prosess omkring 
ledelse og styring av i helseforetaksstrukturen. Kan de ulike forhold som fremmer resultat og 
prosess kombineres på en god måte. Fra rapporten kan en bl.a. utlede at dette påvirkes av 
 
• Lokal foretaksautonomi, bred lokal aksept og tillitsbaserte relasjoner er viktig for 

resultatoppnåelse 
• Stor lokal autonomi gir også mulighet til, på ulike nivå, å motsette seg krav til endringer 
• Hvilke saker en griper fatt i kan påvirke situasjonen. Organisering av akutt kirurgisk 

beredskap og fødselsomsorg er en slik type sak. Hvilke forutsetninger må være til stede 
for at en slik sak skal kunne håndteres godt prosess og resultatmessig? 

• En regional helsetjeneste var forutsetningen. Hva betyr det at reformen i så liten grad 
synes å ha hatt betydning på fagnivå? 

• Bruk av gjennomgående representasjon i styrene – hvordan brukes den? 
• Hyppighet, innhold og kvalitet på stabs- og styringsdialog 
• Stabilitet i ledelse 
• Usikkerhet knyttet til legitimitet og aksept i omgivelsene – hvordan bygger en opp 

relasjonen til omgivelsene? 
• Er foretaksorganisering en egnet form? Det vier neste evaluering større fokus på 
 
 
Trykte vedlegg:  Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002 – 
 2005 – en prosessevaluering. Rapporten er sendt ut tidligere.   
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STYRESAK 66-2005/4  FUNKSJONSFORDELING INNEN GYNEKOLOGISK  
 KREFTKIRURGI, JUSTERING 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Se vedlagt notat.  
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Til: Styret i Helse Nord RHF 
 
Fra: Lars Vorland, adm. direktør  
 
 
 
FUNKSJONSFORDELING INNEN GYNEKOLOGISK KREFTKIRURGI I HELSE 
NORD – JUSTERING  
 
 
Med bakgrunn i SMM-rapport 5/2003 om primærbehandling av ovarialkreft samt 
henvendelser fra Universitetssykehuset Nord Norge HF og Nordlandssykehuset HF har Helse 
Nord gjennomført møte vedr. funksjonsfordelingen innen gynekologisk kreftkirurgi i Helse 
Nord med de berørte parter, den 21. april 2005. 
 
Helse Nord ønsker å gjennomføre en mindre justering av funksjonsfordelingen og en 
sentralisering i Helse Nord for dette fagfeltet. Funksjonsfordelingen vil være gjeldende fra og 
med 1. september 2005. Denne justeringen vil innebære at 20-30 flere pasienter enn tidligere 
skal sendes til Tromsø årlig. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal kun behandle: 
• Høyrisiko endometrie-cancer (lavt differensiert, serøst papillært, klarcellet, mistenkt 

stadium II – III, dyp infiltrasjon eller stor tumor)  
• Avansert ovarialcancer med risikoscore (RMI) lik eller høyere enn 200 
• Høyrisiko cervix-cancer med risikoscore (RMI) lik eller høyere enn 200  
• Kreft i ytre kjønnsorganer (vulva) 
 
Ellers opprettholdes nåværende funksjonsfordeling mellom Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
 
Hilsen 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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STYRESAK 67-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 15. februar 2005 fra Finnmark Fylkeskommune ad. merknader til årlig melding 

og oppfølging av styringsdokument 2004  
2. Brev av 21. april 2005 til Helse- og omsorgsdepartement ad. den økonomiske utviklingen 

hittil i 2005, møte med RHF 
3. Brev av 11. mai 2005 fra Troms Fylkeskommune til Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

innspill til styreutnevnelser i regionale helseforetak 
4. Brev av 3. juni 2005 til Sosial- og helsedirektoratet ad. etablering av et kompetansesenter 

for distriktsmedisin i Tromsø – synspunkter fra Helse Nord RHF 
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. og 7. juni 2005 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte sak taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 68-2005  EVENTUELT 
 

Møtedato: 22. juni 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


