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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 11. OKTOBER 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 11. oktober 2005 – fra kl. 13.00 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø. 

 
 
Etter behandling av styresak 92-2005 og 93-2005 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 14.00. 
 
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 92-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 11. oktober 2005: 
 
Sak 92-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 93-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. september 2005 Side 3
Sak 94-2005 Regional IKT-organisasjon – plan for organisering og 

implementering 
Side 9

Sak 95-2005 Tertialrapport nr 2-2005 – Helse Nord  Side 16
Sak 96-2005 Revisjon av driftsrammer 2005 II Side 49
Sak 97-2005 Finansforvaltning i Helse Nord  Side 54
Sak 98-2005 Strategi for virksomhetsstyring og ledelsesinformasjon Side 63
Sak 99-2005 Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer i 

helseforetakene 
Side 73

Sak 100-2005 Samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen 
(LMI) og Helse Nord RHF 

Side 75

Sak 101-2005 Endring av helseforetakenes vedtekter – avhending av fast 
eiendom og lånerammer 

Side 88

Sak 102-2005 Orienteringssaker Side 97
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Investeringsplan 2006 – 2015  
 4. Kjøp av helsetjenester utenfor Helse Nord og eksterne 

pasientstrømmer 
 

Sak 103-2005 Referatsaker Side 102
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. september 

2005 ad. oppfølging av tilsynssaker fra Statens helsetilsyn 
 

 2. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon av 8. 
september 2005 ad. oppnevning av nye styrer i 
helseforetakene 

 

 3. Brev fra FFO Nordland av 19. september 2005 ad. 
oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg 

 

 4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. 
september 2005 ad. oppfølging av styringsbudskap på 
organisasjonsområdet 

 

 5. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjons, region 
Nord av 30. september 2005 ad. oppnevning av nytt 
regionalt brukerutvalg 

 

Sak 104-2005 Eventuelt Side 108
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 93-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Narvik, den  
7. september 2005 – fra kl. 11.00 til kl. 13.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Marit Alexandersen, Trude 
L. Husjord, Mona Søndenå, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Anders Eira. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen 
og informasjonssjef Kristian I. Fanghol.  
 
 
STYRESAK 81-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG 
 SAKSLISTE 
 
Sak 81-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 82-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. august 2005 
Sak 83-2005 Oppnevning av regionalt brukerutvalg i Helse Nord for 

perioden 2005-2007 
Sak 84-2005 Vedtektsendringer 
Sak 85-2005 Påtalefullmakt 
Sak 86-2005 Behovet for sikker bredbånds kommunikasjon i Helse Nord 

generelt og Helse Finnmark spesielt 
Sak 87-2005 Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og 

legefordeling – evalueringsrapport 
Sak 88-2005 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning 
Sak 89-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 90-2005 Referatsaker 
 1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 13. juli 

2005 ad. styresakene 47-2005 og 66-2005 
 2. Brev fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Den 

norske Lægeforening av 26. august 2005 med krav om 
styrerepresentasjon og forholdstallsvalg 
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 3. E-post fra Ragnhild Sandøy av 31. august 2005 ad. 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. september 

2005 ad. tildeling av midler over kap. 732 post 70 tilskudd 
til helseforetakene – styrking av lokalsykehusene.  
Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 91-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 82-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. AUGUST 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. august 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 83-2005  OPPNEVNING AV REGIONALT 
 BRUKERUTVALG I HELSE NORD FOR  
 PERIODEN 2005-2007 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalgets sammensetning er valgt for å ivareta 
hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF og 
hensyn til hensiktsmessig størrelse som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.  

 
2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 

perioden september 2005 til august 2007: 
 

• Asle Sletten, Tromsø   FFO Troms (gjenvalg) 
• Arnfinn Sarilla, Alta   FFO Finnmark (gjenvalg) 
• Sissel Brufors Jenssen, Mo i Rana FFO Nordland (gjenvalg) 
• Bjørnar Østgård, Tromsø  De fylkeskommunale eldrerådene Troms (gjenvalg) 
• Halgeir Holthe, Kvaløysletta  SAFO, Norges blindeforbund (ny) 
• Gerd Pettersen, Bodø   Mental Helse (ny) 
• Ragnar Moan, Tromsø  Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (ny) 
• Edel Hætta Eriksen, Kautokeino De fylkeskommunale eldrerådene Finnmark (ny) 
• Kari Holthe, Tromsø   Den norske kreftforeningen (ny) 

 
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:  
 

1. Hans Austad – Bodø, leder 
2. Kari Holthe – Tromsø, nestleder 
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4. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. 
 
5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 

videreføres. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av 
satsene. 

 
 
STYRESAK 84-2005  VEDTEKTSENDRINGER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helseforetakenes vedtekter endres i tråd med saksframlegget. 
 
2. Vedtektsendringene vedtas i de respektive foretaksmøter. 
 
 
STYRESAK 85-2005  PÅTALEFULLMAKT 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av 

straffbare handlinger som er begått. 
 
2. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av 

framtidige straffbare handlinger som underslag, tyveri, dokumentfalsk, utpressing, 
bedrageri, utroskap, korrupsjon, skadeverk og ærekrenkelser. 

 
 
STYRESAK 86-2005  BEHOVET FOR SIKKER BREDBÅNDS- 
 KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT  
 OG HELSE FINNMARK SPESIELT 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det er av avgjørende betydning for Helse Nord å få tilgang til sikre bredbåndstjenester 

med tilstrekkelig kapasitet og til en kostnad som ikke er vesentlig avvikende i forhold til 
helsetjenesten i resten av landet.  

 
2. Helse Nord skal, både som bruker og eier, bidra til å utvikle Norsk Helsenett til en 

profesjonell og kundeorientert leverandør av nett-tjenester for helsetjenesten. Helse Nord 
forventer generelt at Norsk Helsenett i samarbeid med andre aktører bidrar til utvikling av 
nødvendig infrastruktur også i de deler av landet, der markedsmekanismen alene ikke 
fremskaffer slike løsninger. Videre forventes at Norsk Helsenett i løpet av første halvår 
2006 etablerer den kapasitet og sikkerhet i stamnettet som er formidlet av Helse Nord. Det 
forventes dessuten at infrastrukturen tilrettelegges for framtidig oppskalering, etter behov.  

 
3. Helse Nord RHF bør understøtte - og samarbeide med - andre pågående offentlige og 

private bredbåndsinitiativ i landsdelen for i sikre helsetjenesten tilgang til nødvendig 
infrastruktur. 
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4. Styret ber administrerende direktør i Helse Nord RHF ta samordnende grep for å 

fremskaffe den nødvendige infrastruktur til landsdelens helsetjeneste.    
 
 
STYRESAK 87-2005 NASJONALT RÅD FOR 

SPESIALISTUTDANNING AV LEGER OG 
LEGEFORDELING – EVALUERINGSRAPPORT 

 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til den høringsuttalelsen administrerende 

direktør har utformet på vegne av Helse Nord.  
 
2. Styret ber adm. direktør i tillegg ta med i uttalelsen tilslutning til forslaget om mer 

målrettet og resultatbasert spesialistutdanning.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 87-2005: 
 
En fortsatt nasjonal overvåkning og regulering av både utdanningsstillinger for rekruttering og 
overlegestillinger i spesialisthelsetjenesten, er svært viktig og avgjørende for rekruttering og 
stabilisering av legespesialistene i Nord-Norge. Et frislipp av nåværende reguleringsregime 
vil kunne gjøre våre lokalsykehus enda mer rekrutteringssvake. Hvis dette gjennomføres er 
det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord utvikler strategier for å hindre 
slike uheldige konsekvenser. 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 88-2005  KONTROLLKOMITÉ HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av kontrollkomiteen: 
 

Stig Fossum 
Trude L. Husjord 
Marit Alexandersen 

 
2. Stig Fossum velges som leder for kontrollkomiteen 
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STYRESAK 89-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styreledermøte, den 31. august 2005 – samordning 
- Styreseminar, den 12. og 13. oktober 2005 – planlegging og program 
- Opplæring for styrerepresentanter i helseforetakene – startes i november 2005 etter 

valg av ansattes representanter i helseforetakenes styre 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Helse Nord IKT – prosessen så langt og videre fremdrift 
• Ambulansetjenesten i regionen – status i arbeidet  
• Investeringsplan 2006-2015 – totrinnsbehandling, vedtak i styremøte i desember 2005 
• Ansattes valg av styremedlemmer i RHF-styret og HF-styrene: Ansatteorganisasjoner i 

alle helseforetakene har krevd styrerepresentasjon i hh. t. valgforskriftene. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har allerede 
gjennomført valgene våren 2005.  

• Barents Rescue 2005 – alarmøvelse 1. september 2005 og feltøvelse 5. og 6. 
september 2005. Erfaringer så langt. 

• Tilskudd til helseforetakene – styrking av lokalsykehusene. Brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet av 6. september 2005, jf. styresak 90-2005/4. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 90-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 13. juli 2005 ad. styresakene 47-2005 

og 66-2005  
2. Brev fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Den norske Lægeforening av 26. 

august 2005 med krav om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg 
3. E-post fra Ragnhild Sandøy av 31. august 2005 ad. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

RHF 
4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. september 2005 ad. tildeling av midler 

over kap. 732 post 70 tilskudd til helseforetakene – styrking av lokalsykehusene. Kopi ble 
lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 91-2005  EVENTUELT 
 
Styret ba administrasjonen forberede en sak om strategier og tiltak for å sikre 
spesialistlegestillinger ved de enkelte sykehusene. Som ledd i dette framlegges en oversikt 
over legestillinger, ansettelsesforhold, legestafetter osv på det enkelte sykehus. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. september 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 94-2005  ETABLERING AV HELSE NORD IKT 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Sammendrag 
Administrerende direktør fremmer denne sak om etablering av Helse Nord IKT som en 
oppfølging av styrevedtak 38-2005, behandlet i styremøte i Helse Nord RHF, den 27. april 
2005. Saken fremmes på grunnlag av ytterligere utredninger utført av Ernst & Young AS, 
omfattende drøftelser i direktørkollegiet, og – i sluttfasen – også i god dialog med 
arbeidstakerorganisasjonene og tillitsvalgte.  
 
Det foreslås at Helse Nord IKT etableres fra 1. januar 2006. Det foreslås at prinsippene om 
virksomhetsoverdragelse legges til grunn, dvs. at ansatte og de arbeidsoppgavene som i dag 
driftes ved foretakenes ulike IKT-avdelinger overføres til en nyopprettet avdeling underlagt 
Helse Nord RHF. Overdragelsen foreslås gjennomført slik at prinsippene i arbeidsmiljøloven 
(aml.) kap. XIIA legges til grunn, med de rettigheter og plikter det innebærer for ansatte, 
avgivende virksomhet og ny virksomhet.  
 
Hovedkontoret for avdelingen foreslås lagt til Tromsø. Det praktiske arbeidet med å forberede 
etablering av den nye enheten startes umiddelbart, organisert som prosjekt, med egen 
prosjektleder og styringsgruppe. Administrerende direktør i Helse Nord gis fullmakt til å 
rekruttere direktør til Helse Nord IKT. 
 
Den nye virksomhetens etableres med eget styre som rapporterer til administrerende direktør i 
Helse Nord RHF. Det skal videre opprettes et klinisk IKT-råd som skal sikre god involvering 
av klinikere i IKT-beslutninger som har betydning for kliniske arbeidsprosesser innen og 
mellom foretak. Det legges videre vekt på tydeligere ansvarsorganisering av rollene som hhv 
funksjonsspesialist (utgått fra fagmiljøer/brukere) og applikasjonsansvarlig (IKT-ansvar).  
 
Helseforetakene skal fortsatt i egen regi organisere en bestillerfunksjon vis a vis IKT-enheten, 
se nedenfor hvorledes dette bl.a. påvirker hvilke ansatte som skal overføres til ny virksomhet. 
Etableringen av denne funksjonen er foretakenes ansvar, men etableringen forutsettes å skje 
på grunnlag av dialog med Helse Nord RHF og den prosjektorganisasjon som opprettes for å 
iverksette styrets beslutning.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord IKT etableres fra 1. januar 2006.  Prinsippene om virksomhetsoverdragelse, 

jfr. aml. kap. XIIA legges til grunn, hvor de ansatte og de arbeidsoppgaver som i dag 
driftes ved de ulike IKT avdelinger (med unntak av det medisintekniske området ved 
NLSH) går over i den nye enheten.  

 
2. Helse Nord IKT etableres som en avdeling underlagt Helse Nord RHF, og med eget styre 

som rapporterer til administrerende direktør i Helse Nord RHF  
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3. Hovedkontoret til Helse Nord IKT legges til Tromsø.  
 
4. Den foreslåtte gjennomføringsplanen legges til grunn og prosjektgruppen etableres 

umiddelbart etter styrets vedtak. 
 
5. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å rekruttere ny direktør til 

Helse Nord IKT. 
 
6. Prosessen skal sikre god medvirkning av de ansatte og tillitsvalgte på HF- og RHF-nivå. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport fra Ernst & Young av 24. august 2005 
 Oppsummering fra Ernst & Young – Inntrykk fra klinikerne og erfaring fra  
 andre regioner 
 
Utrykte vedlegg: ITIL-metode 
 COBIT 
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Utredning 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF besluttet på styremøtet den 27.4.2005 etablering av en ny felles IKT 
organisasjon basert på følgende vedtakspunkter: 
 
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. 

  
Viktige resultatmål for en ny organisasjon er: 
 
i. Tjenesteleveranse til en lavere totalkostnad 
ii. Minimum like god kvalitet som i dag 
iii. Stabilitet i levering 
iv. Høyere beredskapsnivå/servicestandard 
v. Bedre understøttelse av kjernevirksomheten med lokal support 
 
Arbeidet foreligger nå i form av en rapport med anbefalinger om organisering av IKT i 
regionen, innen rammen av styrets prinsippvedtak, samt forslag til prosjektplan frem mot 
etablering av avdelingen fra 1.januar 2006. Rapporten gir det nødvendige grunnlag for å 
videreføre arbeidet med iverksetting av beslutningen om en IKT organisasjon, Helse Nord 
IKT.  
 
For nærmere beskrivelse av løsningsmodeller, anbefalinger og konkusjoner vises det til 
rapporten ”Helse Nord RHF – Etablering av felles IKT enhet”, Trondheim, 24.august 2005.  
 
Det vises til rapporten med konklusjoner og anbefalinger. Enkelte forhold krever en nærmere 
presisering. Disse vil bli behandlet nærmere i det følgende. 
 
Organisering/rekruttering 
Forberedelser til rekrutteringsprosessen av leder for organisasjonen er igangsatt, jfr. siste møte 
i styringsgruppen. ”Management for hire” kan være aktuelt i en overgangsperiode, dersom det 
viser seg at rekruttering av ny leder trekkes ut i tid. 
 
Styringsstruktur 
Styringsstrukturen er beskrevet i rapporten fra Ernst & Young AS. Her etableres det fem nye 
roller i regionen. I prosessen har det vært reist spørsmål om denne styringsstrukturen er 
hensiktmessig. I det følgende vil den generelle styringsmodellen bli kommentert med fokus 
på de nye rollene.  
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Ernst & Young AS har basert seg på følgende forhold i forbindelse med beskrivelse av ny 
styringsstruktur: 
 
• Skjerming av administrerende direktør i RHF fra operativ oppfølging av en 

driftsorganisasjon. 
• Brukerne, eksempelvis klinikere, må involveres og ha påvirkningsmulighet i beslutninger 

om IKT innenfor deres kjerneområde. 
• Krav fra brukerne må koordineres på tvers av HF-ene. 
• Leveranser av IKT-tjenester og prosjekter med sterkt innslag av IKT må drives av IKT 

personell. 
• Drift og support leveres som fellestjeneste fra en samlet enhet. 
• Det må være en klar ansvarsdeling mellom IKT enheten som leverandør og RHF som 

strategisk nivå og premissgiver. 
• Det må være en klar ansvarsdeling mellom IKT enheten som leverandør og HF-ene som 

brukere. 
 
Ovennevnte forhold inngår som viktige premisser for beskrivelsen av styringsstrukturen i 
regionen. De nye rollene og samspillet mellom disse vil, før de er iverksatt, kunne skape 
usikkerhet i forhold til strukturen. Det er derfor nødvendig å kommentere disse grundigere. 
 
Styret for Helse Nord IKT. 
Det foreslås etablert et styre for den nye IKT-enheten, i tråd med den ordningen som er 
etablert for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Helse Nord RHF ser det 
som hensiktsmessig å markere et klart skille mellom strategiske og driftsrelaterte oppgaver. 
En slik arbeidsdeling ligger til grunn for hele foretaksreformen, og bør følgelig også legges til 
grunn for slike enkeltsaker. Administrerende direktør i Helse Nord RHF bør i minst mulig 
grad belastes ansvar for operative driftsoppgaver; slike belastninger vil kunne underminere 
fokus på de overordnede, strategiske oppgaver. Begrunnelsen for å etablere et eget styre for 
denne regionale IKT-enheten, er følgelig primært å fungere som en buffer mot 
administrerende direktør. Men dessuten er det viktig å ansvarliggjøre foretakene gjennom 
deltagelse i et slikt styre.  
 
Etablering av et styre ”inne i Helse Nord strukturen” kan medføre diskusjoner og uklarheter 
med hensyn til hvor de strategiske beslutninger ligger samt hvor langt 
beslutningsmyndigheten til dette styret strekker seg. Her er det viktig å merke seg at styrets 
fokus skal settes på at leveranser fra avdelingen gjennomføres med rett kvalitet til rett tid og 
til rett kostnad, samt sikre at gevinstpotensialet hentes ut. Dessuten skal styret ha fokus på det 
interne liv i avdelingen og sikre at de roller som er beskrevet blir ivaretatt på en god måte. 
Styret skal videre være en ressurs og støtte for leder av IKT avdelingen. For å sikre sistnevnte 
hensyn, foreslås det å oppnevne to eksterne styremedlemmer. Disse medlemmer søkes i 
miljøer som har erfaring med denne type IT-organisasjoner, hovedsakelig fra privat sektor. 
Arbeidstakerne vil være representert gjennom sine ansatterepresentanter. 
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Klinisk IKT råd 
Rapporten foreslår etablering av et eget klinisk råd som skal sikre involvering av klinikere i 
IKT beslutninger, jfr. bestillingene fra styret i Helse Nord RHF. I intervjurundene med 
klinikerne i regionen påpekes det at det i liten grad foreligger foretaksovergripende 
prioritering av utviklingsprosjekter. Det påpekes også manglende samarbeid på tvers av 
klinikken og helseforetakene i regionen i forhold til utvikling av nye løsninger. Dette er 
forhold som må forbedres gjennom den nye organiseringen. Tiltak som kan sikre bedre 
prosesser mellom klinikkene og foretakene, må prioriteres slik at pasientbehandlingen kan 
utføres så effektivt som mulig. Det er Helse Nord RHF’s vurdering at dette kliniske 
prosessaspektet best ivaretas av aktører med både reell forståelse for – og eierskap til – slike 
interne prosesser. Prioriteringer av prosjekter må gjøres i nært samarbeid med klinikerne. 
Etablering av et IKT-klinisk råd i regionen kan bidra til dette.   
 
Funksjonsspesialist/applikasjonsansvarlig 
Ved anskaffelse av systemer skal det eksistere et klart eierskap, slik at også ansvaret for 
framtidig forvaltning av hvert system er klarlagt. Styret i Helse Nord RHF har satt et sterkt 
fokus på klinikernes behov i forbindelse med etableringen av Helse Nord IKT. Helse Nord 
RHF ønsker at fremtidig faglig utvikling av funksjonaliteten i systemene gjennomføres i 
strukturerte dialoger mot leverandørene. Ansvaret for denne type dialoger legges på en 
regional funksjon som applikasjonsansvarlig/funksjonsspesialist; denne rollen ivaretas av 
representanter fra klinikken eller andre brukermiljøer.  
 
Organisering Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT skal etableres som en avdeling under RHF. Avdelingen beskrives i rapporten 
på et overordnet nivå. Det er behov for ytterligere konkretisering frem til og etter etableringen 
for å få en god struktur. Avdelingen overtar, prinsipielt og enkelt sagt, de arbeidsoppgaver 
som i dag ligger under de eksisterende IKT avdelingene (med unntak av medisinsk-tekniske 
oppgaver, Nordlandssykehuset HF) slik at arbeidet videre vil bygge videre på disse. 
 
Forholdet til de ansatte/tillitsvalgte 
Overføring av ansatte foreslås gjennomført slik at prinsippene i arbeidsmiljøloven (aml).kap. 
XIIA vedrørende virksomhetsoverdragelse legges til grunn, med de rettigheter og plikter det 
gir for ansatte, avgivende virksomhet og ny virksomhet. Det vises for øvrig til styresak av 27. 
april 2005, der det i tillegg framgår at ansatte sikres videreført dagens pensjonsordning på lik 
linje med den til en hver tid gjeldende ordning for foretaksansatte. Organisering under RHF 
gir rettigheter til å opprette overenskomster i NAVO systemet på lik linje med øvrig 
virksomhet i helseforetakene i dag.  
 
For å skape best mulig grunnlag for nødvendig omstilling, må det kjøres ryddige prosesser der 
linjeledelsen gis støtte i forhold til det ansvar de har. Likeledes inviteres tillitsvalgte aktivt til 
å medvirke, og det skal avholdes informasjons- og drøftingsmøter i helseforetakene jamfør 
aml. og Hovedavtalens bestemmelser. Det må videre sikres god informasjonsflyt til ansatte, 
herunder gjennomføres individuelle samtaler med de berørte ansatte.  
 
Etter etablert praksis ved virksomhetsoverdragelse vil ansatte som har sine vesentligste 
arbeidsoppgaver knyttet til den virksomhet som overdras ha rett til å bli overført til den nye 
virksomheten. ”Etablert praksis” tilsier at ansatte med mer enn 50 % av sine arbeidsoppgaver 
i (i denne sammenheng) eksisterende IT-avdelinger vil omfattes av overdragelsen.  
 
Dersom en medarbeider ikke aksepterer å bli overført til den nye virksomheten, vil det kunne 
være aktuelt å si opp vedkommende etter at vanlig prosedyre for behandling av slike spørsmål 
er fulgt. 
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Et element som påvirker prosessen med å identifisere ansatte som skal overføres til den nye 
virksomheten, er etablering av bestillerenheter i de enkelte foretak. Det er derfor viktig at 
disse enhetene defineres, dimensjoneres, spesifiseres raskt, og at det så snart som mulig 
klargjøres hvilke oppgaver bestillerenhetene skal ivareta. (se avsnitt Bestillere HF nedenfor). 
Overdragelsen i seg selv gir ikke arbeidsgiver hjemmel for nedbemanning ved 
eventuellovertallighet. En virksomhet som har fått overdratt ressurser står imidlertid fritt til i 
etterkant å organisere/omorganisere seg. Dette kan bety endringer i arbeidsoppgaver for de 
medarbeidere som berøres. 
 
Det henvises til overordnede prinsipper for omstilling og nedbemanning i Helse Nord og til 
lov og avtaleverk vedrørende omstilling/overdragelse. Gjennomføringen av informasjon til 
berørte ansatte i de ulike helseforetak bør ivaretas på en lik måte, basert på en felles mal. 
 
Systemansvarlig 
Innen Helse Nord IKT forslås rollen som systemansvarlig etablert. Grunntanken er at hver 
enkelt applikasjon skal ha en teknisk ressursperson med ansvar for systemets totalløsning. 
Helse Nord RHF deler synet på etableringen av denne rollen, men understreker at det faglige 
ansvaret for funksjonalitet i systemet alltid må tillegges den applikasjonsansvarlige/ 
funksjonsspesialist (bruker), og at den systemansvarlige (teknisk) dermed er å betrakte som en 
støtteressurs til den applikasjonsansvarlige.  
 
Bestillere i HF 
Spørsmålet om ivaretakelse av bestillerfunksjonen i helseforetakene må være avklart før 
etableringen av den nye enheten iverksettes fra 1.januar 2006. Et spørsmål som er stillet, er 
om det blir mulig å besette bestillerrollen i foretakene med personale fra eksisterende IKT 
organisasjon. Dette vil bli klart gjennom at bestillerenhetens arbeidsoppgaver klargjøres slik 
en det kan tas stilling til hvilke ansatte som kan ha rett til å videreføre sitt ansettelsesforhold i 
henholdsvis bestillerenheten eller den nye IKT virksomheten. Ressurser som fra foretakenes 
side skal dekke bestillerrollen i helseforetaket, må gjøres tilgjengelig for helseforetakene. Det 
understrekes at etableringen av bestillerfunksjonen i foretakene er foretaksledelsens ansvar. 
Imidlertid vurderes det som formålstjenlig at både Helse Nord RHF og 
prosjektorganisasjonen inngår som dialogpart i forbindelse med etableringen av denne 
funksjonen. 
 
Vurdering 
Den foreliggende styringsstrukturen representerer gode muligheter for å ivareta de behov 
brukerne i helseforetakene vil ha, og dermed sikre Helse Nord en kvalitetsmessig god og 
effektiv IKT organisasjon. Modellen sikrer direkte involvering og eierskap til gjennomføring 
av prosesser med betydning for så vel klinisk som annen virksomhet. Modellen legger i 
tillegg opp til en dialog på tvers av klinikk og foretaksgrenser, noe som bør sikre korrigering 
av de svakheter som følger av dagens fragmenterte system, med manglende samhandling og 
prioritering på tvers. Modellen har i seg noen utfordringer mht. overordnet ledelse, strategisk 
ansvar etc. Dette må løses både gjennom etablering av systemer, håndtering av enkeltsaker og 
utvikling av en felles organisasjonskultur, inkludert normer for tjenlig adferd.  
 
Administrerende direktør i Helse Nord gir sin tilslutning til de anbefalinger til styringsstruktur 
for Helse Nord IKT som er utviklet i samarbeid med Ernst & Young AS, og foreslår at denne 
legges til grunn for videre utvikling. 
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Økonomimodell 
I forbindelse med etableringen av organisasjonen er det behov for å fastsette en del 
grunnleggende prinsipper. Eksempler kan være: 
 
• Hvilke eiendeler skal overføres fra HF til IKT enheten (sluttbrukerutstyr, telefoni, video 

etc – det er noen gråsoner) – konsekvenser av ulike modeller mht økonomi 
• Verdivurderingsforhold mht anleggsmidler som overføres 
• Oppgjør mellom HF og RHF (HN IKT) ved overføring av eiendeler (håndtering av 

fordring/gjeld som oppstår) 
 
Helse Nord RHF har startet en detaljert kartlegging for å få en god oversikt over IKT 
kostnadene i de ulike helseforetakene. Arbeidet vil danne grunnlaget for beregning av de 
tekniske økonomiforhold beskrevet i rapporten. I denne prosessen vil i tillegg de 
grunnleggende prinsipper som her er skissert, søkes mer konkret og detaljert løst. 
 
Lokalisering 
Ved etableringen vil de IKT ansatte i foretakene opprettholde sin lokalisering rent fysisk i 
forhold til dagens situasjon. Rapporten anbefaler at etablering av det sentrale driftsmiljøet 
legges til Tromsø. Helse Nord RHF deler denne vurderingen og vil foreslå slik lokalisering. . 
 
Gjennomføring av prosjektet 
Gjennomføringen av prosjektet tilleggs den nye avdelingen. Kartleggingen av 
arbeidsoppgaver som overføres til den nye IKT avdelingen vil synliggjøre grensen mellom 
foretakenes og Helse Nord IKT’s respektive ansvarsområder etter etableringen. 
 
Etter styrebeslutningen i april, har prosjektgjennomføringen vært god, og i tett dialog med 
helseforetakene. Involveringen av de konserntillitsvalgt burde imidlertid vært gjennomført på 
et tidligere tidspunkt. Drøftingsmøte med de tillitsvalgte, før styrebehandling 11. oktober, ble 
avholdt 30. september 2005 
 
Etter styringsgruppemøtet den 28. september ble det besluttet å igangsette arbeidet med å 
presisere hvilke arbeidsoppgaver og ansatte som berøres av overdragelsen. Det er et ønske fra 
foretakene og de konserntillitsvalgte at denne prosessen koordineres av Helse Nord RHF, med 
det siktemål å unngå store prosessuelle avvik foretakene imellom. Det er viktig å få en 
oversikt over alle rettigheter for ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen.  
 
Konklusjon 
Administrasjonen i Helse Nord RHF deler de vurderinger som gjøres i rapporten og anbefaler 
denne lagt til grunn for styrets beslutning. Det anbefales videre at styret for Helse Nord RHF 
vedtar at det gjennomføres en overdragelse pr. 1.januar 2006 hvor ansatte og de 
arbeidsoppgaver som i dag drives ved de ulike IKT avdelinger (med unntak av det medisinsk-
tekniske området ved NLSH) overføres til en nyopprettet avdeling i Helse Nord RHF. Det 
anbefales at det umiddelbart etter et slikt vedtak er fattet nedsettes et prosjekt med 
styringsgruppe og en definert prosjektleder. Prosjektgruppene som skal etableres innen 
helseforetakene anbefales å inkludere klinikere, slik at de kliniske avdelingers behov blir 
ivaretatt. Helse Nord RHF vil gjøre de samme vurderinger ved etablering av hovedprosjekt. I 
denne fasen skal man hovedsakelig etablere grunnlaget for de ulike modellene som er 
beskrevet i løsningsforslaget, og tilrettelegge for en organisatorisk overføring av personell og 
arbeidsgiveransvaret fra dagens HF til den nye IKT avdelingen underlagt Helse Nord RHF. 
De resultatmål som er skissert tidligere i denne saken er viktige premisser i arbeidet, herunder 
spesielt kvalitet i leveranser. 
 



16 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200400417-47 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 95-2005  TERTIALRAPPORT NR. 2-2005 – HELSE NORD 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomisk utvikling per 2. tertial 2005, og gir 
tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet på momenter i bestillerdokument 
(vedlegg). Det gis videre en kort redegjørelse av innmeldte tiltaksplaner for budsjett 2006 og 
oppfølging av praktisering av god virksomhetsstyring.  
 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager er fremdeles ikke tilfredsstillende. Helseforetakene har 
iverksatt tiltak som det forventes å se effekter av fremover. Ventetidsstatistikk for 2. tertial er 
ikke offentliggjort. Første tertialrapport viste at reduksjonen i ventetidene har flatet ut.  
 
I tråd med krav fra eier er aktiviteten innen somatisk virksomhet videreført på omtrent samme 
nivå sammenlignet med hittil i fjor. Det er en vekst i antall opphold på 1,7 % hittil i år, mens 
vekst i antall DRG-poeng er beregnet til 0,8 %. Innen psykisk helse er det vekst i barne- og 
ungdomspsykiatrien, mens voksenpsykiatrien fremdeles viser noe reduksjon sammenlignet 
med 2004. Aktivitetsreduksjon skyldes delvis mangel på personell. Rusomsorgen viser vekst.  
 
Funksjonsregnskapet viser et mindreforbruk innenfor voksenpsykiatrien sammenlignet med 
budsjett. Dette er i strid med føringer fra eier som har stilt krav om at ressursinnsatsen innen 
psykisk helse skal øke mer enn innen somatisk virksomhet.  
 
Ansattes sykefravær hittil i år er 8,6 %. Dette er noe lavere enn i 2004 (8,8 %). 
 
Helse Nord har et regnskapsmessig underskudd på 137,6 mill kr hittil i år mot budsjettert 63,8 
mill kr. Det gjøres oppmerksom på at budsjettert årsresultat er 39,5 mill kr bedre enn 
foretaksgruppens godkjente styringsmål. Tabellen nedenfor viser regnskap hittil per 
helseforetak mot budsjett hittil. Positivt tall = underskudd.  
 

Regnskap  Budsjett Prognose 
hittil hittil

Helse Nord RHF -57 716 -54 924 -2 792 -73 500 -73 000
Helse Finnmark 45 168 29 766 15 402 64 000 71 000
UNN 38 989 28 689 10 300 56 000 78 000
Hålogalandssykehuset 69 001 32 608 36 393 63 000 115 000
NLSH 18 037 4 049 13 988 38 000 43 000
Helgelandssykehuset 26 055 23 573 2 482 36 000 43 000
Sykehusapotek Nord -1 917 0 -1 917 0 0
TOTALT 137 617 63 760 73 857 183 500 277 000

Helseforetak Avvik Styringsmål 
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Etter strukturfond og korrigering for kortere levetider er underskuddet hittil 19,6 mill kr. 
Sammenlignbart styringsmål for 2005 er 46 mill kr i underskudd.  
 
Resultat til vurdering Regnskap hittil Budsjett hittil Budsjett 

2005
Prognose Krav fra 

HOD 
Ordinær resultat 137 617 63 760 183 500 277 000 223 000
Mot strukturfond -88 000 -88 000 -132 000 -132 000 -132 000
Korrigering kortere levetid -30 000 -30 000 -45 000 -45 000 -45 000
Resultat til vurdering 19 617 -54 240 6 500 100 000 46 000  
 
Helseforetakenes prognoser for året summerer seg til et korrigert underskudd i størrelsesorden 
100 mill kr. Effekter av tiltak vil trolig kunne bedre resultatet noe. Dette er et noe svakere 
resultat enn styringsmålet fra eier på 46 mill kr i underskudd.  
 
Helse Finnmark signaliserer at et resultat i størrelsesorden av 71 mill kr er innenfor 
rekkevidde. Styret i helseforetaket har vedtatt at helseforetaket må yte maksimal innsats for å 
nå godkjent styringsmål på 64 mill kr. UNN signaliserer et resultat på inntil 23 mill kr svakere 
enn godkjent styringsmål. Hålogalandssykehuset har tidlig signalisert at effekter av tiltak ikke 
blir så store som budsjettert, noe som medfører et avvik fra styringsmål på inntil 52 mill kr. 
Iverksatte prosesser har et langsiktig perspektiv, med begrensede effekter for inneværende år. 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har signalisert at underskuddet trolig blir noe 
større enn styringsmål. Helse Nord RHF styrer mot et overskudd på 70-75 mill kr som følge 
av tilbakeholdte reserver fra RNB. Samtlige prognoser vil være innbefattet med usikkerhet.  
 
Inntektssiden ligger om lag 66 mill kr over budsjett hittil. ISF-inntekter av egen produksjon 
ligger om lag 22 mill kr høyere enn budsjett, noe som i hovedsak skyldes etterbevilgning for 
2004 (revidert nasjonalbudsjett).  Andre driftsinntekter ligger ca 38 mill kr over budsjett.  
  
Kostnadssiden ligger 138,5 mill kr over budsjett. Samtlige hovedposter med unntak av 
avskrivninger viser merforbruk. Kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader har de største 
avvikene.  
 
Likviditetsbeholdningen er fremdeles tilfredsstillende, og prognosen tilsier en beholdning ved 
årets slutt i størrelsesorden 200 mill kr.   
 
Opprettelse av intern revisjon  
Det er ansatt 2 personer, en med helsefaglig bakgrunn og en med regnskapsbakgrunn som 
tiltrer i begynnelsen av desember. Det er opprettet kontrollutvalg og instruks/vedtekter 
fremmes for styret i løpet av 3. tertial 2005.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til den framlagte tertialrapport som samlet bekrefter den 

positive utvikling med opprettholdelse av tilbud til befolkningen på samme høye nivå som 
i 2004.   

 
2. Utviklingen i økonomisk resultat er for de fleste av helseforetakene positiv. 

Hålogalandssykehuset HF har særlig store utfordringer med å nå de økonomiske 
resultatkrav. Styret er kjent med de prosesser som foregår og vil understreke behovet for 
at disse resulterer i at økonomien i helseforetaket snarlig kommer under kontroll, slik at 
tjenestetilbudet til befolkningen over tid kan trygges innen tildelte økonomiske rammer.  
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3. Styret i Helse Nord RHF er bekymret for aktivitetsreduksjonen i voksenpsykiatrien som 

gjør at tilbudet til en prioritert pasientgruppe ikke utvikles i tråd med behovene i 
befolkningen og kravene fra eier. Styrene bes følge dette nøye opp og gjennom målrettet 
aktivitet avklare årsaksforholdene og iverksette tiltak for å bedre situasjonen.  

 
4. Styret vil understreke behovet for at rekrutteringsarbeidet, særlig innen prioriterte 

områder, vies en systematisk oppmerksomhet. Rekrutteringsprosjektene innen psykiatri og 
i Helse Finnmark viser at dette nytter.  

 
5. Andel epikriser sendt innen syv dager viser en positiv utvikling, men tilfredsstiller fortsatt 

ikke nasjonalt krav på 80 %. Innsatsen for å nå dette målet må forsterkes.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Regnskap per helseforetak  
 Funksjonsregnskap  
 Rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet 
 God virksomhetsstyring 
  
Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes styresaker  
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UTREDNING 
Saken bygger på helseforetakenes rapporter. Som følge av korte tidsfrister er noen av 
rapportene fra helseforetakene oversendt RHF med forbehold om styrets vedtak. 
Helgelandssykehusets rapport er ikke styrebehandlet. Hovedinnholdet i rapporten er 
presentert for brukerutvalget i etterkant av utsendelse.   
 
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 måloppnåelse.  
 

Periode: August 
Kategori Indikator HN Faktisk Måltall Merknad 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet - alle fagområder 78 80 per 1. tertial 2005, målt mot landsgjennomsnit
Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 54 % - 1. tertial 2005
Andel Ø-hjelp pasienter - Somatikk 65 % -

Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager ### 49 % 80 %

Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag) 13 28 10 1. tertial 2005
Epikrisetid BUP - andel innen 7 dager 75 % 80 % 2. halvår 2004
Prevalens sykehusinfeksjoner 1 % 6,3 % 5,0 % målt oktober 2004
Strykninger fra planlagt operasjon 5 % 9,7 % 5,0 % 1. tertial 2005
Antall utskrivningsklare pasienter (ved utgang av periode) 55 -

Andel elektroniske henvisninger ### 50 % Foreløpig manglende data/kvalitet
Andel elektroniske epikriser ### 100 % Foreløpig manglende data/kvalitet

Medarbeider / 
Organisasjon Samlet sykefravær ### 8,6 % 7,5 %

Antall sykehusopphold - Somatikk 0       87 962      86 466 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk     261 645    261 811 

Antall utskrevne pasienter - Rus #### 407 339

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP #### 31 818 25 078

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 0,5 % 50 447 50 203

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,056 1. tertial 2005
Gjennomsnittlig liggetid heldøgnspasienter somatikk - antall 
dager 5,04 4,84 Målt mot 1. tertial 2005

Beleggsprosent effektive senger (kirurgi og medisin) 2,0 % 88 % 90 %

Økonomisk resultat (i 1000 kr) #### -137 617 -63 760 Underskudd/kostnader = negativt tall 

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) 1,8 % 1 271 210 1 248 997

Lønnskostnad (i 1000 kr) 0,2 % -3 289 815 -3 282 002

Kostnader syketransport (i 1000 kr) 4,0 % -287 591 -276 655

Antall årsverk 10 528 10 455

Likviditet (i 1000 kr) ###     458 969    184 929 

Målekort Helse Nord

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

Økonomi

 
 
Ledelses- og informasjonsprosjektet arbeider med å sikre kvaliteten på dataene og vurderer 
videre de ulike indikatorenes relevans i styringsmessig sammenheng.  
 
2. Pasient/bruker/kvalitet  
Ventetid  
Ventetidsstatistikk for 2. tertial er ikke offentliggjort. I første tertialrapport viste tallene at 
ventetidene har flatet ut.  
 
Innen rusomsorgen er forventet ventetid (avhengig av institusjon) for rettighetspasienter 4-8 
uker innen nivå 2 (avrusning/abstinensbehandling/avgiftning), 0-21 uker innen nivå 3 
(døgnbehandling inntil 6 mnd) og 14-52 uker for nivå 4 (døgnbehandling langtid).        
 
Andel med rett til nødvendig helsehjelp  
Oppdaterte tall foreligger samtidig med ventelistetallene (jf ovenfor). Det vises til 1. 
tertialrapport.  
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Andel ø-hjelps opphold  
Andel ø-hjelps pasienter innen kirurgi utgjør 61 % og innen indremedisin er andelen 69 % (i 
sum 65 %). Indikatoren er i hovedsak en variabel som overvåkes og det er ingen større 
endringer fra tidligere.    
 
Epikrisetid somatikk  
Tallene for nasjonale kvalitetsindikatorer som måles tertialvis er ikke offentliggjort, og tallene 
fra 1. tertial ble først offentliggjort 13.september 2005.  
 
Resultatet for 1.tertial 2005 viser fin utvikling ved Nordlandssykehuset hvor andelen epikriser 
sendt innen 7 dager er økt til 57 %. Avdelingen i Lofoten er første enkeltavdeling som 
kommer over målsettingen, med 86 %. Helgelandssykehuset har også en liten økning fra 
forrige måling. For de øvrige foretakene er resultatene er det imidlertid en nedgang 
sammenlignet med 3.tertial 2004. I tillegg er det fortsatt store variasjoner mellom de enkelte 
enheter innen foretakene. Foretaksgruppen har imidlertid satt et økt fokus på epikrisetid 
gjennom direktørmøtet, og det forventes forbedring fremover.    
 
Epikrisetid somatikk - andel sendt innen 7 dager 

1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05
Helse Finnmark 52 % 53 % 51 % 45 %
UNN 32 % 45 % 49 % 43 %
Hålogaland 49 % 52 % 55 % 52 %
NLSH 27 % 32 % 38 % 57 %
Helgeland 36 % 41 % 44 % 46 %
Helse Nord 37 % 44 % 47 % 49 %  
 
Foreløpige tall for 2. tertial (rapportert fra helseforetakene) viser at andelen øker noe; Helse 
Finnmark (46 %), UNN (51 %), Hålogalandssykehuset (66 %), Nordlandssykehuset (60 %) 
og sykehusene på Helgeland rapporterer mellom 40-60 %.   
 
Resultatene for epikrisetid innen barne- og ungdomspsykiatri måles halvårlig. I siste halvår 
2004 var andelen innen barne- og ungdomspsykiatrien beregnet til 75 %. Tabellen viser 
fordeling mellom helseforetakene. Regionen har hatt en god utvikling sammenlignet med 1. 
halvår 2004 hvor andelen var 50 %.   
 
Epikrisetid - BUP - andel sendt innen 7 dager

2. halvår 2004
Helse Finnmark 67 %
Unn 65 %
Hålogalandssykehuset 88 %
Nordlandssykehuset 79 %
Helgelandssykehuset 76 %
SUM 75 %

 
 
Helse Nord RHF har gitt Nordlandssykehuset i oppdrag å arrangere et regionalt seminar hvor 
ulike problemstillinger knyttet til epikriser vil bli belyst.  
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Korridorpasienter - somatikk 
I 1. tertial 2005 var det gjennomsnittlig 28 pasienter hver dag som lå på korridor. Dette er en 
økning sammenlignet med 1. tertial 2004. Som grunnregel er det ikke ønskelig med 
korridorpasienter. Utviklingen bør derfor følges nøye.    
 
Korridorpasienter somatikk - gjennomsnittlig antall per dag 

1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05
Helse Finnmark 1,7 1,2 0,8 0,3
UNN 6,9 6,7 8,1 11,5
Hålogaland 4,6 3,4 3,8 4,1
NLSH 5,4 3,8 4,1 6,4
Helgeland 4,1 1,9 3,8 6,2
Helse Nord 22,7 17,0 20,6 28,4

 
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon 
Andel strykninger fra planlagt operasjonsprogram har gjennomgående ligget for høyt målt 
opp nasjonalt mål på 5 %, men andelen viser nå en nedgang sammenlignet med 3. tertial i 
fjor. Utviklingen per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon  

3. tertial 04 1.tertial 05
Helse Finnmark 13,0 % 10,6 %
UNN 16,0 % 15,5 %
Hålogaland 11,0 % 8,6 %
NLSH 9,0 % 5,7 %
Helgeland 15,0 % 10,2 %
Helse Nord 12,0 % 9,7 %  
 
Utskrivningsklare pasienter  
Ved utgangen av 2. tertial lå det 55 utskrivningsklare pasienter i sykehussenger. UNN, 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset har størst utfordringer på dette området.  
 
Utskrivningsklare pasienter - antall pasienter 1. tertial 2. tertial 
Helse Finnmark 2 2
UNN 10 14
Hålogalandssykehuset 17 15
Nordlandssykehuset 17 19
Helgelandssykehuset 10 5
Helse Nord totalt 56 55  
 
Elektroniske henvisninger og epikriser  
Styringsdokumentet fastsetter måltall om at 100 % av epikrisene skal sendes elektronisk og 
50 % av henvisningene skal mottas elektronisk innen utgangen av 2005.  
 
Alle helseforetakene har per i dag ikke rapporter i pasientsystemet som gir svar på dette. UNN 
har rapportert at andelen av elektroniske epikriser i 2. tertial som sendes elektronisk er 
tilnærmet 100 %, mens om lag 44 % av henvisningene ble mottatt elektronisk.  
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3. Medarbeider/personal  
Sykefraværet hittil i år er beregnet til 8,6 % for Helse Nord totalt. Dette noe lavere 
sammenlignet med 2004 (8,8 %). Sykefravær per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 
Sykefravær, akumulert

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

Helse Nord 8,2 % 9,5 % 8,8 % 8,8 % 8,6 %  
 
Det registreres en reduksjon fra 1. tertial, særlig i Helse Finnmark.  
 
Ledelses- og informasjonsprosjektet har satt et foreløpig mål om å redusere sykefraværet til 
7,5 %. Helgelandssykehuset har det laveste sykefraværet blant helseforetakene, og er innenfor 
den foreløpige målsettingen. 
 
4. Aktivitet  
Somatisk virksomhet  
Foreløpige aktivitetstall viser at antall sykehusopphold ved utgangen av august er 1,7 % 
høyere enn samme periode i fjor. Ved 1. tertial viste tallene at innlagte heldøgnsopphold var 
omtrent på samme nivå som i 2004, mens elektive dagpasienter i hovedsak sto for veksten. I 
årets sommermåneder er imidlertid antall innleggelser over fjorårsnivå. Innleggelser ligger nå 
1,2 % over samme tid i fjor, mens dagoppholdene (dagkirurgi og elektive dagopphold) er økt 
med 2,3 %.  Antall DRG-poeng (antall opphold korrigert for pasienttyngde) er beregnet til å 
ha økt med 0,8 % fra samme periode i fjor.   
   
Som tidligere rapportert er Helse Finnmark eneste helseforetak med reduksjon (-7,6 %) i 
antall opphold målt mot samme periode i 2004.  Nedgangen her er i hovedsak i tråd med plan, 
men nedgangen forsterkes som følge av at kirurgisk virksomhet ved Hammerfest sykehus har 
lavere aktivitet enn planlagt.   
 

Enhet Hittil i år Hittil i fjor Endring pst endring 

Helse Finnmark 9 618         10 410             (792)               -7,6 %
UNN 29 823       29 163             660                2,3 %
Hålogalandssykehuset 15 866       15 245             621                4,1 %
Nordlandssykehuset 20 313       19 946             367                1,8 %
Helgelandssykehuset 12 342       11 702             640                5,5 %

 
Sum Helse Nord 87 962       86 466           1 496           1,7 %

Totalt antall opphold somatikk 
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Antall polikliniske konsultasjoner viser en reduksjon på 0,1 % sammenlignet med samme 
periode i fjor. Helse Finnmark fremstår med størst reduksjon i antall polikliniske 
konsultasjoner (-4,1 %) 
 

Enhet Hittil i år Hittil i fjor Endring Pst endring 
Helse Finnmark 33978 35417 -1439 -4,1 %
UNN 80979 81368 -389 -0,5 %
Hålogalandssykehuset 52864 53244 -380 -0,7 %
Nordlandssykehuset 58118 57454 664 1,2 %
Helgelandssykehuset 35706 34328 1378 4,0 %

  
Sum Helse Nord 261645 261811 -166 -0,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 

 
 
DRG-indeks – heldøgnsopphold  
DRG-indeks (antall DRG-poeng/antall heldøgnsopphold) per 1. tertial er tilnærmet uendret fra 
2004 (tall fra Norsk pasientregister). Helse Finnmark har hatt den største nedgangen (fra 
0,896 til 0,866).  
 
Rusomsorg  
Aktivitetstallene inkluderer de private institusjonene i Nord-Norge; Klinikk Nord, Sigma 
Nord og Finnmarkskollektivet.  
 
Rusomsorg hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Antall utskrevne pasienter 339 407 20,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner 28 2 256 7957,1 %
Antall liggedøgn 19 804 27 202 37,4 %  
 
Antall utskrevne pasienter viser en vekst på 20 %. Veksten gjelder i hovedsak Sigma Nord (+ 
77 %) og Nordlandsklinikken (+ 26 %). Liggedøgn og antall konsultasjoner viser også vekst.   
 
Barne- og ungdomspsykiatri 
Antall polikliniske konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien viser en vekst på 27 %. 
Mye av forklaringen på den sterke veksten skyldes nytt refusjonssystem som gjør at antall 
refusjonsberettigede konsultasjoner øker. Antall tiltak viser en vekst på 3,7 %, noe som trolig 
gir ett mer korrekt bilde av aktivitetsutviklingen.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 25 078 31 818 26,9 %
Antall utskrevne pasienter 155 137 -11,6 %
Antall liggedøgn 5 401 5 959 10,3 %
Antall oppholdsdager 502 456 -9,2 %
Antall tiltak (inkl ikke refusjon) - eks Finnmark 36 704 38 079 3,7 %  
 
Liggedøgnene har økt med 10 %. Her ser vi nå effekt av den nye enheten i Mosjøen som 
åpnet i 2004, men også Nordlandssykehuset har økt antallet.   
 
Antall utskrivninger og dagbehandling er redusert, noe som i stor grad er effekter av endret 
tilbud i Helse Finnmark.  
 
Samlet er inntrykket en aktivitetsvekst i barne- og ungdomspsykiatrien.  
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Voksenpsykiatri  
Antall polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 0,5 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. Nedgangen innen dagaktivitet (poliklinikk og oppholdsdager) er på 1 % og fremkommer 
ved UNN og Helse Finnmark.  
 
Voksenpsykiatri hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 50 203 50 447 0,5 %
Antall utskrevne pasienter 3 234 3 152 -2,5 %
Antall liggedøgn 82 205 81 406 -1,0 %
Antall oppholdsdager 6 425 5 639 -12,2 %  
 
Antall liggedøgn er redusert med 1 % og antall utskrivninger med 2,5 %. Nedgangen i antall 
utskrivninger er i all hovedsak relatert til Hålogalandssykehuset. Noe av forklaringen skyldes 
økt kompleksitet i behandlingen, og omlegging ved Ofoten.  
 
Samlet er inntrykket av aktiviteten innen psykisk helse for voksne er noe lavere sammenlignet 
med 2004. Mye av forklaringen vil være relatert til problemer med tilgang på spesialister, 
ubesatte stillinger og permisjoner. Dette underbygges av personaltallene som viser at antall 
årsverk er noe lavere innen psykisk helse i år, og gjennom funksjonsregnskapet som viser at 
vi foreløpig ligger lavere enn budsjettert nivå i forhold til ressursinnsats målt i kr. 
 
I 1. tertialrapport ba styret helseforetakene om særskilt arbeide med å sikre at aktivitetsnivået 
øker fremover. Det forutsettes at helseforetakene følger opp dette vedtaket. I 
bestillerdokument 2005 står det ”For områder med rekrutteringsproblem skal det igangsettes 
arbeid for å rekruttere både psykiatere, ass.leger og psykologspesialister. Samarbeid med 
regionale legeutdanningsprosjekter er et krav.”  
 
Det er stilt krav om etablering av avtaler mellom DPS og kommuner innen 31.12.05. Det er 
videre stilt krav om at helseforetak uten ambulante team skal legge til rette for utprøving av 
dette. 4 av 5 helseforetakene har gitt tilbakemelding på at dette arbeidet er iverksatt eller i 
planlegging. Helgelandssykehuset sier imidlertid at det ikke vil etableres ambulant team som 
følge av ressursmangel. Videre gis det ikke en entydig tilbakemelding om hvorvidt 
samarbeidsavtaler mellom DPS og kommuner er etablert innen utgangen av 2005.  
 
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. Aktivitetstallene innen psykisk helse består i 
stor grad av direkte konsultasjoner, mens indirekte pasientaktiviteter ikke telles med. Dette 
medfører at vurderinger av tiltak per behandler per dag bør følges opp gjennom ad hoc 
analyser. Når en sammenstiller direkte aktiviteter og antall stillinger innen poliklinisk 
behandling når vi ikke målene om antall tiltak per behandler per dag.  
 
5. Økonomi  
Regnskapsresultat for foretaksgruppen viser et underskudd på 137,6 mill kr mot budsjettert 
underskudd på 63,8 mill kr (vedlegg 1). Justert budsjett på årsbasis viser et underskudd på 
183,5 mill kr (før strukturfond og korrigering for kortere levetider). Budsjettert resultat er 
39,5 mill kr bedre enn styringskrav fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det vises til 
kommentarer under eiervurdering nedenfor.  
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Tabellen nedenfor viser regnskap hittil mot budsjett hittil. Positivt tall = underskudd.  
  

Regnskap  Budsjett Prognose 
hittil hittil

Helse Nord RHF -57 716 -54 924 -2 792 -73 500 -73 000
Helse Finnmark 45 168 29 766 15 402 64 000 71 000
UNN 38 989 28 689 10 300 56 000 78 000
Hålogalandssykehuset 69 001 32 608 36 393 63 000 115 000
NLSH 18 037 4 049 13 988 38 000 43 000
Helgelandssykehuset 26 055 23 573 2 482 36 000 43 000
Sykehusapotek Nord -1 917 0 -1 917 0 0
TOTALT 137 617 63 760 73 857 183 500 277 000

Helseforetak Avvik Styringsmål 

 
 
Inntektssiden ligger om lag 66 mill kr over budsjett. ISF-inntekter av egen produksjon ligger 
om lag 22 mill kr høyere enn budsjett, noe som skyldes etterbevilgning for 2004 
(resultateffekt på 23,7 mill kr), og økt ISF-pris (revidert nasjonalbudsjett). Etterbevilgningen 
skyldes at antatt kodeforbedring i 2004 har vært lavere enn forutsatt når pris per DRG ble 
fastsatt. ISF av gjestepasientinntekter er også høyere enn budsjettert, noe som skyldes at 
gjestepasientkostnadene er høyere enn budsjettert. 
 
Andre driftsinntekter ligger over budsjett (ca 38 mill kr).   
 
Budsjettavviket finner vi i hovedsak på kostnadssiden (138,5 mill kr). Lønnskostnaden er 
samlet 7,8 mill kr over budsjett. Helseforetakene har i tillegg til dels betydelig merforbruk 
innen innleie av personell. Samtlige hovedposter med unntak av avskrivninger viser 
merforbruk.   
 
Kostnader syketransport  
Per august er det kostnadsført om lag 288 mill kr i forbindelse med syketransport. Dette er 11 
mill kr mer enn budsjettert. Negativt avvik gjelder først og fremst Hålogalandssykehuset (9,8 
mill kr), men også UNN (2,7 mill kr), Helse Finnmark (1,2) og Helgelandssykehuset (3 mill 
kr). Nordlandssykehuset har en regnskapsmessig besparelse i forhold til budsjett på 5 mill kr 
per august.  
 
Årsverksforbruk  
Basert på helseforetakenes tall er årsverksforbruket for 2. tertial 0,7 % høyere sammenlignet 
med 2. tertial 2004. Nye oppgaver og styrking av prioriterte områder bidrar til vekst.  
 
Antall årsverk innen psykisk helse er noe lavere i år ved 4 av 5 helseforetak. Det er kun 
Helgelandssykehuset som har styrket innsatsen på dette området. Helseforetaket etablerte ny 
familieenhet i Mosjøen i 2004. Vakanser, utdanningspermisjoner med mer gjør 
årsverksinnsatsen innen psykisk helse er redusert fra 2004. Tallene underbygger 
aktivitetsnivået innen voksenpsykiatrien som er noe lavere i år.  
 

2 004 2 005 Endring %-vis endring
8 326 8 320 -6 -0,1 %
2 041 2 043 2 0,1 %

88 165 77 87,3 %

10 455 10 528 73 0,7 %

2. tertial 

Antall årsverk psykisk helse 

Antall årsverk totalt 

Antall årsverk rusomsorg 

Ansatte/årsverk - Helse Nord 
Antall årsverk somatikk

 
 
Helgelandssykehuset rapporterer vekst i antall årsverk innenfor somatikk/fellesfunksjoner.  
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Resultatutvikling og prognose  
Figuren nedenfor viser akkumulert resultatutvikling i 2005, sammenholdt med budsjett 2005, 
og regnskap 2004.  
 

Akkumulert resultatutvikling 
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I likhet med tidligere år er særlig lønnsoppgjør, kostnader til syketransport og gjestepasienter 
og effekter av tiltak betydelige usikkerhetsmomenter som vanskeliggjør sikre estimater av 
regnskapsresultatet for 2005.  
 
Eiervurdering  
Som følge av at avskrivninger av åpningsbalansen bare er delvis kompensert, er det innført 
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.  
 
Resultat til vurdering Regnskap hittil Budsjett hittil Budsjett 

2005
Prognose Krav fra 

HOD 
Ordinær resultat 137 617 63 760 183 500 277 000 223 000
Mot strukturfond -88 000 -88 000 -132 000 -132 000 -132 000
Korrigering kortere levetid -30 000 -30 000 -45 000 -45 000 -45 000
Resultat til vurdering 19 617 -54 240 6 500 100 000 46 000
 
I foretaksmøtet i juni 2005 ble eiers resultatkrav til Helse Nord justert til underskudd på 46 
mill kr etter korrigeringer. Helse Nords interne budsjett for 2005 etter korrigeringer viser et 
underskudd på 6 mill kr. Prognose på resultat for 2005 er et underskudd i størrelsesorden 100 
mill kr etter strukturfond og korrigering for kortere levetider.  
 
Funksjonsregnskap  
Funksjonsregnskapet til Helse Nord gir oss informasjon om hva vi bruker våre ressurser på. 
Vedlegg 2 viser utviklingen mot budsjett per område (brutto kostnader). Manglende rapport 
fra Helgeland medfører at det vil være noe usikkerhet i tallene (tall estimert på bakgrunn av 
tidligere rapporter). En for stor andel belastes somatikk/felles funksjoner, men dette vil gjelde 
både regnskap og budsjett. Tallene vurderes imidlertid til å gi et grovt bilde av situasjonen 
hittil. Manglende effekter av tiltak fremkomme som merforbruk innen somatisk virksomhet.  
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Tabellen nedenfor oppsummerer brutto kostnader per funksjon.  
 

Pst fordeling av Pst fordeling av Pst fordeling
Funksjonsregnskap, tall i 1000 kr Regnskap hittil Budsjett hittil Årsbudsjett kostnader hittil kostnader årsbudsjett regnskap 2005
Administrasjon, interne servicefunksjoner med mer 767 716 715 467 1 088 518 12,6 % 11,9 % 11,7 %
Ambulanse, luftambulanse 403 243 382 026 567 182 6,6 % 6,2 % 6,5 %
Syketransport, transport av helsepersonell 286 305 276 706 415 577 4,7 % 4,5 % 3,5 %
Somatikk 3 778 300 3 693 835 5 694 394 61,8 % 62,1 % 64,9 %
VOP 621 716 651 232 1 007 336 10,2 % 11,0 % 9,7 %
BUP 138 209 140 652 221 729 2,3 % 2,4 % 2,3 %
RUS 119 224 113 768 177 561 2,0 % 1,9 % 1,5 %
Sum kostnader 6 112 909 5 973 686 9 172 296 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 
Regnskapet hittil viser at ressursinnsatsen målt i kr innen voksenpsykiatrien ikke når 
budsjettert nivå. Som nevnt tidligere gjenspeiler dette seg i aktivitetstall og personaltall. 
Avviket gjelder samtlige helseforetak, hvor største del utgjøres av UNN. Dette er en utvikling 
som vurderes å være i strid med føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet som har stilt 
krav til at ressursinnsatsen innen psykisk helse skal øke mer enn innenfor somatisk 
virksomhet.  
 
Likviditet og investeringer (i 1000 kr) 
Konsernet hadde en likviditetsbeholdning ved utgangen av 2. tertial som var om lag 270 mill 
kr høyere enn prognosen. Lavere investeringsnivå enn forutsatt i likviditetsbudsjettet forklarer 
i overkant av 200 mill kr av avviket mellom virkelig beholdning og budsjettert beholdning.  
Resterende avvik skyldes forskyvninger i utbetalinger som prognosen ikke klarer å fange opp.  
 

Likviditetsprognose 2005
 Helse Nord

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Prognose 2005

Virkelig 2005

  

 
 
Korrigert for etterbevilgninger i RNB er det budsjettert med en likviditetsbeholdning i 
størrelsesorden av 200 mill kr ved årets slutt, forutsatt at vedtatt styringsmål nås, og at 
investeringsrammer hittil benyttes i sin helhet. Limit for kassakreditt i konsernkontosystemet 
er som tidligere 232 mill kr.  
 
Likviditeten er som tidligere skjevfordelt i helseforetaksgruppen. UNN og Sykehusapotek 
Nord har god likviditet og mens resterende helseforetak må benytte seg av driftskreditt.   



28 

 
 
Tabellen viser investeringer per 2. tertial.  
 
Investeringer per august

Tidligere ramme  
tall i mill kr ikke brukt Ramme 2005 Sum disponibelt Investert hittil Forbruk 
Helse Nord RHF 51 34,7 85,7 9,0                 11 %
Helse Finnmark 4,6 61,5 66,1 45,0               68 %
UNN 47,6 156,4 204 104,0             51 %
Hålogaland -25,3 82,8 57,5 25,5               44 %
NLSH 55,8 253,6 309,4 79,1               26 %
Helgeland 17 41 58 26,6               46 %
SUM 150,7 630 780,7 289,1             37 %
 
Det er investert (utbetalt) 289 mill kr hittil. Dette utgjør 37 % av godkjent investeringsnivå i 
2005.   
 
Nærmere om helseforetakene (regnskap per HF i vedlegg 1)   
Regnskapsmessige resultater nedenfor er før strukturfond. Resultater etter strukturfond (jf 
eierkrav ovenfor) vil være bedre.  
 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har et overskudd hittil på 57,7 mill mot budsjettert underskudd på 54,9 mill 
kr. Det regnskapsmessige overskuddet skyldes tilbakeholdte reserver bevilget i revidert 
nasjonalbudsjett.  
 
Flere tiltak og budsjettproblemer foreslås håndtert i egen budsjettsak, herunder moms Norsk 
helsenett, prosjektet desentralisert spesialisthelsetjeneste, krav om etablering av intern 
revisjon, etablering IT-organisasjon, utenlandsbehandling og avtaler med Høgskoler 
(spesialutdanning av sykepleiere).  
 
Basert på regnskap hittil og forventet kostnadsnivå fremover vil Helse Nord RHF trolig få et 
overskudd i størrelsesorden av 70-75 mill kr mot budsjettert 73,5 mill kr.   
   
Helgelandssykehuset HF 
Regnskapet viser underskudd på 26,1 mill kr, mot et budsjettert underskudd på 23,6 mill kr.      
 
Inntektene ligger om lag 32 mill kr over budsjett, noe som i hovedsak skyldes to forhold: ISF-
inntekter av gjestepasientkostnader er ført i henhold til prognose på 2600 DRG-poeng mot 
budsjettert i overkant av 1900 DRG-poeng. Videre er inntekter og kostnader til syketransport 
med båt budsjettert netto, men føres brutto. Helseforetaket har dermed et positivt avvik innen 
andre inntekter på om lag 12 mill kr, samtidig viser kostnadsposten ”kjøp av helsetjenester” 
viser et merforbruk delvis som følge av dette. Netto merkostnad for tilknyttet båtambulanser 
er 2,2 mill kr.   
 
ISF inntekter av egen produksjon viser et positivt avvik på 5 mill kr, noe som i stor grad 
skyldes etterbevilgning for 2004. Korrigert for dette er ISF inntekter av egen produksjon i tråd 
med budsjett.  
 
Driftskostnadene ligger 35,5 mill kr over budsjett hittil. Av dette utgjør avvik innen kjøp av 
helsetjenester 26,7 mill kr (herunder gjestepasientkostnader og nettobudsjetterting 
båtambulanse, jf ovenfor). Andre driftskostnader viser også et merforbruk (8 mill kr), mens 
lønnsområdet er innenfor budsjett.  
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Helseforetaket prognostiserer med et underskudd på om lag 43 mill kr mot et godkjent 
styringsmål på 36 mill kr i underskudd.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Helseforetaket har et underskudd på 18 mill kr mot et budsjettert underskudd på 4 mill kr.  
 
Totale inntekter ligger 7,8 mill kr over budsjett. Positivt avvik innen ISF-inntekter av egen 
produksjon skyldes etterbevilgning for 2004 (4,6 mill kr), resterende avvik skyldes økning av 
ISF-prisen for 2005 gjennom revidert nasjonalbudsjett.   
 
Kostnadene ligger 19,5 mill kr over budsjettert hittil. Lønnskostnader inklusive 
pensjonskostnader er foreløpig 8,4 mill kr høyere enn budsjettert. Lønnsoppgjøret har blitt 
noe lavere enn budsjettert og det forventes at avviket reduseres med rundt 5 mill kr for året.   
 
Andre driftskostnader viser nå et positivt avvik på 2,6 mill kr, noe som skyldes besparelser 
innen syketransport, samt at utstyrsinnkjøp og reparasjoner har flatet noe ut etter store 
regnskapsmessig belastning i foregående måneder. Helseforetaket understreker imidlertid 
usikkerhet i utviklingen for syketransportkostnader.   
 
Helseforetaket prognostiserer et avvik fra godkjent styringsmål på 5-10 mill kr, utover 
godkjent styringsmål på 38 mill kr.    
 
Hålogalandssykehuset HF 
Regnskapet viser et underskudd på 69 mill kr mot budsjettert 32,6 mill kr.  
 
Totale inntekter i tråd med budsjettert nivå per august (positivt avvik på 0,9 mill kr). På tross 
av etterbevilgning tilknyttet ISF 2004 er regnskapsførte ISF-inntekter 3,7 mill kr under 
budsjett.  
 
Polikliniske inntekter viser et negativt avvik på 2,2 mill kr.   
 
Det er et mindreforbruk på 12 mill kr innen lønnsområdet. Dette skyldes ubesatte stillinger, 
mer restriktiv vikarbruk og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Personellinnleie fra 
firma utgjør imidlertid 23,5 mill kr hittil (et negativt budsjettavvik på 6 mill kr).  
 
Det er et merforbruk på varekostnader (7,1 mill kr) og andre driftskostnader (20,6 mill kr). 
Avvik innen syketransport inngår i sist nevnte post.  Videre er forventede effekter innen 
innkjøp ikke realisert.  
 
Avskrivninger viser et merforbruk på 6,2 mill kr hittil og skyldes et høyt investeringsnivå i 
2004 (utover godkjent ramme).  
 
Følgende tiltak er satt i verk for å redusere budsjettavviket:  
 

 Innstramming av innkjøp, ansettelser og overtidsbruk 
 Oppfølging av koding av pasienter 
 Bedring av kommunikasjon med primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende 
 Gjennomgang av henvisningspraksis for å redusere pasientlekkasje 
 Etablering av elektroniske varselrutiner for å redusere manglende oppmøte til poliklinisk 

behandling 
 Effektivisering av medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner (boligforvaltning, 

kjøkken/servering, skrivetjeneste, telefoni)  
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Tiltakene forventes imidlertid ikke å gi større effekter i 2005. Helseforetaket har startet 
arbeidet med gjennomgang av oppgavefordeling, som det forventes økonomiske effekter av.   
 
Helseforetaket har signalisert en underskuddsprognose på opp mot 115 mill kr, mot godkjent 
styringsmål på 63 mill kr i underskudd.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Regnskapsresultat hittil er et underskudd på ca 39 mill kr, noe som er 10,3 mill kr dårligere 
enn budsjett.   
  
Inntektene ligger 17,6 mill kr over budsjett hittil. Avviket finner vi i hovedsak ISF - av egen 
produksjon og skyldes etterbevilgning, samt økt pris. De polikliniske inntekter er 3,2 mill kr 
høyere enn budsjettert.  
 
Kostnadssiden ligger 27,3 mill kr over budsjett hittil. Varekostnader og avskrivninger ligger 
under budsjett hittil. Lønnsområdet inkludert pensjon ligger 8,4 mill kr over budsjett, mens 
andre driftskostnader ligger 13 mill kr over budsjett. Kjøp av helsetjenester ligger 27,7 mill kr 
over budsjett. 
 
Helseforetaket rapporterer en underskuddsprognose på opp mot 78 mill kr, mot et styringsmål 
på 56 mill kr i underskudd.  
 
Helse Finnmark HF 
Regnskapet viser et underskudd på 45,2 mill kr hittil mot budsjettert 29,8 mill kr.   
 
Inntektene ligger 2,2 mill kr under budsjett hittil. Dette skyldes blant annet lavere ISF-
inntekter egen produksjon (3,9 mill kr), lavere ISF-inntekt av gjestepasientkostnader, og 
øremerket tilskudd til psykiatri (4,2 mill kr). Sistnevnte post skal motsvares av tilsvarende 
lavere kostnader. Det er budsjettert med bruk av tidligere års avsatte midler.     
 
Kostnadene ligger 13,1 mill kr over budsjett, noe som skyldes kjøp av helsetjenester og 
lønnskostnader. Varekostnader viser et mindreforbruk.  
 
Helseforetaket har fremdeles store utfordringer med å nå styringsmålet for 2005. Tidligere 
signaliserte underskuddsprognose på 79 mill kr i underskudd, mot et styringsmål på 64 mill 
kr. Det signaliseres imidlertid at etterbevilgning ISF 2004 og effekter av tiltak vil kunne bidra 
til at underskuddet blir 8 mill kr lavere. Styret i Helse Finnmark har vedtatt at foretaket skal 
yte maksimal innsats for å nå godkjent styringsmål.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Regnskapet viser overskudd på 1,9 mill kr mot budsjettert balanse.  
 
Inntektene er om lag 11 mill kr høyere enn ved samme tid i fjor, og er ca 9 % over budsjett. 
Det er spesielt sykehusekspedisjonene på apotekene i Bodø og Tromsø som har hatt økning i 
omsetningen. Avdelingen leverer i hovedsak legemidler til UNN og NLSH. Helseforetaket 
forventes i balanse, evt. med et mindre overskudd.  
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Oppstart tiltaksplan 2006  
Helseforetakene er bedt om å fremlegge en konkret tiltaksplan for hvordan budsjettbalanse i 
2006 skal nås. Tiltaksplanene vil måtte bearbeides og følges videre opp i budsjettarbeidet. 
Generelt utgjør økte pensjonskostnader, økte avskrivningskostnader av investeringer, samt 
dagens ubalanse i driften det meste av helseforetaksgruppens tilpasningsutfordring for 2006. 
Helseforetakene har meldt tilbake at arbeidet med tiltaksplan er i oppstartsfasen, og 
konkretiseringen av enkelttiltak er dermed ikke gjort foreløpig. Det redegjøres kort for 
overordnede kommentarer fra helseforetakene nedenfor. 
 
Nordlandssykehuset har beregnet et tilpasningsproblem på ca 50 mill kr. Det legges til grunn 
at dette løses gjennom gevinstrealisering tilknyttet arbeidsplansystemet, effekter av 
innkjøpsavtaler, effektivisering av pasientforløp og generelle besparelser.  
 
Hålogalandssykehuset har beregnet sitt omstillingskrav til i overkant av 100 mill kr. Dette 
tallet inkluderer imidlertid ikke økte pensjonskostnader. Det er iverksatt en prosess hvor 
”utvikling av tjenestetilbud” planlegges. Denne gjennomgangen og beslutninger som følge av 
denne, vil legge store føringer for organisering av driften. Helseforetaket konkretiserer ikke 
tiltakene før denne prosessen er ferdig. Det er imidlertid estimert effekter på om lag 65 hvorav 
41 mill kr gjelder generell effektivisering, 20 mill kr gjelder stab og støttefunksjoner, og om 
lag 3 mill kr gjelder tilpasning av ferietid/samordning i lavaktivitetsperioder.  
 
Helse Finnmark har foreløpig ikke konkretisert tiltaksplan for 2006, men har gjennom 
oppfølging av kostnadsprosjektet identifisert områder for tiltak, herunder gjestepasienter, 
legekostnader, nye it-løsninger, syketransport, innkjøpsforbedringer med mer.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har signalisert at helseforetaket avventer ytterligere 
kostnadsreduserende tiltak. Dette gjøres som følge av at helseforetaket vurderer den 
økonomiske situasjonen til å være under kontroll.  
 
Helgelandssykehusets prognose for 2005 er at effekter av tiltak ikke realiseres fullt ut. 
Helseforetaket har identifisert en rekke mindre tiltak for neste år vil bli innarbeidet i 
forbindelse med budsjettprosessen for 2006.     
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Vedlegg 1 Regnskap (interne transaksjoner ikke eliminert) 
 
Helseforetak: Helse Nord - foretaksgruppen
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -382 602 -381 578 -385 819 -379 596 -381 844 -420 555 -351 140 -357 018 -3 040 152 -3 047 270 7 118 -4 630 967
ISF egen produksjon -153 073 -157 304 -160 055 -171 650 -164 187 -168 223 -130 576 -166 141 -1 271 210 -1 248 997 -22 213 -1 929 362
ISF av gjestepasientkjøp -11 131 -12 295 -13 843 -10 469 -12 276 -12 797 -15 347 -15 679 -103 837 -87 795 -16 043 -137 501
Gjestepasientinntekter -1 235 -2 706 -2 854 -1 364 -2 248 -3 641 -2 694 -5 792 -22 534 -20 546 -1 988 -30 142
Polikliniske inntekter -38 202 -38 432 -38 489 -42 507 -39 194 -43 414 -29 677 -34 395 -304 310 -304 368 58 -431 678
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -91 898 -63 443 -67 082 -95 717 -65 269 -63 206 -102 837 -65 443 -614 895 -615 725 830 -926 408
Øremerket tilskudd psykisk helse -10 994 -10 971 -11 364 -10 996 -10 833 -10 676 -12 510 -11 858 -90 202 -94 346 4 144 -156 796
Andre driftsinntekter -60 306 -57 713 -69 957 -73 304 -61 889 -68 496 -47 062 -84 257 -522 983 -485 240 -37 743 -703 957
Sum driftsinntekter -749 441 -724 442 -749 463 -785 604 -737 738 -791 008 -691 842 -740 584 -5 970 123 -5 904 287 -65 836 -8 946 811

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 99 700 75 248 81 382 114 654 82 225 88 863 117 062 100 123 759 257 670 356 88 901 974 079
Varekostnader 85 225 78 990 85 650 83 889 82 645 87 993 74 344 76 219 654 954 640 736 14 218 974 113
Lønn eks pensjon 387 995 388 550 366 388 379 110 389 448 372 266 325 425 364 581 2 973 763 2 976 346 -2 582 4 640 499
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 35 595 43 455 41 183 41 310 36 778 40 002 37 590 40 138 316 052 305 656 10 395 456 247
Andre driftskostnader 123 306 121 151 132 638 131 684 123 829 137 262 105 044 126 701 1 001 615 968 278 33 337 1 474 883
Ordinære avskrivninger 50 299 55 395 51 288 51 350 49 998 46 567 50 637 51 735 407 268 413 045 -5 777 619 035
Sum driftskostnader 782 119 762 789 758 529 801 996 764 922 772 953 710 103 759 497 6 112 909 5 974 417 138 492 9 138 856

Driftsresultat 32 678 38 347 9 066 16 393 27 184 -18 056 18 261 18 913 142 786 70 130 72 656 192 046

Finansielle poster
Renteinntekter -1 786 -1 503 -1 921 -2 460 -1 954 -2 181 -1 968 -2 518 -16 290 -15 766 -524 -22 557
Rentekostnader 1 055 887 2 364 1 130 1 375 1 380 1 039 1 891 11 121 9 395 1 726 14 166
Sum finansielle poster -731 -616 443 -1 329 -578 -802 -928 -627 -5 169 -6 370 1 201 -8 391

 

Ordinært resultat 31 947 37 731 9 509 15 064 26 606 -18 857 17 333 18 286 137 617 63 760 73 857 183 655  
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Helseforetak: Helse Nord RHF Helse Nord RHF 

Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -29 633 -28 049 -28 466 -29 663 -28 953 -67 356 -36 794 -37 152 -286 065 -293 965 7 900 -444 552
ISF egen produksjon -1 943 -1 943 -1 943 0 -1 943
ISF av gjestepasientkjøp -608 -830 -387 -725 -500 -700 -2 571 185 -6 136 -7 833 1 697 -16 200
Gjestepasientinntekter 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -29 747 -239 -2 984 -34 243 -1 582 -1 582 -31 175 -1 901 -103 454 -95 706 -7 749 -144 412
Øremerket tilskudd psykisk helse -19 -169 -19 -19 -19 -19 -264 -264 -7 092
Andre driftsinntekter -1 168 -338 -339 -21 -4 -19 -622 -24 525 -27 036 -26 847 -189 -40 274
Sum driftsinntekter -61 156 -29 456 -32 194 -64 821 -31 058 -69 676 -71 182 -65 355 -424 898 -426 294 1 395 -654 474

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 47 865 19 608 20 184 54 650 20 716 20 118 50 060 18 040 251 241 247 007 4 234 375 331
Varekostnader 0 0
Lønn eks pensjon 2 272 2 211 2 235 2 537 4 995 2 135 1 991 387 18 763 18 540 224 29 893
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 156 182 159 317 210 184 180 329 1 716 1 860 -144 2 942
Andre driftskostnader 9 917 7 694 7 575 11 995 4 313 5 778 10 410 33 185 90 866 94 985 -4 119 159 258
Ordinære avskrivninger 1 062 1 089 1 070 1 043 1 040 1 045 1 045 1 486 8 878 10 344 -1 465 15 554
Sum driftskostnader 61 272 30 784 31 223 70 542 31 274 29 259 63 684 53 427 371 465 372 736 -1 271 582 979

Driftsresultat 116 1 328 -971 5 720 216 -40 417 -7 497 -11 928 -53 433 -53 558 125 -71 495

Finansielle poster
Renteinntekter -1 017 -987 -1 116 -1 380 -1 212 -1 017 -1 120 -1 692 -9 541 -9 667 126 -14 500
Rentekostnader 676 607 642 641 643 641 704 704 5 258 8 300 -3 042 12 450
Sum finansielle poster -341 -380 -475 -739 -570 -376 -416 -987 -4 283 -1 367 -2 916 -2 050

 
Ordinært resultat -225 948 -1 446 4 982 -354 -40 792 -7 913 -12 915 -57 716 -54 924 -2 792 -73 545  
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Helseforetak: Helse Finnmark HF 
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -45 706 -46 722 -49 106 -45 111 -46 348 -46 241 -43 340 -42 133 -364 708 -364 576 -132 -547 669
ISF egen produksjon -14 294 -16 838 -15 887 -16 932 -17 725 -15 455 -12 381 -16 823 -126 336 -130 247 3 911 -199 735
ISF av gjestepasientkjøp -1 638 -1 716 -1 560 -1 716 -1 638 -1 560 -1 482 -3 293 -14 603 -15 842 1 239 -24 150
Gjestepasientinntekter -248 -695 -189 -71 -89 0 -506 -1 318 -3 116 -2 847 -269 -4 068
Polikliniske inntekter -2 652 -4 041 -3 510 -3 809 -3 484 -3 489 -2 469 -3 202 -26 656 -26 694 38 -38 912
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -10 862 -10 630 -12 311 -10 293 -10 872 -10 924 -11 184 -10 995 -88 071 -89 618 1 547 -134 427
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 414 -1 414 -1 758 -1 268 -1 223 -1 065 -2 868 -2 365 -13 375 -17 609 4 235 -32 638
Andre driftsinntekter -3 965 -4 385 -4 385 -5 704 -4 433 -3 992 -4 416 -5 868 -37 149 -28 758 -8 391 -44 711
Sum driftsinntekter -80 780 -86 441 -88 705 -84 905 -85 812 -82 726 -78 647 -85 998 -674 013 -676 191 2 178 -1 026 310

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 7 556 7 857 6 495 10 434 6 146 8 699 9 411 10 119 66 716 55 166 11 550 83 400
Varekostnader 4 165 6 914 5 975 5 612 4 705 4 194 3 978 7 328 42 871 46 304 -3 433 72 749
Lønn eks pensjon 42 681 42 518 37 846 42 582 42 006 38 088 37 350 40 911 323 982 318 386 5 596 506 224
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 4 650 3 384 4 061 3 906 3 588 4 232 4 037 4 143 32 000 31 789 212 48 615
Andre driftskostnader 27 146 26 233 26 720 25 492 25 833 25 217 24 813 20 741 202 196 203 111 -915 302 519
Ordinære avskrivninger 6 250 6 352 6 309 5 550 6 150 6 250 6 250 6 175 49 286 49 200 86 73 800
Sum driftskostnader 92 448 93 258 87 406 93 576 88 429 86 681 85 838 89 416 717 052 703 956 13 097 1 087 308

Driftsresultat 11 668 6 817 -1 299 8 671 2 618 3 954 7 191 3 419 43 039 27 765 15 275 60 998

Finansielle poster
Renteinntekter -30 -27 -31 -30 -26 -34 -28 -205 0 -205 0
Rentekostnader 155 30 539 277 310 288 -1 736 2 333 2 001 332 3 002
Sum finansielle poster 125 30 512 246 280 262 -35 708 2 128 2 001 127 3 002

 
Ordinært resultat 11 793 6 847 -786 8 917 2 898 4 216 7 157 4 126 45 168 29 766 15 402 64 000  
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Helseforetak: UNN HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -142 673 -143 266 -144 188 -140 297 -145 423 -141 994 -126 915 -130 319 -1 115 075 -1 114 331 -744 -1 698 498
ISF egen produksjon -55 500 -57 300 -60 200 -61 500 -57 000 -63 500 -51 200 -62 288 -468 488 -451 187 -17 301 -705 000
ISF av gjestepasientkjøp -1 400 -1 400 -1 900 -1 500 -2 200 -1 700 -1 800 -4 000 -15 900 -12 681 -3 219 -19 105
Gjestepasientinntekter -500 -1 432 -1 458 -569 -1 000 -1 981 0 -1 130 -8 070 -8 083 13 -12 130
Polikliniske inntekter -17 556 -17 681 -17 447 -19 567 -16 891 -19 884 -12 175 -15 832 -137 033 -133 828 -3 205 -181 823
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -25 637 -26 926 -25 687 -25 652 -26 527 -24 792 -36 677 -28 151 -220 049 -227 904 7 855 -341 941
Øremerket tilskudd psykisk helse -4 283 -4 283 -4 283 -4 283 -4 283 -4 283 -4 441 -4 306 -34 445 -34 431 -14 -51 667
Andre driftsinntekter -12 609 -10 525 -16 684 -20 533 -14 541 -14 546 -923 -10 013 -100 374 -99 373 -1 001 -153 700
Sum driftsinntekter -260 158 -262 813 -271 847 -273 901 -267 865 -272 680 -234 131 -256 039 -2 099 434 -2 081 818 -17 616 -3 163 864

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 9 906 12 808 13 576 12 096 15 106 21 228 13 949 25 079 123 748 96 005 27 743 139 342
Varekostnader 37 490 30 233 32 934 32 052 36 687 36 744 31 444 31 750 269 334 278 022 -8 688 420 466
Lønn eks pensjon 157 897 157 660 150 933 149 182 156 753 162 087 128 158 144 325 1 206 995 1 214 233 -7 238 1 872 554
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 11 195 19 890 16 839 17 928 13 515 16 091 15 432 15 927 126 817 111 169 15 648 168 258
Andre driftskostnader 35 085 34 916 38 660 37 945 35 208 39 764 28 675 27 931 278 184 265 206 12 978 401 129
Ordinære avskrivninger 17 500 20 965 17 610 18 544 16 497 12 767 17 100 17 096 138 079 151 208 -13 129 224 955
Sum driftskostnader 269 073 276 472 270 552 267 747 273 766 288 681 234 758 262 108 2 143 157 2 115 843 27 314 3 226 704

Driftsresultat 8 915 13 659 -1 295 -6 154 5 901 16 001 627 6 069 43 723 34 025 9 698 62 840

Finansielle poster
Renteinntekter -728 -513 -587 -1 046 -708 -770 -622 -796 -5 770 -5 755 -15 -7 542
Rentekostnader 206 165 160 189 158 15 5 138 1 036 419 617 702
Sum finansielle poster -522 -348 -427 -857 -550 -755 -617 -658 -4 734 -5 336 602 -6 840

 
Ordinært resultat 8 393 13 311 -1 722 -7 011 5 351 15 246 10 5 411 38 989 28 689 10 300 56 000  
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Helseforetak: Hålogalandssykehuset HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -49 931 -49 588 -51 740 -49 375 -50 617 -50 435 -44 060 -44 651 -390 397 -390 397 0 -591 259
ISF egen produksjon -25 273 -26 019 -27 365 -28 966 -27 311 -29 097 -18 594 -25 744 -208 369 -212 138 3 769 -320 130
ISF av gjestepasientkjøp -2 271 -2 836 -2 201 -482 -1 725 -1 934 -3 193 -2 462 -17 104 -15 739 -1 365 -23 751
Gjestepasientinntekter -189 -180 -257 -161 -338 -435 -1 097 -1 283 -3 940 -2 916 -1 024 -4 400
Polikliniske inntekter -4 521 -3 679 -4 572 -4 212 -4 840 -4 521 -3 115 -4 230 -33 690 -35 867 2 177 -51 684
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -13 471 -13 360 -13 908 -13 320 -13 628 -13 673 -12 014 -12 161 -105 535 -105 535 0 -159 535
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 156 -1 148 -1 198 -1 143 -1 172 -1 176 -1 022 -1 035 -9 050 -9 051 1 -13 692
Andre driftsinntekter -6 749 -7 368 -9 861 -7 980 -11 008 -8 153 -8 179 -10 867 -70 165 -65 691 -4 474 -67 532
Sum driftsinntekter -103 561 -104 178 -111 102 -105 639 -110 639 -109 424 -91 274 -102 433 -838 250 -837 334 -916 -1 231 983

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 12 740 12 352 15 256 13 434 17 149 10 695 17 108 20 502 119 236 105 119 14 117 122 462
Varekostnader 9 469 7 679 10 072 9 617 8 307 9 016 7 986 7 905 70 051 62 915 7 136 95 383
Lønn eks pensjon 58 303 56 176 53 086 54 397 58 479 60 753 44 527 55 236 440 957 446 933 -5 976 699 645
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 5 606 5 931 5 982 5 125 5 595 5 485 4 066 5 435 43 225 49 205 -5 980 68 292
Andre driftskostnader 18 509 18 537 21 328 21 077 21 738 21 874 12 090 16 649 151 802 131 173 20 629 197 305
Ordinære avskrivninger 9 192 10 695 9 880 9 876 9 974 10 012 10 004 10 148 79 781 73 537 6 244 110 306
Sum driftskostnader 113 820 111 370 115 604 113 526 121 242 117 835 95 781 115 875 905 053 868 882 36 171 1 293 393

Driftsresultat 10 259 7 192 4 502 7 887 10 603 8 411 4 507 13 442 66 803 31 548 35 255 61 410

Finansielle poster
Renteinntekter -11 -3 -97 -3 -4 -114 -16 -3 -251 -277 26 -415
Rentekostnader 13 80 746 322 261 393 323 311 2 449 1 337 1 112 2 005
Sum finansielle poster 2 77 649 319 257 279 307 308 2 198 1 060 1 138 1 590

 
Ordinært resultat 10 261 7 269 5 151 8 206 10 860 8 690 4 814 13 750 69 001 32 608 36 393 63 000
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Helseforetak: Nordlandssykehuset HF
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -80 219 -80 314 -77 079 -82 312 -77 665 -79 557 -71 178 -73 510 -621 834 -621 929 95 -947 982
ISF egen produksjon -38 361 -37 296 -36 235 -40 122 -39 339 -39 079 -28 460 -38 386 -297 278 -290 049 -7 229 -450 343
ISF av gjestepasientkjøp -1 272 -3 148 -2 276 -2 104 -2 271 -2 657 -2 308 -2 116 -18 152 -18 410 258 -27 615
Gjestepasientinntekter -176 -173 -551 -339 -304 -847 -488 -1 430 -4 308 -3 296 -1 012 -4 944
Polikliniske inntekter -9 120 -8 941 -8 340 -9 904 -9 611 -10 273 -7 692 -7 160 -71 041 -72 386 1 345 -103 646
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -6 548 -6 589 -6 573 -6 576 -7 026 -6 552 -6 146 -6 561 -52 571 -51 802 -769 -78 403
Øremerket tilskudd psykisk helse -2 425 -2 409 -2 389 -2 416 -2 419 -2 415 -2 443 -2 416 -19 332 -19 518 186 -31 102
Andre driftsinntekter -13 367 -12 649 -13 443 -14 046 -11 135 -13 191 -12 135 -9 923 -99 889 -99 230 -659 -148 590
Sum driftsinntekter -151 488 -151 519 -146 886 -157 819 -149 770 -154 571 -130 850 -141 502 -1 184 405 -1 176 620 -7 785 -1 792 625

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 10 291 10 974 12 216 11 592 10 599 12 500 13 157 12 780 94 109 89 522 4 587 135 453
Varekostnader 15 381 14 114 15 596 15 701 12 893 16 967 13 506 10 602 114 760 107 286 7 474 166 201
Lønn eks pensjon 86 392 86 089 83 050 85 827 85 742 76 023 73 692 83 863 660 678 650 486 10 192 1 023 541
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 9 825 9 697 9 888 9 775 9 575 9 950 9 597 9 725 78 032 79 778 -1 746 120 357
Andre driftskostnader 19 631 19 244 23 722 21 589 21 885 28 311 16 345 14 442 165 169 167 793 -2 624 255 566
Ordinære avskrivninger 11 347 11 347 11 346 11 347 11 347 10 991 11 164 11 172 90 061 88 466 1 595 133 700
Sum driftskostnader 152 867 151 465 155 818 155 831 152 041 154 742 137 461 142 584 1 202 809 1 183 331 19 478 1 834 818

Driftsresultat 1 379 -54 8 932 -1 988 2 271 171 6 611 1 082 18 404 6 711 11 693 42 193

Finansielle poster
Renteinntekter -31 -185 -176 -392 -392 0
Rentekostnader 3 2 272 -299 3 40 2 2 25 -2 662 2 687 -3 993
Sum finansielle poster 3 2 241 -299 3 -145 -174 2 -367 -2 662 2 295 -3 993

 
Ordinært resultat 1 382 -52 9 173 -2 287 2 274 26 6 437 1 084 18 037 4 049 13 988 38 200  
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Helseforetak: Helgelandssykehuset HF  
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -34 440 -33 639 -35 241 -32 838 -32 838 -34 972 -28 852 -29 253 -262 073 -262 072 -1 -401 006
ISF egen produksjon -19 645 -19 851 -20 368 -24 130 -22 812 -21 092 -19 941 -20 957 -168 796 -163 433 -5 363 -252 211
ISF av gjestepasientkjøp -3 942 -2 365 -5 519 -3 942 -3 942 -4 246 -3 993 -3 993 -31 942 -17 289 -14 653 -26 680
Gjestepasientinntekter -122 -226 -399 -224 -517 -378 -603 -631 -3 100 -3 404 304 -4 600
Polikliniske inntekter -4 353 -4 090 -4 620 -5 015 -4 368 -5 247 -4 226 -3 971 -35 890 -35 593 -297 -55 613
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -5 633 -5 699 -5 619 -5 633 -5 633 -5 683 -5 641 -5 674 -45 215 -45 160 -55 -67 690
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 717 -1 717 -1 717 -1 717 -1 717 -1 718 -1 717 -1 717 -13 737 -13 737 1 -20 605
Andre driftsinntekter -6 741 -6 849 -7 191 -6 902 -4 583 -8 944 -6 424 -6 429 -54 063 -42 009 -12 054 -64 150
Sum driftsinntekter -76 592 -74 436 -80 674 -80 401 -76 410 -82 280 -71 397 -72 625 -614 815 -582 697 -32 118 -892 555

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 11 342 11 649 13 655 12 448 12 509 15 623 13 378 13 603 104 207 77 537 26 670 118 091
Varekostnader 6 141 7 138 6 176 6 490 6 529 5 880 5 681 4 495 48 530 47 542 988 71 314
Lønn eks pensjon 38 190 41 554 36 997 42 321 39 160 33 202 37 174 37 400 305 998 310 435 -4 437 482 642
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 3 930 4 133 4 020 4 016 4 048 4 030 4 013 4 328 32 518 30 123 2 395 45 182
Andre driftskostnader 12 431 14 104 14 111 13 205 14 100 15 672 11 843 13 351 108 817 100 710 8 107 151 156
Ordinære avskrivninger 4 899 4 898 5 024 4 941 4 941 5 443 5 026 5 609 40 781 39 923 858 60 170
Sum driftskostnader 76 933 83 476 79 983 83 421 81 287 79 850 77 115 78 786 640 851 606 270 34 581 928 555

Driftsresultat 341 9 040 -691 3 020 4 877 -2 430 5 718 6 161 26 036 23 573 2 463 36 000

Finansielle poster
Renteinntekter 0 0 0 0
Rentekostnader 2 3 5 1 2 6 19 0 19
Sum finansielle poster 2 3 5 0 1 2 6 0 19 0 19 0

 
Ordinært resultat 343 9 043 -686 3 020 4 878 -2 428 5 724 6 161 26 055 23 573 2 482 36 000  
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Helseforetak: Sykehusapotek Nord HF 
Resultatregnskap 2005 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug 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 -18 055 -18 117 -16 185 -19 651 -14 362 -16 632 -134 307 -123 333 -10 974 -185 000
Sum driftsinntekter -15 706 -15 599 -18 055 -18 117 -16 185 -19 651 -14 362 -16 632 -134 307 -123 333 -10 974 -185 000

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 0 0
Varekostnader 12 579 12 912 14 897 14 416 13 523 15 191 11 750 14 139 109 408 98 667 10 741 148 000
Lønn eks pensjon 2 260 2 342 2 241 2 265 2 312 -23 2 534 2 459 16 389 17 333 -944 26 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 233 238 234 244 247 30 266 252 1 743 1 733 10 2 600
Andre driftskostnader 586 423 522 380 752 647 868 403 4 580 5 300 -720 7 950
Ordinære avskrivninger 49 49 49 49 49 59 49 49 401 367 35 550
Sum driftskostnader 15 707 15 964 17 943 17 354 16 883 15 905 15 466 17 300 132 522 123 400 9 122 185 100

Driftsresultat 0 365 -112 -763 699 -3 746 1 104 668 -1 786 67 -1 852 100

Finansielle poster
Renteinntekter -62 0 -69 -131 -67 -64 -100
Rentekostnader 0 0 0 0
Sum finansielle poster 0 0 -62 0 0 -69 0 0 -131 -67 -64 -100

 
Ordinært resultat 0 365 -174 -763 699 -3 815 1 104 668 -1 917 0 -1 917 0  
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Vedlegg 2 funksjonsregnskap  
 
 
Tall i 1000 kr 
Brutto kostnader per funksjon (konto 4000-7999) Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Totalbudsjett
400 Politisk styring og kontrollorgan 3 828 5 438 8 464
410 Interne servicefunksjoner 422 141 383 347 571 872
420 Administrasjon 255 694 257 120 402 949
460 Personalboliger 48 596 32 257 47 944
470 Personalbarnehager 37 457 37 305 57 290
600 Ambulanse 231 926 212 105 318 748
605 Luftambulanse 171 316 169 921 248 434
606 Syketransport, 285 065 275 938 414 425
608 Transport av helsepersonell 1 241 768 1 152
610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 644 857 718 031 1 112 010
615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab 466 096 455 142 703 418
620 Somatiske tjenester - Behandling 2 310 882 2 172 214 3 356 991
620 Somatiske tjenester - Private spesialister med driftsavtale 19 193 20 547 30 820
630 Somatiske tjenester - (Re-) habilitering 153 985 157 556 235 561
640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 83 608 109 691 165 758
641 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet sykehus 325 315 328 324 507 330
642 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet DPS 196 934 191 983 302 219
643 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet - sykehjem 10 015 15 330 23 163
646 Voksenpsykiatri - Privatpraktiserende psykiatere og kliniske psykologer m/driftsavtale 5 458 5 333 8 000
647 Voksenpsykiatri - Privat pleie 387 570 866
650 Barne- og ungdomspsykiatri  - Fellesfunk, behandling 6 641 6 307 9 138
651 Barne- og ungdomspsykiatri  - Direkte pasientrettet virksomhet - klinikker og sykehusavdeling 71 617 73 819 118 083
652 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet- frittst.pol.kl 50 868 49 888 77 704
653 Barne- og ungdomspsykiatri - Direkte pasientrettet - beh.hjem 9 083 10 638 16 804
656 Barne- og ungdomspsykiatri - Private spesialister med driftsavtale 0 0 0
670 Somatiske tjenester -  Utadrettede støttefunksjoner 181 429 168 581 252 884
673 Sykehotell 1 858 1 763 2 710
680 Tverfaglig spes.beh. av rusmiddelmissbrukere - fellesfunksjoner 49 094 46 191 69 994
681 Tverfaglig spes.beh. av rusmiddelmissbrukere - Dir. pas.rettet virks. 70 130 67 577 107 567

Totale kostnader 6 114 713 5 973 686 9 172 296

Totale driftsinntekter (negativt fortegn) -5 970 126 -5 903 588 -8 980 251
870 Finansinntekter og finanskostnader -5 165 -6 371 -8 391
Korrigeringer kostnader (uforklart) -1 805
Ordinært resultat før strukturfond 137 617 63 727 183 654  
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Vedlegg 3 - Rapportering til Eier  
 
Nedenfor følger kort redegjørelse av rapporteringspunkt i bestillerdokumentet. Flere av 
rapporteringspunktene ble besvart i rapport for 1. tertial. Disse er utelatt nedenfor.  
 
Faglig rammeverk  
 

 90 % innen psykisk helsevern for barn og unge diagnostisert etter ICD-10 
 
Andelen diagnostisk vurdert i siste tertial 2004 er beregnet til 39 % (tall fra Norsk 
pasientregister). Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet (46 %), og har sammenheng med 
mangelfull legedekning og spesialistkompetanse ved barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker. I forbindelse med budsjettet for 2006 foreslås det å videreføre 
rekrutteringsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere.  
 

 Tiltak for ivaretakelse av individuell plan og pasientansvarlig lege 
 
Det vises til omtale under god virksomhetsstyring.  
 

 Antall avvik/merknader behandlet av kvalitetsutvalg, og status for oppfølging. 
 
Det er i dag ulike rutiner mellom helseforetakene for hvilke typer saker som behandles i 
kvalitetsutvalget. Helseforetakene har rapportert følgende oversikt over avvik og status for 
oppfølging;  
 
Helgelandssykehuset. Tilsyn av Datatilsynet resulterte i 4 avvik som er besvart innen fristen. 
Enkelte avvik fra DSB og helsetilsyn som er lukket.  
 
Nordlandsssykehuset. Direktorat for sikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført tilsyn i 2. 
tertial, rapport ikke mottatt.  
 
Hålogalandssykehuset har 10 ulike avvik som er under planlegging eller i arbeid. Avvikene 
besvares innen fristen.  
 
UNN har 2 avvik og 3 merknader etter tilsyn ved avdeling for gastroenterologisk avdeling, 
med svarfrist 1. oktober. Arbeidstilsynet har gjennomført 25 tilsyn ved ulike avdelinger. 
Foreløpig rapport med flere avvik, hvor svarfristen er ikke gått ut.  
 
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i Helse Finnmark hvor 17 pålegg var resultatet. Styret i 
Helse Finnmark behandlet dette i sak 45/2005, og det gis tilbakemelding innen fristen. Tilsyn 
fra DSB avdekket 3 avvik og 5 merknader som er utbedret eller under arbeid. Tilsyn ved 
avdeling for gastroenterologisk avdeling resulterte i 3 avvik og en merknad.  
 
Det vises også til omtale under punkt 4 om god virksomhetsstyring. 
 
Psykisk helsevern 
 

 Ambulante team innen psykisk helsevern 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.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer om at det arbeides med problemstillinger 
knyttet til utformingen av ambulante team.   
 
Helgelandssykehuset rapporterer at de ikke vil kunne etablere ambulant team i 2005. Helse 
Nord RHF vil følge dette opp nærmere. 
 

 Etablering av samarbeidsavtaler mellom DPS og berørte kommuner innen 2006 
 
Arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler mellom DPS og berørte kommer er igangsatt ved 
de fleste helseforetak, og for noen DPS er dette allerede gjennomført  
 
Helgelandssykehuset har ikke etablert samarbeidsavtaler, og rapporterer ikke tidspunkt for når 
dette vil gjennomføres. Helse Nord RHF vil følge dette opp nærmere.  
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Vedlegg 4: Praktisering av god virksomhetsstyring  
I styresak 09-2005 - Praktisering av god virksomhetsstyring - oppfølging av lovkrav og øvrige 
myndighetskrav, ble det redegjort for Helse Nords planer for dette området. Nedenfor følger 
en redegjørelse for områdene omtalt i styresak 09-2005.   
 

 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
Lov og forskrift følges opp innen de innkjøpsområder som er under kontroll av innkjøpsfaglig 
kompetanse eller der hvor innkjøpskompetansen er delaktig i innkjøpsprossen. Dette gjelder 
anskaffelsesområdene for innkjøpsseksjonene i helseforetakene, og for de anskaffelsene 
seksjon for forretningsutvikling i Helse Nord har ansvar for og kvalitetssikrer. Seksjon for 
forretningsutvikling i Helse Nord RHF har også et lederansvar for bestillerfunksjonen i Helse 
Nord. Anskaffelse av private helsetjenester (private spesialister, private sykehus, 
rusinstitusjoner og rehabilitering) og støttetjenester (radiologi og laboratorier) følger således 
også regelverket.  
 
Foretaksgruppens størrelse er slik at vi ikke er sikre på om regelverket overholdes i samtlige 
innkjøpsprosesser hvor innkjøpskompetansen ikke er representert. Helse Nord har med andre 
ord ikke kontroll på om lov og forskrift blir overholdt i innkjøpsprosesser som gjennomføres 
uten innkjøpskompetansens kontroll og/eller delaktighet.  
 
Det er gjennom ”Prosjekt innkjøp” et mål å heve kompetansen både for innkjøpere og andre 
deltakere i innkjøpsprosessene, samt å vurdere organiseringen (ansvars- og fullmaktsstruktur) 
av innkjøpsvirksomheten, slik at Helse Nord sikrer seg at samtlige innkjøp blir gjennomført 
innenfor rammene av regelverket, med fokus på effektive innkjøp. Helse Nord er i ferd med å 
lage et opplæringsprogram i tre nivåer: ett program for de som driver profesjonelt med 
innkjøp, ett for de som deltar sporadisk i innkjøpsprosesser og et for deltakere i brukergrupper 
i anskaffelsesprosesser. 
 
Det er opprettet egen avdeling for innkjøp i Helse Nord RHF med to tilsatte, prosjektleder og 
prosjektrådgiver (”prosjekt innkjøp”). Avdelingen har blant annet ansvar for samordning og 
koordinering mellom HF-ene og HINAS, og deltar i regionale innkjøpsprosesser i regi av 
Helse Nord RHF.  
 
Innkjøpsforum er sammensatt av direktør for forretningsutvikling, ”prosjekt innkjøp” og 
innkjøpssjefer/-ledere fra de enkelte HF. Forumets rolle er å bidra til utvikling av innkjøps- og 
logistikkområdet i Helse Nord, samt å treffe beslutninger om innkjøpsprosess mv. tilknyttet 
fornybare rammeavtaler. Innkjøpssjefene/-lederne er organisatorisk underlagt økonomisjefene 
i det enkelte HF, og har derigjennom delegert ansvar for å bistå det enkelte HF med 
innkjøpskompetanse. 
 
Helse Nord vil ha implementert nytt felles innkjøpssystem i løpet av høsten 2005 med 
planlagt driftsstart fra årsskiftet. Systemet inneholder en anskaffelsesmodul som ytterligere 
skal støtte opp om overholdelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
Følgende avvik er rapportert fra helseforetakene i forbindelse med anskaffelser:  
UNN er meldt inn til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i forbindelse med et 
utstyrsinnkjøp i sommer. Saken er til behandling.  
 
Nordlandssykehuset gjennomførte i høsten 2004 anbudskonkurranse for kjøp av 
reisebyråtjenester tilknyttet syketransport. Konkurransen ble gjennom på vegne av Helse Nord 
RHF. Etter valg av leverandør begjærte en av deltakerne i konkurransen midlertidig 
forføyning, og klaget deretter anskaffelsen inn for KOFA. Helse Nord RHF har avlyst 
konkurransen. 



44 

 
 
I forbindelse med anbudskonkurranse for syketransport med drosje i Nordland noen saker 
klaget inn til KOFA.   
 

 Avtaler med private aktører innenfor helsetjenester og medisinske støtte tjenester  
Helse Nord etablerte ved årsskiftet 2004/2005 egen bestillerfunksjon underlagt seksjon for 
forretningsutvikling. Bestillerfunksjonen er en videreutvikling av tidligere 
prosjektorganisasjon etablert mai 2003 i Helse Nord RHF for håndtering av avtaler med 
private helsetjenesteleverandører. Funksjonen ledes av en person (60 % av ett årsverk) som 
benytter ressurser fra andre seksjoner i sitt arbeid (ca 60 % fra Prosjekt Innkjøp, ca 30 % fra 
fagseksjonen (gjelder rusomsorg og rehabilitering), ca 10 % fra organisasjonsseksjonen 
(private spesialister) og ca 30 % fra økonomiseksjonen). I tillegg leies det inn ekstern 
kompetanse i anbudsprosesser. Funksjonen har inneværende år gjennomført eller er i ferd med 
å gjennomføre anbud og inngå avtaler for: 
 
• Laboratorietjenester (nye kontrakter inngått med virkning fra 01.09.2005) 
• Røntgentjenester (nye kontrakter inngått med virkning fra 01.09.2005) 
• Private sykehus (nye kontrakter vil bli inngått med virkning fra 01.10.2005 – klar for 

kontrakt) 
• Rehabilitering (nye kontrakter vil bli inngått med virkning fra 01.01.2006 – i forhandling 

nå) 
• Rusinstitusjoner (nye kontrakter vil bli inngått med virkning fra 01.01.2006 – på anbud 

nå) 
 
I tillegg kommer forvaltning av langvarige driftsavtaler med to institusjoner innenfor 
geriatri/psykiatri  
 
Bestillerenheten forvalter også Helse Nords avtaler med private spesialister. Det vil gjøres en 
gjennomgang av avtalene i løpet av våren 2006 hvor ambisjonen er reforhandling av avtalene 
med oppdatering i forhold til regelverk. Det vil videre i perioden november 2005 – mai 2006 
bli laget en plan for desentralisering/ambulering og utbygging av avtalehjemlene som en 
konsekvens av prosjektet ”Desentralisering av spesialisthelsetjenester” – styresak 53-2005, 
Helse Nord juni 2005).  
 

 Forskrift om intern kontroll  
Det vises til avviksbehandling omtalt under punktet ”Antall avvik/merknader behandlet av 
kvalitetsutvalg, og status for oppfølging”.  
 
Forskrift om intern kontroll følges foreløpig opp manuelt gjennom rapportering fra HF-ene. 
Alle helseforetak vil i løpet av 2005 også få mulighet til å følge opp avvikshåndteringen 
elektronisk gjennom kvalitetssystemet DocMap, som er under innføring. I den sammenheng 
vil også oppfølging og videre rapportering av internkontrollforskriften og tilsynssaker etter 
hvert kunne gjøres elektronisk.  
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Når det gjelder tilsynssaker følges dette i dag opp slik: 
 
1. Helseforetakene rapporterer tertialvis til Helse Nord alle tilsynssaker, inkludert årlig 

landsomfattende tilsyn. I rapporteringen skal fremgå både antall saker og status for disse 
og når lukking av avvik er gjennomført.  

2. Helse Nord RHF rapporterer tertialvis til styret hvor det redegjøres for tilsyn, meldinger 
og avvik, samt oppfølgingen av disse. For å øke fokuset på dette, har vi bedt 
tilsynsmyndighetene om at Helse Nord får kopi av all korrespondanse mellom 
tilsynsmyndighet og det enkelte HF.  

3. Helse Nord RHF følger opp det enkelte helseforetak med krav om tiltak, dersom avvik 
ikke er lukket i henhold til frist gitt av tilsynsmyndigheten. 

 
Ovennevnte er del av bestillerdokumentet til HF-ene for 2005. 
  
Helse Nord RHF etablerer høsten 2005 et kvalitetsnettverk for kvalitetslederne i 
helseforetakene i regionen. Det er foreslått at kvalitetsnettverket skal være rådgivende for 
Helse Nord i saker knyttet til kvalitetsforbedring og et forum for å skape felles forståelse om 
veiene videre knyttet til kvalitetsarbeidet i regionen. Kvalitetsnettverket vil blant annet få 
disse oppgavene: 
 
• utarbeide felles krav til innholdet i de elektroniske kvalitetssystemene som er i bruk i 

regionen, for på den måten å sikre et enhetlig kvalitetssystem.  
• skaffe oversikt over områder med behov for felles forbedringsinnsats i regionen 
• følge opp målkrav knyttet til nasjonale kvalitetsindikatorer 
• diskutere og følge opp etablering av felles prosedyrer på ulike nivå 
• oppfølging av tilsynsrapportering, f eks gjennom utarbeidelse av et helhetlig system for 

oppfølging av tilsynsrapporter, avholde samarbeidsmøter med Helsetilsynet 
 

 Økonomisk internkontroll  
Oppfølging av økonomisk intern kontroll er en del av de løpende oppgaver som ivaretas av 
økonomiseksjonen. Viktige forhold knyttet til den løpende oppfølgingen er: 
 
• Månedlig rapportering fra foretaksdirektørene til adm. direktør i Helse Nord RHF  
• Oppfølging av foretaksgruppens (og de enkelte helseforetaks) likviditet 3 ganger pr måned 
• Tertialvis rapportering fra styrene i helseforetakene til styret i Helse Nord RHF 
• Løpende fokus på felles rutiner og praksis i økonomisjefmøter og regnskapsledermøter 
• Fokus på felles økonomimodell og økonomisystem. I 2005 har dette arbeidet vært knyttet 

til innføring av felles innkjøpssystem og felles system for elektronisk fakturahåndtering, 
samt innføring av felles artskontoplan. 

 
I tillegg til det løpende arbeidet med økonomisk intern kontroll har det i 2005 spesielt blitt 
arbeidet med følgende forhold: 
 
Opprettelse av intern revisjon  
Det er ansatt 2 personer, en med helsefaglig bakgrunn og en med regnskapsbakgrunn som 
tiltrer i begynnelsen av desember. Det er opprettet kontrollutvalg og instruks/vedtekter 
fremmes for styret i løpet av 3. tertial 2005.  
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Felles økonomihåndbok 
Det er satt i gang er arbeid med å utarbeide felles økonomihåndbok for Helse Nord RHF. 
Arbeidet bygger på ulike lokale og nasjonale rutiner som ble utarbeidet 2001/2002 og vil i 
store trekk bli ferdigstilt i løpet av 2005. Samordning av rutiner tas sikte på å skulle skje fra 
regnskapsåret 2006. 
 
Ekstern tertialrevisjon  
Erfaringene fra tidligere år med sen regnskapsavslutning og ferieavvikling har vist at det har 
vært behov for ekstra revisjon av årsregnskapene pr 2. tertial. Det er derfor bestilt slik revisjon 
fra KPMG også for 2005. Det vises for øvrig til avsnittet om bruk av ekstern revisor til 
oppdrag utover inngått kontrakt. 
 

 Bruk av individuelle planer  
Rapporteringen på individuell plan gir ingen tilfredsstillende vurdering av status på området.  
Administrasjonen er kjent med at det foregår utviklingsarbeid på individuelle planer i 
helseforetakene, og kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med kommunene. I forbindelse 
med oppfølgingen av handlingsplan for habilitering og rehabilitering er Helse Nord med på et 
prosjekt i samarbeid med SKUR som tar sikte på å etablere koordinerende enheter for 
habilitering og rehabilitering. Det er krav i forskrift om habilitering og rehabilitering om at 
alle helseforetak skal ha slike koordinerende enheter, som blant annet skal bidra til at 
pasienter med rehabiliteringsbehov får nødvendig informasjon om tjenestetilbud og 
rettigheter. Når det gjelder tvungent psykisk helsevern, gir fagmiljøet uttrykk for at det ved 
kortvarig opphold ved sykehus ikke lar seg gjennomføre å utarbeide individuelle planer som 
er i samsvar med forskriftens krav om innhold.  
 

 Oppfølging av at retningslinjer om lønns- og pensjonsforhold for statlige ledere 
overholdes  

Dette momentet er beskrevet i felles organisatoriske krav til helseforetakene, vedtatt av 
foretaksmøtene. Helseforetakene har ikke rapportert avvik i forhold til dette punkt.   
 

 Begrensning av bruk av ekstern revisor til oppdrag ut over inngått kontrakt  
I styresak 09/2005 ble det vedtatt at bruk av ekstern revisor til oppdrag utover inngått kontrakt 
skulle begrenses. Dette hadde blant annet i sammenheng med at det skulle etableres intern 
revisjon. Den interne revisjonen er ennå ikke startet og vi har i 2005 inngått følgende 
tilleggsavtaler om bruk av ekstern revisor: 
 
Tertialrevisjon av regnskapene pr 2. tertial for alle HF-ene 
Tilleggsavtale er inngått etter en vurdering av at det er nødvendig med en ekstern 
gjennomgang av regnskapene pr 2. tertial for å sikre at det ikke er svakheter knyttet til den 
økonomiske interne kontrollen. 
 
Bistand i forbindelse med formell avvikling av Nordnorsk Helsenett AS.  
Virksomheten til Nordnorsk Helsenett var overdratt til Norsk Helsenett med vikning 1. 
oktober 2004. For å sikre at avviklingen skulle skje raskt og formelt riktig ble det besluttet av 
styret i Nordnorsk Helsenett å engasjere KPMG til å bistå med denne avviklingen. Prosessen 
var satt i gang og nesten sluttført før styrevedtaket i februar 2005. 
 
Kontroll av båtambulansetjenesten på Helgeland 
Helgelandssykehuset har inngått avtale med KPMG om at de skulle foreta en gjennomgang av 
båtambulansetjenesten på Helgeland. Avtalen ble inngått i januar 2005 før styrevedtaket i 
februar. 



47 

 
 
Sykehusapoteket har benyttet KPMG i forbindelse med avslutningen av et prosjekt som har 
pågått over flere år. 
 
I tillegg til avtalt honorar med revisor vil det i 2005 komme noe honorar knyttet til følgende 
forhold:  
 
 attestestasjon av ulike særregnskaper og refusjonskrav 
 deltakelse på styremøter og foretaksmøter 
 bistand i regnskapsfaglige spørsmål 

 
Dersom det oppstår betydelige endringer i virksomheten utover det omfanget som lå til grunn 
ved anbudsinnbydelsen kan dette medføre økte honorarkrav. Slike krav er tidligere mottatt 
hovedsakelig ut fra stort tidsforbruk knyttet til fastsettelse av verdi knyttet til åpningsbalanse, 
og mangler i foretakenes interne kontrollrutiner som har medfør økt tidsbruk. Per i dag 
kjenner vi ikke til noen forhold som skulle medføre slike krav i 2005, og eventuelle krav 
knyttet til svakheter i foretakenes interne kontrollrutiner vil bli belastet foretakene direkte. 
 

 Samhandling i beslutningsprosesser med interessentgrupper 
(brukere/medarbeidere)  

Samhandling med brukerne skal ivaretas gjennom kontakt/samarbeid med brukere og 
pårørende og deres organisasjoner i regionen. I likhet med øvrige RHF har Helse Nord RHF 
etablert et regionalt brukerutvalg til å ivareta mye av denne kontakten. Helseforetakene har i 
tillegg etablert lokale brukerutvalg. Det regionale brukerutvalgets viktigste funksjoner følger 
av lovverket og styringsdokumentene til Helse Nord RHF. Brukerutvalget skal behandle årlig 
plan og melding og øvrige rapporter til styret, samt medvirke i budsjett- og planprosesser som 
angår brukerne.  
 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte Nytt Regionalt brukerutvalg (RBU) i september 2005, 
sak 83-2005 med samme funksjonstid som helseforetakenes styrer. Helse Nord RHF 
samarbeider for øvrig med Helse Midt og Øst RHF om etablering av et eget samarbeidsorgan 
med Sametinget, som vil bidra til medvirkning i forhold til samiske brukere.  
 
Representanter fra brukerne har deltatt i alle større planprosesser som Helse Nord RHF har 
gjennomført siden 2002. Foruten høringsuttalelser til handlingsplaner for geriatri, habilitering 
og rehabilitering samt psykisk helse, har RBU uttalt seg om plan og melding og budsjetter for 
Helse Nord RHF.  
 
Brukermedvirkning skjer også på andre måter enn gjennom RBU. I 2005 inviterte Helse Nord 
RHF brukerorganisasjonene til å delta på møte for å diskutere Lærings- og mestringssentre. I 
2004 gjennomførte Helse Nord RHF egne møter med Diabetesforbundet og fagfolk for å 
drøfte diabetestilbudet i regionen, og tilsvarende med Revmatikerforbundet. Disse møtene har 
vært opplevd som svært nyttige av begge parter. Forslag til tiltak som fremkom i disse møtene 
er siden fulgt opp som en del av Helse Nords satsing på eldre og pasienter med kroniske 
lidelser.  
 
Det er behov for å bli enda mer systematisk i å trekke inn og synliggjøre brukernes 
medvirkning, særlig i prosessene fram til utarbeidelse av plan og melding, tertialrapportering 
og budsjett, og brukermedvirkning må innarbeides som tema for innholdet i de ulike 
rapportene. Dette har Regionalt brukerutvalg selv påpekt ved behandlingen av plan og 
budsjettrammer for 2006 og 1.tertialrapport for 2005 (sak 23 og 24/2005).  
Tiltak for å sikre bedre og mer systematisk brukermedvirkning i plan- og budsjettarbeid vil 
fremmes i forbindelse med en ny regional plan for brukermedvirkning i Helse Nord som 
planlegges sendt til høring høsten 2005. 
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 Habilitet og kompetanseutvikling for styremedlemmer  
I forbindelse med varslet gjennomgang av styreinstruksen vil det vurderes om retningslinjer 
for vurdering av inhabilitet og uavhengighet blant styrets medlemmer skal inngå i 
styreinstruksen, jf. pkt. 5.6 i styreinstruks – vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002.  
 
Styrets oppgaver og kompetanse reguleres i helseforetakslovens kap. 7 og i det regionale 
helseforetakets vedtekter. 
 
Det avholdes styreseminar i regi av Helse Nord RHF to ganger i året. Her deltar 
styremedlemmer fra RHF-et og HF-ene i regionen samt andre inviterte deltakere 
(konserntillitsvalgte, regionalt brukerutvalg m. fl.). Styreseminarene fokuserer på områder 
som ansees for relevant for kompetanseutviklingen for styremedlemmene. 
 
I samråd med styreleder jobbes det med et opplæringsopplegg for styrene i regionen etter 
nyoppnevning av styremedlemmer i august 2005. Dette vil vi Helse Nord RHF tilbake til. 
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STYRESAK 96-2005  REVISJON AV DRIFTSRAMMER 2005 II  
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Formål/sammendrag 
Saken omhandler forslag til justering av driftsrammer for helseforetakene for 2005. 
Justeringene er begrunnet med følgende: 
 
• Styret vedtok i sak 57-2005 at eventuelt økt basistilskudd i revidert nasjonalbudsjett skulle 

inngå i finansiering av nye prioriterte tiltak og avsettes som reserve for å sikre oppfølging 
av budsjettvedtak for inneværende år. I denne saken foreslås det å disponere 24,7 mill kr 
av tildeling på 82,7 mill kr til prioriterte formål. 

 
• Helse Nord er i tillegg tildelt 23 mill kr i øremerkede midler til styrking av 

lokalsykehusfunksjonen. Helseforetakenes driftsrammer justeres for denne tildelingen. 
 

• Rammene justeres med sentralt avsatte midler til oppfølging av opptrappingsplan psykiatri 
og utdanningstilskudd. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord vedtar å disponere 24,7 mill kr av generell bevilgning i RNB til 

prioriterte tiltak.  
 
2. Helseforetakenes øremerkede driftsmidler justeres for tildeling til styrking av 

lokalsykehusfunksjonen.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til justerte driftsrammer 2005 
 Brev fra HOD vedrørende tildeling av prosjektmidler til styrking av 
 lokalsykehusfunksjonen 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I saken redegjøres for forslag til justering av basis- og øremerkede driftsrammer for 2005. 
Justeringene er begrunnet med følgende: 
 
• Styret vedtok i sak 57-2005 at eventuelt økt basistilskudd i revidert nasjonalbudsjett skulle 

inngå i finansiering av nye prioriterte tiltak og avsettes som reserve for å sikre oppfølging 
av budsjettvedtak for inneværende år. I denne saken foreslås det å disponere 24,7 mill kr 
av tildeling på 82,7 mill kr til prioriterte formål. 

 
• Helse Nord er i tillegg tildelt 23 mill kr i øremerkede midler til styrking av 

lokalsykehusfunksjonen. Helseforetakenes øremerkede driftsrammer justeres for denne 
tildelingen. 
 

• Helseforetakenes rammer justeres med sentralt avsatte midler til oppfølging av 
opptrappingsplan psykiatri og utdanningstilskudd. 

 
Det vises til vedlegg 1 for reviderte basis- og øremerkede driftsramme for 2005. 
 
Styrking av prioriterte områder 
Barents Rescue 
UNN HF og Helse Finnmark HF tildeles kr 850 000,- hver for kostnader knyttet til deltakelse 
i øvelsen Barents Rescue. Nordlandssykehuset tildeles 170.000,- kr, og Helgelandssykehuset 
tildeles 10.000 kr. Fordelingen skjer på bakgrunn av påløpte kostnader i helseforetakene. Det 
avsettes 2,1 mill kr på RHF som dekker utgifter sentralt, i kommuner og luftambulansen. 
 
Etablering av praksiskonsulenter 
Tiltaket er i tråd med intensjonene i sak om Samhandling og desentralisering, og i samsvar 
med styrets behandling av denne. Hensikten er å bedre det pasientnære samarbeidet mellom 
sykehusleger og allmennpraktikere. I Helse Nord er det kun UNN som har etablert ordning 
med praksiskonsulenter, og det foreslås nå å avsette midler for å få etablert tilsvarende 
ordninger hos øvrige helseforetak. Samlet innebærer dette en kostnad for 2005 på kr 945 000,- 
med helårsvirkning i 2006 på 2,646 mill kr. En ytterligere opptrapping av ordningen i 
2006/2007 vil fremmes i den ordinære budsjettbehandlingen for 2006. 
 
Avtaler med private leverandører av helsetjenester 
Det vises til styrets behandling av sak 56-2005 hvor budsjettrammen for 2005 til private 
avtaler ble økt med 5 mill kr. Tildelingen finansieres av bevilgning i revidert nasjonalbudsjett. 
 
Utenlandsbehandling 
Forbruket på utenlandsbehandling blir høyere enn budsjettert. Det foreslås å styrke tildelingen 
med 3 mill kr. 
 
Masterstudiet 
Tildeling til masterstudiet styrkes med 322 000,-. Kostnadsøkningen skyldes dels økt antall 
studenter enn forutsatt ved budsjettering og dels at det på grunn av stor usikkerhet var avsatt 
for lite i vedtatt budsjett for 2005. 
 
Avtalen som er inngått om gjennomføring av Masterstudiet er på totalt 2,74 mill kr fordelt på 
3 år hvorav kr 822 000,- i 2005 og 2006 og kr 1 096 000,- i 2007. 
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Etablering av kompetansesenter for distriktsmedisin i Tromsø 
Kompetansesenteret for distriktsmedisin har vært drevet som et prosjekt ved UNN siden 
2002. Prosjektet har hittil vært finansiert med en årlig prosjektbevilgning fra Sosial- og 
helsedirektoratet. Det er nå tatt initiativ for å finne en mer permanent løsning for tiltaket. Det 
foreslås å avsette 0,5 mill kr til senteret fra Helse Nord. Dette forutsetter at senteret 
organiseres som et permanent tiltak, og at nåværende finansiering fra Sosial- og 
helsedirektoratet videreføres. 
 
Tertialrevisjon 
Det foreslås å bevilge kr 800 000,- til gjennomføring av tertialrevisjon. Gjennomføring av 
revisjon bidrar til en bedre internkontroll.  
 
Moms Norsk Helsenett 
Etableringen av Norsk Helsenett har medført at tjenesten er momsbelagt. Det har ikke vært 
tatt høyde for dette i budsjettet og det foreslås å bevilge 3,1 mill kr til økte kostnader til Norsk 
Helsenett.  
 
Etablering av IT-organisasjon 
Styret vedtok i sak 38-2005 å etablere en egen IT-organisasjon under Helse Helse Nord RHF. 
Utredningsarbeidet forventes å koste 2,2 mill kr i 2005. Det foreslås å bevilge beløpet til dette 
formålet.  
 
Opprettelse av internrevisjon  
Helse Nord RHF har i tråd med krav fra eier opprettet 2 nye stillinger tilknyttet intern revisjon 
(oppstart 1. desember). Det foreslås å bevilge 0,3 mill kr til formålet.  
 
Avsetning til Administrerende direktørs disposisjon 
Det foreslås å avsette 4,5 mill kr til administrerende direktørs disposisjon. Midlene avsettes til 
bestilling hos Nasjonalt kunnskapssenter, oppfølging av prosjekt om desentraliserte 
helsetjenester og dekning av økte kostnader for utdanning av spesialsykepleiere (ABIOK). 
 
Øremerkede midler til styrking av lokalsykehusfunksjonen 
Helse Nord er etter søknad tildelt 23 mill kr til ulike prosjekt for styrking av 
lokalsykehusfunksjonen. Vilkår for tildeling er at det avlegges rapport om implementering av 
tiltakene som er tildelt midlene, knyttet til utarbeiding av årlig melding for 2005 der det er 
stilt krav om at det skal utarbeides helhetlige strategier hvor planene for utvikling av de 
enkelte lokalsykehus i regionen inngår. 
 
Det vises til vedlegg 2 for oversikt over hvilke konkrete prosjekt som er tildelt midler. 
Øremerket ramme for 2005 for helseforetakene økes med 
 
Finnmark 7 860 000    
Helgeland 4 500 000    
Hålogalanssykehuset 1 000 000    
NLSH 2 000 000    
RHF 1 800 000    
UNN inkl NST 5 840 000    
Totalt 23 000 000   
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Opptrappingsplan psykiatri 
Som tidligere finansierer Helse Nord RHF avskrivningskostnader av prosjekter over 
opptrappingsplanen for psykiatri med 4 % av godkjent investeringsramme. Enheten ved 
Brønnøysund og psykiatrisk senter for Nord-Troms har vært ferdigstilt i løpet av 
våren/sommeren. Det foreslås å øke Helgelandssykehusets basisramme med kr 285.000 (1/2-
års effekt) og UNN’s basisramme med kr 420.000 (1/2-års effekt).  
 
Øremerket tilskudd til prosjekter over opptrappingsplanen fordeles når prosjektet er i drift 
(personer er ansatt). Det foreslås å fordele 1,35 mill kr til UNN (8 stillinger ved psykiatrisk 
senter for Nord-Troms (Storsteinnes), tilsatt i august-oktober). Ferdigstillelsen av prosjektet 
medfører 10 nye behandlerstillinger.  
 
Budsjett 2006 vil ivareta videre ansettelser og helårseffekter av årets tilsettinger. Helse Nord 
RHF vil tildele Helgeland, og NLSH opptrappingsmidler i tråd med opptrappingsplanen 
administrativt i løpet av høsten.  
 
Utdanningstilskudd 
Helse Nord RHF har avsatt sentralt 4,4 mill kr i øremerkede utdanningstilskudd. Tilskuddet 
skal kompensere for sykehusenes merkostnader for å gi medisinerutdanning i den kliniske 
behandlingen. Det foreslås å fordele disse midlene etter antall praksisuker for 5.-årsstudenter. 
Fordeling pr helseforetak blir: 
 

5 
årsstudenter 
Praksisuker 

2005 Tilskudd
Helgelandssykehuset 232 868 000        
Helse Finnmark 200 748 000        
Hålogalandssykehuset 304 1 138 000     
NLSH 224 838 000        
UNN 216 808 000        
Sum 1176 4 400 000    
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Vedlegg: justerte inntektsrammer 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            -                         
Opp trapp ingsp lan psykia tri  kap ita lkostna (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 legemid ler 241 000              754 000               374 000             519 000             312 000             2 200 000              
Strå leterap i - NLSH (800 000)               (1 100 000)           1 900 000          -                         
Aquapa tolog isk 750 000                (100 000)           (600 000)           (50 000)              -                         
Justering  forskning  ref - 200300799-55 2 470 000             (2 470 000)           -                         
Forlik RNB 82 756 000           82 756 000            
Ba rents Resc ue 2 120 000             850 000              850 000               170 000             10 000               4 000 000              
Praksiskonsulenter 945 000                945 000                 
Kjøp  av p riva t behand ling 5 000 000             5 000 000              
Utenlandsbehand ling 3 000 000             3 000 000              
Masterutdanning 322 000                322 000                 
Kompetansesenter d istriktsmed isin 500 000                500 000                 
Tertia lrevisjon 800 000                800 000                 
Norsk Helsenett 3 100 000             3 100 000              
Etab lering  av felles IKT-enhet 2 200 000             2 200 000              
Internrevisjon 300 000                300 000                 
ADs d isposisjon 4 500 000             4 500 000              
Disponert av RNB (24 667 000)          (24 667 000)           
Justert basisramme 2005 442 672 480 548 519 121 1 699 347 588 590 556 059 948 152 742 401 016 009 4 630 264 000

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
opp trapp ingsp lan - Mid t Troms Silsand (270 000)               270 000               -                         
opp trapp ingsp lan - BUPA NLSH (2 100 000)            2 100 000          -                         
opp trapp ingsp lan -  Storsteinnes (1 350 000)            1 350 000            -                         
Justert opptrappingsplan psykisk helse 5 742 000 26 788 000 53 017 000 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/ resulta tbasert -42 047 437 1 478 000 36 229 437 961 000 3 279 000 100 000 -                         
Tilskudd  Ba rents Resc ue 700 000 700 000                 
Strå leterap i NLSH (ubrukt fra  2003) 700 000 700 000                 
Justering  forskning - ref 200500050-8 457 151 -457 151 -                         
Styrking  av loka lsykehusene 1 800 000 7 860 000 5 840 000 1 000 000 2 000 000 4 500 000 23 000 000            
Utdanning/ undervisning -4 400 000 748 000 808 000 1 138 000 838 000 868 000 -                         
Justert øremerkede midler/ andre inntekte 138 956 544 140 413 773 343 339 947 148 907 166 170 115 288 108 102 282 1 049 835 000

Sum justert budsjettramme 2005 587 371 024 715 720 894 2 095 704 536 753 155 225 1 149 370 030 529 723 291 5 831 045 000  
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STYRESAK 97-2005  FINANSFORVALTNING I HELSE NORD 
 

Møtedato: 11. oktober 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 
Administrasjonen utarbeidet forslag til reglement i styresak 61-2005, men saken ble trukket 
ved møtestart den 22. juni i år. Det har siden vært gjennomført en intern høring i Helse Nord, 
hvor Nordlandssykehuset og UNN har kommet med innspill (utrykt vedlegg).    
 
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 omtales i egen styresak om intern 
finansforvaltning.  
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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 administrerende direktør 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 700 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 eller lån fra Helse Nord RHF.  
 
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 i økt driftstilskudd (basisramme).    
 
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 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 finansforvaltning i foretaksgruppen. Dette 

fremmes i egen sak.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Finansreglement for Helse Nord   
 Sentrale begreper 
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Finansreglement for Helse Nord RHF  
 
Vedtatt av styret i Helse Nord RHF oktober 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 oktober 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 Helse Nord RHF.  
 
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 har følgende fullmakter: 
 
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 
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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 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.   
 
Helse Nord skal ikke ta valutarisiko.  
 
Administrerende direktør gis fullmakt til kjøp og salg av ovennevnte verdipapirer og andeler i 
verdipapirfond.   
 
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.   
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5. Finansiering av investeringer  
 
5.1 Investeringer finansieres av helseforetakets likviditet, internt lån og trekkrettighet.   
Unntak er direkte investeringstilskudd fra eier.  
 
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 inngå i 
tertialrapportene. 
 
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: 
 01.10.2005 200400402-41 013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25   
 

 

STYRESAK 98-2005  STRATEGI FOR VIRKSOMHETSSTYRING 
 OG LEDELSESINFORMASJON 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Formål/sammendrag 
En sentral betingelse for ledelse er å ha tilstrekkelig, oppdatert og kvalitetssikret informasjon 
om utviklingen av egen virksomhet, slik at det kan settes inn tiltak for å korrigere eventuelle 
avvik i forhold til sentrale strategiske målsettinger. Et ledelsesinformasjonssystem har som 
formål å fremskaffe informasjon som gir relevant og løpende styrings- og 
kvalitetsinformasjon.  
 
Virksomhetsstyring har siden høsten 2004 vært særskilt tema for spesialisthelsetjenesten. 
Dette gjenspeiles gjennom brev fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) av 16. september 
2005 med tilhørende oppfølging ovenfor helseforetakene. Virksomhetsstyring for Helse Nord 
ble oppsummert og håndtert i egen styresak 09/2005: ”Praktisering av god virksomhetsstyring 
– oppfølging av lovkrav og øvrige myndighetsforhold.” 
 
Følgende styrevedtak ble fattet i sak 09/2005 pkt. 4: 
 
På lang sikt er det ønskelig å få på plass et samlet ledelsesinformasjonssystem (LIS). Styret 
ber om at det legges frem et forslag til et LIS-system som skal understøtte 
virksomhetsstyringen for foretaksgruppen i Helse Nord i løpet av høsten 2005.  
 
I denne styresaken fremlegges forslag til videre strategi og satsning som forener 
virksomhetsstyring og ledelsesinformasjon. Forslag til arbeid knyttet til LIS skal understøtte 
virksomhetsstyringen i foretaksgruppen. Denne styresaken er dermed en oppfølging av 
bestillingen fra styret. 
 
Siden høsten 2004 har det vært arbeidet med trinn 1 etablering av et gjennomgående 
styringssystem for Helse Nord. Dette arbeidet foreslås videreført i et hovedprosjekt med 
tredelt fokus på henholdsvis  
 
- strategi: Hva er de viktigste styringsindikatorene for Helse Nord?  
- teknologi: Hvilke teknologiske valg må tas for å etablere et gjennomgående 

styringssystem for foretaksgruppen? 
- datakvalitet: Den virksomhetsinformasjon som presenteres må være slik at det ikke stilles 

spørsmål om kvaliteten på dataene.   
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Arbeidet med et gjennomgående system for ledelsesinformasjon skal videreføres og 

prioriteres i budsjett for 2006. 
 
2. Styret vektlegger utvikling av indikatorer som beskriver de strategiske utfordringer som 

foretaksgruppen har. Det er generelt viktig at de data som legges til grunn for indikatorene 
er godt kvalitetssikret. 

 
3. Det er særlig viktig å få presentert bedre frekvens og kvalitet på måling av 

pasienttilfredshet og medarbeidertilfredshet, men også arbeidet med å utvikle og 
kvalitetssikre indikatorer om medisinsk kvalitet bør etter hvert gis høyere prioritet. 

 
4. Styret skal som en del av tertialrapporteringen få seg forelagt status for foretaksgruppen i 

målekort.  
 
5. Arbeidet med ledelsesinformasjon skal tilstrebe valg av felles definisjoner, kodeverk og 

felles IT-løsninger for foretaksgruppen.  
 
6. Målsettingen med LIS-systemet er å gjøre det til det overordnede ledelsesverktøyet for 

presentasjon av status i forhold til strategi og resultatkrav for foretaksgruppen. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Ledelsesinformasjon og sammenheng med virksomhetsstyring 
Helse Nord har konsernansvar for den samlede virksomhet innenfor spesialisthelsetjenesten i 
regionen. Ansvaret tilsier behov for løpende rapportering av status for sentrale målestørrelser. 
Siden etablering av Helse Nord RHF har behovet for å bygge et godt 
ledelsesinformasjonssystem vært diskutert.  
 
Ledelsesinformasjonssystemer har som formål å fremskaffe informasjon som gir relevant og 
løpende styrings- og kvalitetsinformasjon. Gode systemer for ledelsesinformasjon er en 
forutsetning for å kunne ha kunnskap om de resultater som oppnås for en virksomhet og 
derigjennom gi grunnlag for virksomhetsstyringen. Et ledelsesinformasjonssystem for en 
foretaksgruppe vil også være et verktøy for implementering av strategi. 
 
Virksomhetsstyring uten kvalitet på den informasjon man styrer etter vil bære preg av ad hoc 
aktivitet for informasjonsinnhenting med de kvalitetsmessige utfordringer det gir.  
 
Status gjennomført arbeid 
I løpet av 2004/2005 har det vært arbeidet med trinn 1 prosjektet: ”Gjennomgående 
styringsinformasjon – ledelsesinformasjon for Helse Nord”. Prosjektets overordnede 
målsetting har vært å etablere et gjennomgående styringssystem og rapportverktøy for 
foretaksgruppen, med tilgang til løpende kvalitets- og styringsinformasjon for ledere spesielt. 
Systemet skal kunne være inngangsport til relevant styringsinformasjon og mer fagspesifikke 
analyser. Denne overordnede målsettingen er krevende i en kompleks virksomhet som 
spesialisthelsetjenesten. Konsekvensen er at prosjektet har vært foreslått som en trinnvis 
prosess.  
 
Trinn 1 skulle være et selvstendig arbeid hvor det også skulle vurderes videre fremdrift i 
arbeidet. En moderat fremdrift ble vedtatt dels av ressursmessige grunner og dels ut fra ønsker 
om å skaffe seg bedre kompetanse og erfaring på området. Det påbegynte arbeidet var 
forutsatt å skulle ha selvstendig nytte, ettersom et alternativ kunne være at fremdrift ble 
skjøvet frem i tid. Trinn 1 har hatt et forbruk på kr 750.000. som i hovedsak knytter seg til 
ekstern konsulentbruk og reiser. Det er ikke kjøpt programvare eller foretatt investeringer i 
IT-infrastruktur. 
 
Leveransen fra trinn 1 var følgende:  
 
• Et sett av gjennomgående indikatorer for foretaksgruppen er definert. 
• En foreløpig excel-modell er utviklet, for å prinsipielt vise innhold i fremtidig løsning, jf 

rapport 2. tertial 
• Datavarehusløsning er vurdert som fremtidig teknologisk plattform, uten at det er foretatt 

endelig fremtidig valg.  
 
Det konkrete selvstendige produkt som følge av trinn 1 er målekort som foreligger, jf 
nedenfor. De valgte indikatorene er i dag presentert gjennom en manuell løsning der excel er 
verktøyet som benyttes. Dataene hentes manuelt fra ulike kilder/ rapporter både internt og 
eksternt. Målekortet gir en samlet pedagogisk fremstilling av situasjonen. Disse målekortene 
fremstilles nå på Helse Nord nivå og på foretaksnivå, dvs. at det ikke er lagt inn mulighet til å 
gå ytterligere ned i detaljer. 
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Periode:
Kategori Indikator HN Faktisk Måltall

Gjennomsnittlig ventetid avviklet - alle fagområder 78 80 # 92 # 80 62 76 86
Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 54 % - 73 % 46 % 48 % 69 % 34 %
Andel Ø-hjelp pasienter - Somatikk 65 % - 76 % 53 % 82 % 58 % 74 %
Andel med individuell plan - barnehabilitering -75 % 25 % 100 % # 0 % # 8 % 0 % 48 % 0 %
Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager -31 % 49 % 80 % # 45 % # 43 % 52 % 57 % 46 %
Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag) 13 28 10 # 0 # 12 4 6 6
Epikrisetid BUP - andel innen 7 dager 75 % 80 % # 67 % # 65 % 88 % 79 % 76 %
Prevalens sykehusinfeksjoner 1 % 6,3 % 5,0 % # 6,6 % # 4,0 % 8,4 % 8,0 % 6,1 %
Strykninger fra planlagt operasjon 5 % 9,7 % 5,0 % # 10,6 % # 15,5 % 8,6 % 5,7 % 10,2 %
Antall utskrivningsklare pasienter 30 55 25 # 2 # 14 15 19 5
Andel elektroniske henvisninger -50 % 50 % # # 44 %
Andel elektroniske epikriser -100 % 100 % # # 100 %

Medarbeider / 
Organisasjon Samlet sykefravær 1,1 % 8,6 % 7,5 % # 8,5 % # 8,8 % 8,8 % 8,8 % 7,2 % 1,6 %

Antall sykehusopphold - Somatikk 0,0173       87 962      86 466 # 9 618 # 29 823 15 866 20 313 12 342

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk     261 645    261 811 33 978 80 979 52 864 58 118 35 706

Antall utskrevne pasienter - Rus 20,1 % 407 339 # 36 # 80 128

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 26,9 % 31 818 25 078 # 6 898 # 6 950 3 629 7 982 6 359

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 0,5 % 50 447 50 203 # 7 038 # 13 708 8 252 11 280 10 169

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,056 0,866 1,247 0,958 1,026 0,994Gjennomsnittlig liggetid heldøgnspasienter somatikk  antall 
dager 5,04 4,84 # 4,3 # 5,7 5,0 4,7 5,1

Beleggsprosent effektive senger (kirurgi og medisin) 2,0 % 88 % 90 % # 87 % # 84 % 91 % 92 % 87 %

Økonomisk resultat (i 1000 kr) -115,8 % -137 617 -63 760 # -45 168 # -38 989 -69 001 -18 037 -26 055 57 716 1 917

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) 1,8 % 1 271 210 1 248 997 # 126 336 # 468 488 208 369 297 278 168 796

Lønnskostnad (i 1000 kr) 0,2 % -3 289 815 -3 282 002 # -355 983 # -1 333 812 -484 182 -738 710 -338 516 -20 479 -18 133

Kostnader syketransport (i 1000 kr) 4,0 % -287 591 -276 655 # -80 255 # -38 659 -59 642 -43 409 -48 855  -12 448

Antall årsverk 10 528 10 455 1 289 4 085 1 496 2 528 1 018 45 67

Likviditet (i 1000 kr) ######     458 969    184 929 

Økonomi

Målekort Helse Nord
August

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

FinnFinn UNNUNN HåloHålo NLSHNLSH HelgHelg RHFRHF ApoApo

Jeg er i Excel Jeg er i DocMap

 
Figur: Målekort Helse Nord  
 
Sentrale utfordringer  
Det er mange utfordringer med det å etablere et gjennomgående ledelsesinformasjonssystem 
for spesialisthelsetjenesten. Grovt sett kan man skille mellom diskusjoner og utfordringer på 3 
nivå:  
 
• Strategisk – innholdsmessig – valg av indikatorer 
• Teknikk - teknologisk løsning  
• Datakilder – kvalitet på data 
 
Det er behov for en strategisk diskusjon rundt disse utfordringer og en beslutning om videre 
satsning. Felles for disse utfordringene er at det krever langsiktig og systematisk jobbing.  
 
Strategisk – valg av indikatorer 
På strategisk nivå vil et hovedspørsmål være hvilke strategier er sentrale for Helse Nord og 
hvordan kan disse operasjonaliseres (oversettes) til målbare indikatorer. Ideelt sett bør et 
ledelsesinformasjonssystem ta utgangspunkt i hva som er de sentrale strategier. Formelt sett 
vedtas strategiene gjennom styret for Helse Nord. Overordnet strategi ble vedtatt sommeren 
2002 og har ikke vært gjenstand for evaluering. Det har imidlertid vært jobbet på mange 
strategiske områder som har gitt retning for hva som er viktige satsningsområder for Helse 
Nord. Virksomheten i foretaksgruppen er også underlagt styring gjennom årlige bestiller- og 
eierdokument fra Helse og omsorgsdepartementet. Helse Nord utarbeider egne bestillinger og 
eierdokument overfor foretakene. For styret er det viktig å avklare om det er ønskelig og 
nødvendig med en revisjon av gjeldende strategi og en ytterligere spissing av de ulike 
strategier. Dette vil også påvirke vurderinger av hvilke indikatorer som skal prioriteres 
fremover. 
 
Spesialisthelsetjenesten kjennetegnes av en kompleks målstruktur, noe som gjør det krevende 
å definere indikatorer som både favner bredden i strategiske utfordringer, og som samtidig 
ivaretar nødvendig presisjon i forhold til operativ ledelse og styring. 
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I valget av konkrete indikatorer er følgende viktige element:  
 
- Indikatorer som beskriver strategisk viktige forhold 
- Forståelse av årsak-/virkningsforholdet 
- Påvirkbare forhold på kort eller lang sikt 
- Gir status for sentrale områder  
- Tilstrekkelig kvalitet i det indikatoren beskriver 
- Tilstrekkelig frekvens – mulig å se trender 
 
Et målekort sammenstiller valgte indikatorer og presenterer status i en pedagogisk form. 
Første prototyp av målekort er utarbeidet i prosjektets trinn 1. Det er da søkt å forene strategi 
og rapporteringsbehov. Indikatorutvikling er en viktig del av strategiarbeidet. I avlagt 
prosjektrapport i trinn 1 er det gitt en anbefaling til utvikling av fremtidige indikatorer som er 
særlig viktig å prioritere fremover. Disse indikatorene er følgende:  

 
• Antall pasienter tilhørende Helse Nord behandlet utenfor regionen 
• PAS-OPP pasienttilfredshet 
• Andel ikke planlagte reoperasjoner innen 30 dager 
• Avvik klager, pasientskader 
• Medarbeidertilfredshet 
• Turnover – intern – ekstern 
• Kompetanseprofil 
• Antall vakter dekket av vikar/ overtid 
• Avvik HMS 
• KPP (kostnad pr. pasient) 
 
Utvikling av disse og/ eller andre indikatorer må begrunnes gjennom det ledelses- og 
styringsmessige fokus som velges og besluttes av administrerende direktør, eventuelt av styret 
i Helse Nord RHF,. Revisjon av indikatorer på overordnet nivå bør legges inn i en rutine med 
for eksempel årlig revidering av indikatorer av styret. Dette arbeidet krever engasjement og 
forankring fra toppledelse og styret for å få nødvendig dynamikk i de krav som stilles til 
resultater og de faktiske oppnådde resultater.  
 
Foretakene har egeninteresse av gjennomgang av indikatorer som er særlig viktig og relevant i 
forhold til egen virksomhet. Som en del av overordnet strategi anbefales det at prosjektet gir 
innspill til hvordan en slik gjennomgang av indikatorer kan skje på avdelingsnivå. Eierskapet 
til denne type indikatorutvikling må imidlertid ligge på foretaks- og avdelingsnivå. Det ideelle 
hadde vært at et utvalg av ulike avdelinger hadde jobbet med indikatortankegangen på 
pilotbasis – eksempelvis fra følgende fagavdelinger:  
 
- en somatisk avdeling 
- en psykiatrisk avdeling 
- en støtteavdeling 
 
Disse avdelingene vil så gi innspill til innholdet i et gjennomgående ledelsessystem. Som en 
del av indikatorutvikling vil det være sentralt å evaluere om dette gir nyttig verktøy for ledelse 
og styret. 
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Arbeidet med strategi og indikatorer anbefales organisert som eget delprosjekt med mandat å 
gi anbefaling til fremtidige indikatorstruktur/ målekort. Dette arbeidet vil vanligvis også 
inkludere utvikling av de enkelte indikatorene, men kan eventuelt vurderes organisert som 
egne delaktiviteter. Det gjelder eksempelvis måling av pasienttilfredshet og 
medarbeidertilfredshet, områder der det antas å være spesielt krevende å komme frem til 
måleindikatorer. Den presenterte prototypen på målekort inneholder hele 27 indikatorer. Det 
er behov for å redusere dette antallet, men samtidig viktig å åpne muligheter til å gå inn i 
ytterligere rapporter. Vurdering rundt behovet for – og antallet – indikatorer, vil være en 
viktig del av utviklingsarbeidet.  
 
De valgte indikatorene må presenteres på en pedagogisk måte og gjøres tilgjengelig for 
aktuelle ledere. Det må også tas i bruk løsninger som muliggjør distribusjon av data bredt i 
organisasjonen. I første omgang er målgruppen ledere, men det er viktig å bygge en løsning 
som ivaretar andre interessenter som analytikere på ulike nivå. Det bør også vektlegges å 
bruke målekort som informasjon og motivasjonskilde ovenfor ansatte.  
 
Teknikk- teknologisk løsning 
Teknikk og teknologisk løsning har ikke vært hovedfokus i det gjennomførte arbeidet. Den 
valgte fremgangsmåte med excel som prinsipiell løsning har sine klare begrensninger knyttet 
til mulighet for distribusjon, automatiserte uttrekk av data, tilpasning av ulike avdelingers 
egne målekort, kvalitet, frekvens, grad av manuelt arbeid mv. 
 
Fordelene med manuelle løsninger kan være følgende:  
 
- Kan presentere et statusbilde uten stor ressursbruk 
- Gir et forhold til dataene ved at avrapporterende enhet må forholde seg aktivt til tallene 
- Ikke avhengig av å bygge kompliserte og dyre teknologiske løsninger  
- Tilpasser informasjonsinnhenting som skjer fra foretakene i dag 
 
Ulempen med manuelle løsninger kan være følgende:  
 
- Ikke avhengig av at nødvendig ryddejobb gjøres for å øke kvaliteten på dataene.  
- Fare for forsinkelse da tid brukes til purring av innsending, vil også gi en avveining til 

hvilken frekvens som er mulig å ha på rapporteringen 
- Skaper stor avhengighet av enkeltpersoner 
- Fare for unøyaktighet i innsendelse og innleggelse av dataene, det er ingen absolutt 

autoritetskilde til dataene.  
 
I forhold til målsettingen om å lage et gjennomgående verktøy for foretaksgruppen, vil excel 
være en manuell løsning som representerer en overgangsløsning. I gjennomførte møter med 
foretakene fremheves automatiserbare uttrekk fra kildesystemene som vesentlig.  
 
Det å lage en autoritetskilde for data er sentralt i forhold til det å bygge løsninger som har 
kvalitet i dataene. Med autoritetskilde menes en felles sannhetskilde for data. Dataene lagres 
etter uttrekk og organisering av data fra kildesystemene. Arbeidet med å bygge en 
autoritetskilde anbefales gjort gjennom en datavarehusløsning.  



 
 

69 

 
 
Valg av teknologisk løsning er et krevende kompetansefelt som krever avveininger i valg av 
strategiske løsninger og senere operasjonalisering. Det anbefales derfor at det defineres en 
egen prosjektorganisasjon knyttet til teknolog. Inkludert i dette delprosjektet anbefales at det 
gjøres snarlig valg av presentasjonsløsning som vil være det verktøyet som synliggjør og 
distribuere målekort med tilhørende indikatorer for lederne. Det vil være et langsiktig arbeid å 
bygge datavarehusløsninger og dette arbeidet må starte med en pilot på utvalgte områder på et 
av foretakene. 
 
Datakilder – kvalitet i kildene 
Et ledelsesinformasjonssystem forutsetter tilgjengeliggjøring av relevante, strukturerte og 
innsamlede data. Dette igjen forutsetter at de innsamlede data har tilstrekkelig kvalitet og at 
relevante og berørte miljøer har tillit til innholdet i dataene. Ressursbruk for å sikre kvalitet i 
data og standardisering er en vesentlig del av all rapportering og internkontroll. Dette arbeidet 
er delvis en del av et ledelsesinformasjonssystem, dels vil det være avhengigheter til øvrige 
aktiviteter på dette området. I trinn 1 er alle indikatorene beskrevet mht hvordan indikatorene 
er definert, beregning, grenseverdier (når er resultatet godt eller dårlig), datakilde mv. 
 
Ut over dette jobbes det på ulikt hold, som en del av oppfølging av kildesystemene, med felles 
kodeverk mv. Dette arbeidet er dels oppfølging av stab-støtte prosjektet, dels 
leverandøroppfølging, dels arbeid i forvaltningsgrupper for de ulike kildesystemene og dels 
oppgaver som ivaretas gjennom løpende drift. Ved innføring av nye system er det også lagt 
vekt på standardisering, eksempelvis ved innføringen av innkjøpssystem og 
arbeidsplansystem. Dette er også i tråd med overordnet IT strategi.  
 
Nasjonale strategier – øvrige RHF 
Prosjektet har mange avhengigheter som skal håndteres. En sentral avhengighet er 
innføringen av nytt avdelingskodeverk som er vedtatt og skal innføres i samtlige helseforetak 
fra 1.1.2007. På bakgrunn av dette er det valgt å organisere dette prosjektet, 
Organisasjonskodeverk 2007 (OK 2007) inn under hovedprosjektet. Det vil være sentralt å 
avklare hvilke konsekvenser ulike valg knyttet til innføring av avdelingskodeverket vil få – og 
dermed avhengigheter til teknologiske valg knyttet til det gjennomgående styringssystem.  
 
De øvrige RHF har alle pågående aktiviteter knyttet til gjennomgående styringsinformasjon. 
Alle RHF-ene har jobbet med indikatorutvikling og operasjonalisering av strategier. De 
øvrige RHF har i større grad enn Helse Nord jobbet med teknologiske løsninger, og foretatt 
valg rundt både presentasjons- og analyseverktøy, samt datavarehus.  
 
 Det er enighet om at RHF-ene skal søke å ha felles definisjoner på aktuelle indikatorer, og 
det er etablert et eget nettverk på tvers av regionene som har delt erfaringer og jobbet med 
utvikling av felles definisjoner.  
 
Vurdering av hovedstrategier 
Følgende hovedstrategier er viktig å forfølge for arbeidet med virksomhetsstyring og 
ledelsesinformasjon:  
 
- Lage et system som skal være et troverdig og sikkert lederverktøy med lav terskel for 

bruk. Systemet skal ha strategisk fokus for å sikre implementering og måling av strategi, 
det ansvar og de oppgaver foretaksgruppen er ansvarlige for. 
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- Etablert målekort - første prototyp tas i bruk og testes mht nytte. Målekortet gir 

definisjoner og føringer for hvilke prioritereringer som skjer i neste fase, noe som gir 
utfordringer knyttet til det å distribuere verktøyet til flere brukere, samt det å automatisere 
uttrekk av data.  

 
- Trinnvis satsning med klare leveranser underveis. Kompleksiteten nødvendiggjør at det 

skjer leveranser på kort sikt samtidig som det holdes tilstrekkelig langsiktig fokus.  
 
- Automatiserte uttrekk av data. Hittil i arbeidet er det anvendt manuelle rutiner i forhold til 

å legge inn data for de enkelte indikatorer. Dette er en midlertidig løsning som ikke vil 
være hensiktsmessig å bygge videre på for utvidet bruk. 

 
- Eget eierskap til virksomhetsdata. For deler av det analyse og rapporteringsarbeid som 

pågår innenfor foretaksgruppen leveres data fra andre, der særlig Sintef er sentral kilder. 
Helse Nord anbefales i større grad å ta eierskap til egne virksomhetsdata. Dette for å sikre 
tilgjengelighet, frekvens, kvalitet og tilstrekkelig nærhet til hva indikatorene sier og 
konsekvensene av disse.  

 
- Tilgjengelighet av styringsdata for dem som har lederansvaret. I denne første fase er det 

vektlagt å gjøre data tilgjengelig på overordnet nivå gjennom manuell presentasjon i excel. 
Det har ikke vært ressurser til å bygge opp en presentasjonsløsning eller jobbe med 
automatisering av uttrekk.  

 
- Transparente system med helhetlige og felles gjennomgående løsninger.  
 
- Behovet for å øke kunnskapen knyttet til teknologi – pilotering av datavarehusløsning ved 

ett foretak, med sikte på videre utbredelse i hele foretaksgruppen.  
 
- Et ledelsesinformasjonssystem krever bevissthet rundt tilgjengeliggjøring av data på ulike 

nivåer i en virksomhet, ofte med data på individnivå (vanligvis pasienter) som 
byggesteiner. Kravene til hvilket identifikasjonsnivå som er nødvendig, vil avhenge av 
hvilke formål dataene skal brukes til. Den foreliggende lovgivning på dette feltet 
(personvern, helseregister) representerer betydelige utfordringer. Datavarehuset vil kreve 
en dialog med, og melding til datatilsynet, og det knytter seg p. t. særlige begrensninger til 
mulighetene for felles samling av data i et datavarehus for alle foretakene i regionen.  

 
Prosjektplan videre  
På bakgrunn av skisserte utfordringer og de overordnede strategier foreslås det at det videre 
arbeidet med ledelsesinformasjon videreføres som et prosjekt basert på det påbegynte 
arbeidet. Etablert målekort tas i bruk som verktøy for overordnet ledelsesnivå og styre i hhv 
Helse Nord RHF og underliggende foretak. Dette går over i en driftsfase parallelt med at 
systemet for ledelsesinformasjon videreutvikles.  
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Organisering 
Organisering av videre arbeid med ledelsesinformasjon skal ivareta ulike områder med ulike 
kompetansekrav. Det er derfor hensiktsmessig at arbeidet ledes av overordnet prosjektgruppe 
men at arbeidet videreføres i ulike delprosjekt og delområder.  Følgende organisering foreslås:  
 

Styringsgruppe fra 
foretakene og RHF

• Representanter fra 
prosjektgruppe

• okale representanter fra pilot

Prosjekteier 
Lars Vorland adm.dir

Delprosjekt strategisk
Videreutvikling av nye 

indikatorer
Presentasjonsverktøy

Overordnet prosjektgruppe

Delprosjekt
Indikatorutvikling på 

foretaksnivå

Prosjektansvarlig 
Åshild Nordnes org.dir

Delprosjekt 
Teknologisk 

løsning
Pilotering 

datavarehus

Referansesgruppe fra 
foretakene og RHF, eksterne

OK 2007  
link til nasj. arbeid

 
 
Delprosjekt – Strategi indikatorer 
Strategiområdet vil være et felt for oppfølging i forhold til indikatorutvikling. Dette gjelder 
både det å skape et system for rullering av indikatorer og oppfølging av nye indikatorer. Det 
er også naturlig at anskaffelse av presentasjonsløsning og implementering av denne legges inn 
i dette delprosjektet. 
 
Delprosjekt – Teknologi  
Helse Nord trenger å gå videre i forhold teknologisk løsning som gir tilpasset verktøy for 
ledelsesinformasjon og andre aktuelle behov for analyse,  eksempelvis i Senter for medisinsk 
dokumentasjon og evaluering)  Teknologiske løsninger skal bygges med det formål å skape 
gjennomgående system for hele foretaksgruppen.  
 
Delprosjekt – OK 2007 
Fra 1.1.2007 skal all rapportering til SSB, Sintef mv skje ved bruk av nytt 
organisasjonskodeverk.  Dette arbeidet må forberedes i løpet av 2006. Dette innebærer at 
gjennomgå egen organisasjonsstruktur. For egen anvendelse av organisasjonskodeverket vil 
Helse Nord måtte kode det i grunnsystemene eller datavarehusløsning.  
 
Delprosjekt – Utvidet bruk, foretaksnivå 
Selve indikatorutviklingen er et arbeidsområde som det er viktig å jobbe videre med også på 
foretaksnivå. Dette vil være et ansvar for det enkelte foretak og det foreslås at dette defineres 
som et anliggende for foretakene å ta stilling til.  
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Budsjett 
Arbeidet med ledelsesinformasjon må bygge på prinsippet om opparbeidelse av egen 
kompetanse slik at man i driftsfasen både kan drifte og videreutvikle hhv innholdssiden, den 
teknologiske plattform og verktøy.  På veien frem til drift er det imidlertid behov for ekstern 
kompetanse særlig på teknisk side knyttet til oppbyggingen av løsningene.  
 
De detaljerte budsjettbehov vil avhenge av valg av teknologisk løsning, tempo i innfasing og 
bruk av konsulenter. I et eget forprosjekt må det utarbeides detaljbudsjetter. Det foreligger et 
foreløpig estimat fra prosjektgruppen på inntil 6 millioner kroner for 2006, men 
administrerende direktør i Helse Nord RHF vil i denne saken ikke binde seg til noe bestemt 
beløp. Dette må avklares nærmere gjennom budsjettsaken.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 04.10.2005 200300094-24 152 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 99-2005  STYREGODTGJØRELSE FOR  
 STYREMEDLEMMER OG  
 VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Formål 
Styret bes i denne saken ta stilling til fastsettelse av honoraret for medlemmer i HF-styrene. 
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Lov om helseforetak § 21, 3. ledd skal ”styremedlemmenes godtgjørelse 
fastsettes av foretaksmøtet”.  
 
I styresak 57-2004 ble det vedtatt godtgjørelse for medlemmer av styrene i helseforetakene 
som følger: 
 
• Styreleder  kr. 121 000 pr. år 
• Nestleder  kr.   82 500 pr. år 
• Styremedlemmer kr.   71 500 pr. år 
 
Godtgjørelsen ble deretter fastsatt i foretaksmøter i helseforetakene. 
 
Vurdering 
Godtgjørelsen til HF-styrene ble i 2004 justert opp med 10 %.  
 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 24. juni 2005 ble det vedtatt at godtgjørelsen til styret i 
det regionale helseforetaket forblir uendret. 
 
Det foreslåes å videreføre dette vedtaket til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår 
region. 
 
De øvrige vilkårene forblir uendret, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF og 
foretaksmøter med helseforetakene. 
 
Konklusjon/innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

1. Styreleder  kr. 121 000 pr. år 
2. Nestleder  kr.   82 500 pr. år 
3. Styremedlemmer kr.   71 500 pr. år 

 
2. Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til 

styreverv, tilståes ikke honorar. 
 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
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4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon.  
 
6. Administrerende direktør i de respektive helseforetak fastsetter særskilt kompensasjon 

basert på dokumentert tidsforbruk for enkeltmedlemmer eller hele styrer.   
 
7. Varamedlemmer honoreres kr. 2 860 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
8. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 100-2005  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 
 LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI)  
 OG HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Formål/sammendrag 
Helse Øst RHF har på vegne av de fem regionale helseforetakene fremforhandlet forslag til en 
samarbeidsavtale med Legemiddelindustriforeningen som skal gjelde fra 1. januar 2006. Ved 
inngåelse av denne avtale, blir grunnlaget lagt for at samtlige helseforetak i landet får felles 
retningslinjer for samhandling med industrien. Dette sikrer at fremtidig samarbeid kan skje på 
en faglig etisk og korrekt måte, slik at verken pasienter eller samfunnet for øvrig kan trekke 
partenes uavhengighet, integritet eller medisinske vurdering i tvil. Foruten å etablere 
retningslinjer for samhandling knyttet til kompetanseutvikling og kunnskapsformidling, sikrer 
avtalen innsyn og åpenhet i de avtaler som inngås. Avtalen åpner også for utvikling av nye 
samarbeidsformer i tilknytning til forskning, kompetanseutvikling og pasientopplæring. 
Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne avtalen slik den foreligger, samt å gi 
administrerende direktør fullmakt til å inngå avtalen på vegne av Helse Nord RHF. 
Avtaleutkast er oversendt helseforetakene for styrebehandling og oppfølging. Fullmakt er gitt 
fra helseforetakene for felles avtaleinngåelse. 
 
Bakgrunn / fakta 
1. Hva saken gjelder 
Helse Øst RHF har på vegne av de fem regionale helseforetakene fremforhandlet 
forslag til en samarbeidsavtale med Legemiddelindustriforeningen (LMI). Avtalen med Helse 
Øst ble behandlet av styret i LMI og vedtatt av deres generalforsamling 7. juni 2005. Forutsatt 
at alle de regionale helseforetakene vedtar avtalen, vil denne gjøres gjeldende for alle landets 
helseforetak, enten gjennom at foretakene selv slutter seg til avtalen gjennom styrevedtak, 
eller gjennom vedtak i foretaksmøter. Helse Nord RHF vil i foretaksmøter med 
helseforetakene i januar 2006 gjøre avtalen bindende. Avtaleutkast som har vært behandlet i 
Helse Øst har vært forelagt de regionale helseforetakenes administrerende direktører til 
uttalelse underveis. 
 
2. Hovedinnhold i avtalen 
Samarbeidsavtalen bygger på prinsipper nedfelt i offentligrettslig regelverk, 
standarder, samt sentrale og interne retningslinjer. Avtalen har til formål å regulere 
samhandling mellom partene, særlig innenfor kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling; 
gjennom forskning, pasientopplæring, kurs, videreutdanning m.v. I tillegg har avtalen 
generelle bestemmelser om åpenhet og innsyn i hverandres aktiviteter, habilitet, innkjøp, 
gaver/honorarer, bruk av navn i reklameøyemed, etc. 
 
Avtalen inneholder videre en intensjonserklæring om at LMI og RHF-ene innen et år etter 
avtaleinngåelse skal igangsette arbeid med å utvikle former for samarbeid og felles bidrag til 
forskning, kompetanseutvikling og pasientopplæring. Overtredelse av avtalen skal håndteres 
gjennom partenes interne sanksjonsordninger. 
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Avtalens ikrafttreden er fra 1. januar 2006 og løper med tre måneders gjensidig 
oppsigelsestid. Partene forplikter seg til i fellesskap å utvikle nærmere informasjonsmateriell 
til bruk i egne virksomheter om avtalen. 
 
Vurdering 
Samarbeidsavtalen er å anse som et verktøy for å sikre at helseforetakene oppfyller de lover 
og forskrifter som myndighetene allerede har satt til helsetjenestene. Den vil, ved 
implementering i foretakene, gjelde alle ansatte i foretakene og legemiddelindustrien. 
Avtalen vil på mange måter innebære en mer restriktiv praktisering mht samhandling enn 
tidligere, men samsvarer i så måte med felles holdninger og målsettinger i de regionale 
foretakene. Dette er målsettinger som dessuten er godt forankret hos vår eier og i 
helseforetakene lokalt. Avtalen uttrykker en større bevissthet rundt viktigheten av å avklare 
partenes roller, samt forhold til integritet og etisk opptreden i ulike samhandlingssituasjoner. 
Avtalen gjenspeiler forøvrig et restriksjonsnivå som bl.a. legeforeningen har lagt seg på i 
forhold til industrien. Videre styrker denne avtalen helseforetakenes og eiers innsyn i og 
kontroll med aktiviteter som skjer innenfor egne virksomheter med legemiddelindustrien. 
Man får også større innsyn og åpenhet når det gjelder aktiviteter som industrien har med 
eksterne samarbeidspartnere, så som pasientorganisasjoner, Rikstrygdeverket og 
Sykehusapotek Nord. 
 
Administrerende direktør mener at avtalen representerer en viktig opprydding på et område 
hvor praksis har vært noe uklar og ulikt håndtert. Avtalen vil også være et viktig fundament 
for tillitsforholdet mellom helsevesen, pasienter og samfunnet for øvrig. 
 
Avtalen vil forutsette et aktivt arbeid med implementering og videreutvikling av en enhetlig 
praksis i foretakene. Ut fra dette hensynet har partene foreslått ikrafttreden fra 1. januar 2006. 
Det forutsettes at avtalen etterleves lojalt. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det foreliggende avtaleforslag mellom Helse Nord 

RHF og Legemiddelindustriforeningen. 
 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med 

Legemiddelindustriforeningen på vegne av Helse Nord RHF. 
 
3. Samarbeidsavtalen oversendes helseforetakene for styrebehandling og oppfølging. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Samarbeidsavtale 
 2. Fullmakter fra helseforetakene 
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Vedlegg 1: Samarbeidsavtale 

                                             
 

Samarbeidsavtale 
mellom 

Helse Nord RHF og Legemiddelindustriforeningen 
 
1 Avtalen, formål og parter 
 
1.1 Felleserklæring – Mål med avtalen 
I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom medlemmene 
av Legemiddelindustriforeningen og foretak i Helse Nord innenfor den lovgivning, instrukser, 
avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av. 
Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom ansatte i foretak ved Helse 
Nord og legemiddelindustri skjer på en faglig og etisk korrekt måte, og at hensynet til god 
faglig utvikling, forsvarlig medisinsk metodevurdering, samt beste praksis i 
pasientbehandlingen og riktig bruk av legemidler ivaretas. 
 
Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom helsepersonell og legemiddelindustri 
er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og 
forbedrede legemidler. Partene ønsker også gjennom denne avtale å kunne legge til rette for et 
samarbeide om forskning for å bidra til bedre pasientbehandling. 
 
Samarbeid i medhold av denne avtalen skal være motivert ut fra at kunnskap og kompetanse 
skal komme pasientene til gode. 
 
Alt samarbeid mellom partene skal være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet 
kan trekke foretakenes eller deres ansattes uavhengighet, integritet eller medisinske 
vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til åpenhet og mulighet for kontroll i forbindelse 
med inngåtte avtaler og samhandling. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og 
transparens. 
 
Samarbeid mellom ansatte ved foretakene i Helse Nord og legemiddelindustri skal være i 
henhold til gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente standarder/retningslinjer, og det 
vises særlig til: 
 

o Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter 
o Lov om helsepersonell § 9, (jfr også §§ 4 og 10) 
o Pasientrettighetslovens § 3-2 
o Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8 og §§ 3-10 til 3-11 
o Helsepersonelloven § 6 
o Internasjonalt og nasjonalt regelverk for klinisk legemiddelforskning 
o Legemiddelforskriftens § 13-7 
o Forskrift med hjemmel i helsepersonellovens § 9, tredje ledd 
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o Etiske retningslinjer i Helse Nord 
o Legeforeningens etiske regler § 12 
o Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen, 

legemiddelindustrien og apotekervirksomhet 
o Legemiddelindustriforeningens Regler for legemiddelinformasjon 

 
Legemiddelindustrien og ansatte ved foretak i Helse Nord forplikter seg til å gjøre seg kjent 
med og innrette seg etter gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente 
standarder/retningslinjer. Partene forplikter seg til gjennom løpende informasjon om avtalen 
og praktiseringen av den, å tilstrebe at avtalen overholdes fra begge parter. 
 
1.2 Definisjoner 
I denne avtale menes med: 
• Foretak: regionale helseforetak og helseforetak (på operativt nivå: administrerende direktør) 
• Eier: staten ved departementet i regionale helseforetak og staten ved regionale 
helseforetak i helseforetak 
 
1.3 Om partene 
Avtalen regulerer forholdet mellom legemiddelfirmaer som er medlemmer av LMI og foretak 
i Helse Nord. Det regionale helseforetaket vil som eier sørge for at foretakene slutter seg til 
avtalen gjennom forpliktende vedtak enten i foretaksmøtet eller i styrene. Avtalen er bindende 
for foretakene fra det tidspunkt slikt vedtak er fattet.  
 
Ansatte ved foretakene skal følge bestemmelsene i denne avtalen i samhandling med 
legemiddelfirmaer/ utstyrsleverandører som ikke er medlem av LMI. (f.eks LGI og NIGEL) 
 
1.4 Om avtalen 
Avtalen består av dette hoveddokument med vedlegg og vil kunne suppleres ved 
retningslinjer eller standardkontrakter som er avtalt mellom foretak i Helse Nord og 
LMI. Andre avtaler som parten(e) inngår skal være i samsvar med denne avtale så lenge den 
består. Partene; Legemiddelindustriforeningen og foretak i Helse Nord har ansvar for å 
kommunisere avtalen ut til egne medlemmer/virksomheter 
 
 
2 Generelle bestemmelser 
 
2.1 Formkrav 
Alle avtaler om samhandling (ref. pkt 3) forutsetter ledelsesmessig forankring i foretakene. 
Alle øvrige forhold som ikke er dekket gjennom denne avtale skal avtales skriftlig. 
 
2.2 Innsyn 
Offentlighetsloven innebærer at prinsippet om meroffentlighet gjelder for helseforetakenes 
virksomhet. Denne og eventuelle senere inngåtte avtaler og retningslinjer skal derfor være 
tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Det er unntak for lovpålagt taushetsplikt, som for 
eksempel, personopplysninger, pasientopplysninger og opplysninger knyttet til drifts- og 
forretningsforhold, jfr. helsepersonellovens § 21, forvaltningslovens §§ 13 ff, samt 
legemiddellovens § 30. 
 
2.3 Åpenhet 
Partene skal, i den grad det har betydning for samarbeidet og er mulig i henhold til pkt. 2.2, gi 
hverandre innsyn i egne aktiviteter knyttet til eksterne samarbeidspartnere. Dette gjelder f.eks 
LMI’s relasjoner til sykehusapotekene, RTV og pasientorganisasjonene. 
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Dersom eier ber om innsyn angående LMIs medlemsbedrifters gjennomførte og planlagte 
kontakter med foretak, skal dette etterkommes. Tilsvarende innsyn har ledelsen i eget foretak 
når det gjelder LMIs medlemsbedrifters gjennomførte kontakter med foretaket. 
 
2.4 Habilitet 
Forvaltningslovens habilitetsregler kommer til anvendelse i forholdet mellom partene i 
avtalen. I den grad det er gitt strengere bestemmelser i partenes etiske retningslinjer eller 
annet regelverk som partene er bundet av, skal disse legges til grunn. 
 
 
3 Samhandling 
 
3.0 Generelt 
LMI og Helse Nord RHF utarbeider informasjonsmateriell hvor de vedtatte regler fremgår. 
Alle legemiddelfirmaer som driver markedsføring rettet mot det enkelte foretak skal på 
forhånd orientere seg om hvilke regler som gjelder. 
 
3.1 Krav om forhåndsgodkjente avtaler med foretak 
Møter mellom firmarepresentanter og foretakets ansatte skal være avtalt på forhånd. 
Uanmeldte besøk skal ikke finne sted. 
 
3.2 Honorering og gaver 
Ansatte og tillitsvalgte i foretak må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, 
tjeneste eller annen ytelse som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, 
saksforberedelse eller vedtak på en utilbørlig måte. Dette gjelder likevel ikke gaver av 
ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende, så fremt det ikke rammes av 
foregående setning. Ved vurderingen legges til grunn forskrift med hjemmel i 
helsepersonellovens § 9, tredje ledd.   
 
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler; for eksempel i form 
av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. 
 
Honorering av ansatte for arbeidsoppdrag som advisory board, foredrag, konsulentvirksomhet 
og lignende skal godkjennes av foretaket. 
 
Ansvar for klarering tilligger den ansatte ved foretaket. 
 
3.3 Bruk av navn og varemerke i reklame mm 
Partene er enige om at ingen av partene har rett til å bruke den andre partens navn, varemerke, 
kjennetegn osv i pressemeldinger, annonser, reklame ol uten at det foreligger en skriftlig 
tillatelse. 
 
3.4 Om kunnskapsformidling generelt 
Enhver informasjon som drives overfor helseforetakene skal holde høy faglig og etisk 
kvalitet. 
 
Informasjonen skal tilfredsstille kravene som er gitt i offentligrettslig regelverk og anerkjente 
standarder/retningslinjer, samt regler for legemiddelinformasjon. Det er spesielt viktig at 
informasjon som gis ikke er egnet til å villede eller gir et ufullstendig bilde eller ensidig 
favoriserer enkelte produkter. 
 



 
 

80 

3.5 Kurs, kongresser, faglige møter og lignende 
Invitasjoner til ansatte vedrørende kurs, kongresser, faglige møter og lignende skal gå til 
foretaket. Det skal alltid fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og betaler en aktivitet. 
 
Ansatte i foretakene kan delta på slike aktiviteter under forutsetning av at dette er godkjent av 
foretaket. Ansvar for klarering tilligger den ansatte ved foretaket.  
 
Foretaket skal ha oversikt over og kunne dokumentere godkjente aktiviteter.  
 
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal normalt dekkes av det enkelte foretak. I de tilfelle 
hvor reiseutgifter dekkes av andre skal det foreligge godkjenning av foretaket. Denne 
bestemmelse gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk ligger til rette 
for fellestransport. 
 
3.6 Støtte til kurs, kongresser, faglige møter og liknende i regi av foretaket 
Kurs, kongresser, faglige møter og liknende i egen regi av foretaket skal arrangeres uten 
økonomisk eller praktisk medvirkning fra legemiddelfirmaer. 
 
3.7 Videre- og etterutdanning 
Det kan ikke inngås avtaler om støtte til kurs som gir tellende eller godkjente timer i videre- 
og etterutdanning. 
 
3.8 Forskning og utvikling (herunder klinisk utprøving av legemidler) 
Samarbeidsprosjekter om forskningsarbeid krever forhåndsgodkjenning av foretaket. 
 
Det skal foreligge skriftlige avtaler for slikt samarbeid. 
 
Hvert helseforetak har etablert et forskningsutvalg som skal vurdere forelagte søknader om 
forskning. 
 
Alle søknader om gjennomføring av forskning med ekstern finansiering skal gå gjennom 
forskningsutvalget for en faglig vurdering og gi anbefaling til administrerende direktør som 
godkjenner. 
 
De formelle kontakter mellom legemiddelindustri og foretak i spørsmål om økonomi, 
kontrakter og andre avtalemessige forhold, håndteres gjennom dagens ordninger. I hovedsak 
ivaretas denne kontakten for foretakene gjennom en ekstern enhet som i mange tilfeller også 
fungerer som kommersialiseringsenhet i den enkelte helseregion. 
 
All ekstern finansiering av forskningsoppdrag skal kanaliseres til foretaket og ikke direkte til 
den enkelte prosjektleder/forsker. 
 
3.9 Opplæring av pasienter og pårørende 
Det kan inngås avtaler om pasient og pårørende opplæring, f. eks: Støtte til utarbeidelse av 
pasientbrosjyrer eller støtte til utdanning og opplæring gjennom Lærings- og mestringssentra 
eller andre tiltak.  
 
Kun helsepersonell og brukerrepresentanter, ikke legemiddelindustri alene, kan stå for den 
direkte kontakten med pasienter og pårørende. 
 
3.10 Innkjøp 
Samtlige anskaffelser av varer og tjenester skal gjennomføres med utgangspunkt i en skriftlig 
avtale mellom partene, bygget på Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. I disse 
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avtalene skal oppfølgende/ ytterligere samhandling mellom partene være skriftlig nedfelt som 
en del av avtalen. 
 
Foretaket treffer bestemmelser om hvilken rett ansatte med innkjøpsmyndighet, herunder også 
medlemmer av legemiddelkomiteer, har til å delta på arrangementer/aktiviteter i regi av eller 
sponset av industrien etter dette kapittel. Bestemmelsene skal være tilgjengelig for 
legemiddelfirmaer som har kontakt med angjeldende foretak. 
 
 
4 Intensjonserklæring 
LMI og Helse Nord RHF skal innen ett år etter avtaleinngåelse igangsette arbeid med å 
utvikle former for samarbeid og felles bidrag til forskning, kompetanseutvikling og 
pasientopplæring. 
 
 
5 Overvåkning, iverksetting og oppsigelse 
 
5.1 Overvåkning av avtalen gjennom kontaktmøter 
Partene, LMI og Helse Nord RHF, holder årlig minst ett kontaktmøte for å ivareta og 
videreutvikle det samarbeid som etableres gjennom denne avtale. Møtet avholdes ordinært 
innen utgangen av oktober måned, eller når en av partene krever det. 
 
5.2 Sanksjoner 
Partene er enige om at eventuelle sanksjoner ved brudd på denne avtale skal håndteres 
gjennom partenes interne sanksjonsordninger. 
 
Hver av partene kan kreve at brudd på avtalen gjøres kjent for offentligheten. 
 
I Helse Nord vil oppfølging av denne avtale inngå som en del av det internkontrollsystem, 
som foretakene er forpliktet til å følge. 
 
Handlinger i strid med bestemmelser i denne avtale utført av legemiddelfirma som er medlem 
av LMI vil også være et brudd på bransjeinternt regelverk. Overtredelser kan bringes inn for 
DNLF og LMIs Råd for legemiddelinformasjon. Sanksjoner for overtredelser er bøter. 
 
5.3 Ikrafttredelse og oppsigelse 
Denne avtale trer i kraft fra 1. januar 2006 og løper til den sies opp av en eller begge parter 
eller til ny avtale er inngått. 
 
Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 – tre – måneders gjensidig oppsigelsestid. 
 
 
Bodø, den xx.oktober 2005  
 
 
for Helse Nord RHF    for Legemiddelindustriforeningen 
 
 
.................................................................  ................................................................. 
Adm. direktør Lars Vorland   Adm. direktør Pål Christian Roland 
 
Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder 1 eksemplar. Endringer 
med hensyn til kontaktpersoner skal opplyses skriftlig til den annen part. 
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Vedlegg 2: Fullmakter fra HF-ene 
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Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32   
 

 

STYRESAK 101-2005  ENDRING AV HELSEFORETAKENES 
 VEDTEKTER – AVHENDING AV FAST  
 EIENDOM OG LÅNERAMMER 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Formål  
Gjennom vedtektsendringer kan det regionale helseforetaket overlate beslutningsmyndighet til 
helseforetakene – vedrørende salg av fast eiendom. Dersom slike salgsfullmakter ikke gis, må 
vedtektene likevel endres i tråd med helseforetaksloven og vedtektene i Helse Nord RHF.  
 
Lånerammene må endres innenfor rammene av det regionale helseforetakets lånerammer. 
 
Vurdering 
Avhending av faste eiendommer 
Styret i Helse Nord RHF kan beslutte salg av fast eiendom som det regionale helseforetaket 
eier, når eiendommen er verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre, jf § 11, 1. pkt. i Helse 
Nord RHF’s vedtekter. Styret i Helse Nord RHF kan overlate til helseforetakene å treffe 
beslutning om salg innenfor denne rammen, jf § 11, 2. pkt. i Helse Nord RHF’s vedtekter. Per 
i dag har ingen av våre helseforetak slike salgsfullmakter, og således må de respektive 
foretaksmøter beslutte salg.  
 
Det anbefales at styrene i våre helseforetak, foruten Sykehusapotek Nord HF, får fullmakter 
til å selge faste eiendommer uten å måtte innhente tillatelser fra helseforetakenes 
foretaksmøter. Dette gjelder dog bare faste eiendommer verdsatt til 10 millioner kroner eller 
mindre. Salg av faste eiendommer verdsatt over 10 millioner kroner pliktes vedtatt av 
helseforetakenes foretaksmøter – etter at salg(ene) har vært forelagt departementet. Alle salg 
av faste eiendommer verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre skal på forhånd ha vært 
forelagt styret i Helse Nord RHF som orienteringssak(er). Dersom styret i Helse Nord RHF 
ikke godkjenner salget, skal dette fremgå av styremøtets protokoll.  
 
Det presiseres at eiendomssalg kan rammes av andre bestemmelser, og at helseforetakene 
derfor likevel kan ha en plikt til å legge salget / saken fram for Helse Nord RHF (og eventuelt 
en videre saksgang til departementet). Eksempelvis må salg av sykehusbygg og større 
endringer i tjenestetilbud forelegges eier(ne). 
 
I fire av våre helseforetaks vedtekter er det bestemt at salg skal forelegges foretaksmøtet i 
Helse Nord RHF – uavhengig av eiendommens verdi. Dette må i alle tilfeller endres, all den 
tid Helse Nord RHF’s vedtekter (§ 11) forutsetter at salg av eiendom til en verdi av 10 
millioner kroner eller mindre ikke skal forelegges foretaksmøtet i Helse Nord RHF. Dessuten 
har Sykehusapotek Nord HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF uriktige 
bestemmelser om salg av sykehusvirksomhet – inntatt i bestemmelsene som omhandler salg 
av fast eiendom. 
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Lånerammer 
Det bør i vedtektene presiseres at våre helseforetak utelukkende gis anledning til å ta opp lån 
fra Helse Nord RHF. Denne begrensningen er ikke regulert i våre helseforetaks vedtekter, 
men presiseringen samsvarer med departementets tilrådninger (og Helse Nord RHF har 
utelukkende anledning til å ta opp lån hos Helse- og omsorgsdepartementet / kassakreditt hos 
konsernets hovedbankforbindelse). 
 
I Helse Nord RHF’s vedtekter er det både oppgitt totale lånerammer og begrensninger knyttet 
til årlige lånerammer. I våre helseforetaks vedtekter er det utelukkende oppgitt totale 
lånerammer. Det tilrådes en regulering av helseforetakenes årlige rammer, i samsvar med det 
regionale helseforetakets vedtekter.    
 
Helse Nord RHF vedtok i styresakene nr. 03-2005 og nr. 57-2005 (helseforetakenes) 
lånerammer som samlet overskrider det regionale helseforetakets lånerammer. Dette er ikke i 
samsvar våre vedtekters § 12, 2. ledd 2. pkt.: ”De samlede lånerammer for alle 
helseforetakene som Helse Nord RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er 
fastsatt i 1. ledd”. Derfor anbefales en justering av våre helseforetaks vedtekter, slik at disse 
blir i tråd med det regionale helseforetakets vedtekter.  
 
Lånerammene gis i form av trekkrettighet på konsernkonto og interne lån. Fordelingen 
mellom disse to interne låneforholdene gjøres i de årlige budsjetter. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Vedtektene for Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Hålogalandssykehuset HF endres. 
Ordlyden i § 10, 5. ledd skal lyde:  

 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre, under den forutsetning at ikke lov, andre 
bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Salg kan utelukkende gjennomføres 
etter å ha vært lagt frem som orienteringssak for styret i Helse Nord RHF, og styret i 
Helse Nord RHF ikke nekter godkjennelse. Salg av fast eiendom til en verdi over 10 
millioner kroner må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens § 31. 
Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 

 
2. Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter endres. Ordlyden i § 10, 5. ledd skal lyde: 
 

Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse 
av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 

 
3. Vedtektene for Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF, Hålogalandssykehuset HF og 
Sykehusapotek Nord HF endres. Lånebestemmelsene i våre helseforetaks vedtekter (§ 9) 
endres slik:  
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1. ledd:  Helseforetaket ”kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF”. 
 
2. ledd:  Helse Finnmark HF gis en total låneramme på 300 millioner kroner.  
 
2. ledd:  Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis en total låneramme på 70 millioner  
 kroner.  
 
2. ledd:  Hålogalandssykehuset HF gis en total låneramme på 400 millioner kroner.  
 
2. ledd:  Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 575 millioner kroner.  
  
2. ledd:  Helgelandssykehuset HF gis en total låneramme på 150 millioner kroner.  
 
2. ledd:  Sykehusapotek Nord HF gis en total låneramme på 5 millioner kroner.  
 
3. ledd:  Helseforetaket ”kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet  
 overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige  
 interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF”. 

 
4. Vedtektsendringene nevnt i punkt 1, 2 og 3 vedtas i de respektive foretaksmøter. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: - Utredningen 
 - Helseforetakenes vedtekter med sporede endringer 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Problemstillingen er hvorvidt våre helseforetak skal gi fullmakter til å selge faste 
eiendommer. Dersom slike salgsfullmakter ikke gis, må vedtektene likevel endres i tråd med 
helseforetaksloven og vedtektene i Helse Nord RHF.  
 
Lånerammene endres innenfor rammene av det regionale helseforetakets lånerammer. 
 
Bakgrunn 
Avhending av faste eiendommer 
Utgangspunktet er at våre helseforetaks salg av faste eiendommer må vedtas av 
helseforetakenes foretaksmøter etter å ha vært forelagt foretaksmøtet i det regionale 
helseforetaket. I tråd med helseforetakslovens § 31, 2. ledd er det i Helse Nord RHF’s 
vedtekter gjort unntak fra dette utgangspunktet. Eiendom til en verdi av 10 millioner kroner 
eller mindre kan styret i Helse Nord RHF beslutte solgt. Styret i Helse Nord RHF kan også 
overlate til underliggende helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
Slike fullmakter er ikke gitt våre helseforetak.  
 
I fire – 4 – av våre helseforetaks vedtekter er det bestemt at salg skal forelegges foretaksmøtet 
i Helse Nord RHF – uavhengig av eiendommens verdi. Dette må i alle tilfeller endres, all den 
tid Helse Nord RHF’s vedtekter (§ 11) forutsetter at salg av eiendom til en verdi av 10 
millioner kroner eller mindre ikke skal forelegges foretaksmøtet i Helse Nord RHF. Dessuten 
har Sykehusapotek Nord HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF uriktige 
bestemmelser om salg av sykehusvirksomhet – inntatt i bestemmelsene som omhandler salg 
av fast eiendom. 
 
I tillegg til disse nødvendige endringene bør styret også ta stilling til om våre helseforetak 
skal få fullmakter til å selge fast eiendom.  
 
Lånerammer 
Lånerammene er angitt i § 9 i våre helseforetaks vedtekter (§ 8 i Sykehusapotek Nord HF): 
Helseforetak(ene) ”gis en total låneramme på … mill kr. Lånerammen fordeles med … mill 
kr. til investeringsformål og … mill kr i driftskredittramme”.  
 
Lånerammene hitsettes fra gjeldende vedtekter:  
 
Helseforetak Total låneramme Investeringsformål Driftskreditt 
Helse Nord RHF 1500 mill. kroner 800 mill. kroner 700 mill. kroner 
    
Helse Finnmark   200  50 150 
UNN  200 100 100  
Hålogalandssykehuset  350 200 150 
Nordlandssykehuset  525 300 225 
Helgelandssykehuset  100  50  50 
Sykehusapotek Nord    6   1   5 
Samlet HF 1381 mill. kroner 701 mill. kroner 680 mill. kroner 
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Dertil vedtok Helse Nord RHF i styresak 03-2005 følgende: ”Trekkrettighet/låneramme for 
Helse Finnmark, Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset HF økes med totalt 250 mill 
kr til henholdsvis 250, 325 og 200 mill kr i 2005. Nødvendige vedtektsendringer for 
helseforetakene vil bli fulgt opp i foretaksmøtene”. Helse Nord RHF vedtok i styresak 57-
2005 følgende: ”Styret vedtar at Helgelands trekkrettighet på konsernkonto økes fra 50 til 
100 mill kr.”.   
 
Vurdering 
Avhending av faste eiendommer 
I helseforetakslovens § 31 står det skrevet: 
 
”Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet etter forslag fra 
styret.  

Når foretaksmøtet i helseforetak skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges 
fram for foretaksmøtet i det regionale helseforetaket før vedtak fattes. Det kan i vedtektene 
gjøres unntak fra denne bestemmelsen i tilfeller hvor eiendommens verdi ikke overstiger et 
nærmere bestemt beløp.” 
 
I Helse Nord RHF’s vedtekter § 9, 2. og 3. ledd fremgår det: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 

Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.”   
I Helse Nord RHF’s vedtekter § 11 fremgår følgende: 
”Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen.” 
Styret i Helse Nord RHF er med andre ord gitt fullmakt til å selge faste eiendommer ”verdsatt 
til 10 mill eller mindre”. Videre har styret i Helse Nord RHF anledning til å gi 
helseforetakenes styrer slike fullmakter gjennom vedtektsendringer. Per i dag er slike 
fullmakter ikke gitt våre helseforetak. Dermed må avhending av faste eiendommer vedtas av 
helseforetakenes foretaksmøter, uavhengig av verdi. Avhending av faste eiendommer verdsatt 
over 10 millioner kroner må i alle tilfeller forelegges departementet.  
 
I det regionale helseforetakets vedtekter er det ikke gitt spesielle fullmakter om pantsetting av 
fast eiendom. Dermed er det heller ikke anledning til å gi våre helseforetak pantefullmakter, 
og lovens alminnelige bestemmelser kommer til anvendelse. 
 
Nærmere om helseforetakenes vedtekter: 
 
Fra Helgelandssykehuset HF’s vedtekter § 10, 4. ledd hitsettes: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av 
foretaksmøtet etter at saken er blitt forelagt foretaksmøtet i Helse Nord RHF.” 
 
Fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter § 10, 4. ledd hitsettes: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom skal også treffes av foretaksmøtet.” 
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Fra Nordlandssykehuset HF’s vedtekter § 10, 4. ledd hitsettes: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av 
foretaksmøtet etter at saken er blitt forelagt foretaksmøtet i Helse Nord RHF.” 
 
Fra Helse Finnmark HF’s vedtekter § 10, 4. ledd hitsettes: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom skal treffes av foretaksmøtet i Helse 
Finnmark HF etter at saken har blitt forelagt foretaksmøtet i Helse Nord RHF.” 
 
Fra Hålogalandssykehuset HF’s vedtekter § 10, 4. ledd hitsettes: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom skal treffes av foretaksmøtet i 
Hålogalandssykehuset HF etter at saken har blitt forelagt Helse Nord RHF.” 
 
Fra Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter § 9, 4. ledd hitsettes: 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av 
foretaksmøtet etter at saken er blitt forelagt foretaksmøtet i Helse Nord RHF.”  
 
Etter en gjennomgang må våre helseforetaks vedtekter endres. Ved salg av faste eiendommer 
til en verdi under 10 millioner kroner – er det ikke nødvendig at saken / salget blir forelagt 
departementet. Dessuten har Sykehusapotek Nord HF, Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF uriktige bestemmelser om salg av sykehusvirksomhet – inntatt i 
bestemmelsene som omhandler salg av fast eiendom. I disse helseforetakenes vedtekter er det 
fastslått at foretaksmøtene i de respektive helseforetakene skal fatte salgsvedtak. Det er dog 
sikker rett at salg av sykehusvirksomhet må vedtas av foretaksmøtet i det regionale 
helseforetaket – etter Stortingets samtykke, jf lovkommentaren Karnov note 106 til 
helseforetakslovens § 32. Denne feilen synes også å være unødvendig, all den tid dette er en 
dobbeltregulering av det som allerede fremgår av § 10, 3. ledd i helseforetakenes vedtekter 
(og i § 9, 3. ledd i Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter).   
 
Eventuelle salgsfullmakter / vedtektsendringer må fastsette en beløpsgrense, jf ovenfor. 
Dersom beløpsgrensen blir 10 millioner kroner må et ”overskridende” salg vedtas av 
helseforetakets foretaksmøte etter at salget har vært forelagt departementet. Ved salg innenfor 
10 millioner kroner har styret i helseforetakene tilstrekkelige fullmakter. Dersom 
beløpsgrensen blir under 10 millioner kroner, må salg over 10 millioner kroner i alle tilfeller 
vedtas av helseforetakets foretaksmøte etter at salget har vært forelagt departementet. Dersom 
salgsverdien er mellom beløpsgrensen og 10 millioner kroner, er det tilstrekkelig at salget 
vedtas av helseforetakets foretaksmøte. Ved salg innenfor beløpsgrensen har styret i 
helseforetakene tilstrekkelige fullmakter. 
 
Beløpsgrensen må ikke overstige 10 millioner kroner, og bør ikke være så lav at den i praksis 
blir uten betydning. Her tas det utgangspunkt i 10 millioner kroner, men styret får vurdere 
beløpsgrensen nærmere. Til informasjon er samtlige helseforetak i de andre helseregionene 
gitt slike fullmakter, og dette gjelder også sykehusapotekene. I Helse Sør er beløpsgrensen(e) 
satt til 5 millioner kroner, mens det i de øvrige regionene er fastsatt en grense på 10 millioner 
kroner. 
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Salgsfullmakter vil kunne innebære mindre økonomisk styring for det regionale 
helseforetaket. Hvis beløpsgrensen blir 10 millioner kroner, foreligger det eksempelvis en 
risiko for at mange eiendommer selges til en verdi under beløpsgrensen. Samlet vil dette 
kunne innebære vesentlige verdier. En mulig måte å regulere dette på er å fastsette et årlig 
maksimumsbeløp. Salg utover dette ”taket” må vedtas i helseforetakets foretaksmøte. Et 
alternativ kan være at alle salg – i forkant – fremmes som orienteringssaker for styret i Helse 
Nord RHF. Dersom styret godkjenner salget, protokollføres salget som ”tatt til orientering”. 
Dersom styret ikke bifaller salget, kan det protokollføres at salget ikke godkjennes. På denne 
måten vil styret i det regionale helseforetaket kunne ha kontroll, samtidig som helseforetakene 
gis fullmakter. Videre kan det være en fordel at det ikke må innkalles til foretaksmøter i 
sakenes anledning. Dette siste alternativet legges til grunn i forslaget til vedtektsendringer, jf 
nedenfor.  
 
Det presiseres at eiendomssalg kan rammes av andre bestemmelser, og at helseforetakene 
derfor likevel kan ha en plikt til å legge salget / saken fram for Helse Nord RHF (og eventuelt 
en videre saksgang til departementet). Eksempelvis må større endringer i tjenestetilbud 
forelegges eier(ne).  
 
Sykehusapotek Nord HF eier ikke fast eiendom, og derfor er det neppe formålstjenlig med 
salgsfullmakt til dette helseforetaket. 
 
Lånerammer 
I helseforetaksloven står det intet om at långiver nødvendigvis må være eieren. Dette fremgår 
heller ikke uttrykkelig av Helse Nord RHF’s vedtekter. Dog forutsetter ”Instruks for lån 
knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene”, jf § 12, 4. ledd i våre vedtekter, at 
investeringslån skal være anvist av departementet. Men dette gjelder altså bare for 
investeringslån, og bare for det regionale helseforetaket. I forbindelse med stiftelsen av 
helseforetakene anbefalte dog departementet den 02.11.01 ”at helseforetakene ikke gis 
adgang til å ta lån eksternt, men finansierer seg innenfor helseforetaksgruppen”. I Helse Sør, 
Helse Øst og Helse Vest er det vedtektsfestet at helseforetakene ikke kan ”oppta lån fra andre 
enn” det regionale helseforetaket. Det samme gjelder Helse Midt, men der er det også tillatt å 
oppta lån fra andre helseforetak i regionen / foretaksgruppen. Det vil være å anbefale at våre 
helseforetak – i vedtektene – utelukkende gis anledning til å ta opp lån fra Helse Nord RHF. 
 
I Helse Nord RHF’s vedtekter er det gitt en total låneramme. I tillegg er det gitt en 
bestemmelse om årlige rammer, jf § 12, 1. ledd 3. pkt.: ”Helse Nord RHF kan dog ikke ta opp 
lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål 
eller driftskreditt fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet”. I våre helseforetaks vedtekter 
er det ikke tatt inn begrensninger knyttet til de årlige rammene – men altså bare totalrammene. 
Det vil være å anbefale at en tilsvarende regulering tas inn (videreføres) i våre helseforetaks 
vedtekter. 
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Totale vedtektsfestede lånerammer for alle våre helseforetak (samlet) er 1381 millioner 
kroner, fordelt med 701 millioner kroner til investeringsformål og 680 millioner kroner til 
driftskreditt. Dette er innefor Helse Nord RHF’s vedtekter: 1500 millioner kroner i total 
låneramme, fordelt med 800 millioner kroner til investeringsformål og 700 millioner kroner 
til driftskreditt. Helse Nord RHF’s styresak nr. 03-2005 og nr. 57-2005, jf ovenfor, forutsatte 
dog overskridende lånerammer: 1681 millioner kroner, fordelt med 701 millioner kroner til 
investeringsformål og 980 millioner kroner til driftskreditt. Og dette er ikke i samsvar med 
våre vedtekters § 12, 2. ledd 2. pkt.: ”De samlede lånerammer for alle helseforetakene som 
Helse Nord RHF eier må ikke overskride den lånerammen som er fastsatt i 1. ledd”. Derfor 
anbefales en justering av våre helseforetaks vedtekter, slik at disse blir i tråd det regionale 
helseforetakets vedtekter.   
 
Følgende lånerammer foreslås: 
 
Helseforetak Total låneramme   
Helse Finnmark   300   
UNN    70   
Hålogalandssykehuset   400   
Nordlandssykehuset   575   
Helgelandssykehuset   150   
Sykehusapotek Nord      5   
Samlet 1 500   
 
Konsekvenser  
Avhending av faste eiendommer 
For ikke å vidløftiggjøre helseforetakenes vedtekter er det forutsatt at helseforetakets 
foretaksmøte (styret i Helse Nord RHF) forelegger departementet alle salg av faste 
eiendommer over 10 millioner kroner. Dette følger jo allerede av våre vedtekter, 
sammenholdt med loven. 
 
I Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, 
Helse Finnmark HF og Hålogalandssykehuset HF kan vedtektenes § 10, 5. ledd lyde slik:  
”Styret kan beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier, når eiendommen er verdsatt 
til 10 millioner kroner eller mindre, under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser 
eller rettigheter er til hinder for det. Salg kan utelukkende gjennomføres etter å ha vært lagt 
frem som orienteringssak for styret i Helse Nord RHF, og styret i Helse Nord RHF ikke nekter 
godkjennelse. Salg av fast eiendom til en verdi over 10 millioner kroner må vedtas av 
helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom 
gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.”  
 
I Sykehusapotek Nord HF kan vedtektenes § 10, 5. ledd endres og lyde slik: 
”Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse av 
fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven.”  
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Lånerammer 
Lånebestemmelsene i våre helseforetaks vedtekter (§ 9) kan endres og lyde slik:  
 
1. ledd: Helseforetaket ”kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF”. 
 
2. ledd: Helseforetaket ”gis en total låneramme på … millioner kroner”. 
 
3. ledd: Helseforetaket ”kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF”. 
 
De ulike og anbefalte lånerammer, jf ovenfor, settes inn i de respektive helseforetakenes 
vedtekter. 
 
Oppsummering 
Avhending av faste eiendommer 
Styrene i våre helseforetak, foruten Sykehusapotek Nord HF, får fullmakter til å selge faste 
eiendommer – uten å måtte innhente tillatelser fra helseforetakenes foretaksmøter. Dette 
gjelder dog bare faste eiendommer verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre. Salg av faste 
eiendommer verdsatt over 10 millioner kroner pliktes vedtatt av helseforetakenes 
foretaksmøter – etter at salg(ene) har vært forelagt departementet. Alle salg av faste 
eiendommer verdsatt til 10 millioner kroner eller mindre skal på forhånd ha vært forelagt 
styret i Helse Nord RHF som orienteringssak(er). Dersom styret i Helse Nord RHF ikke 
godkjenner salget, skal dette fremgå av styremøtets protokoll.  
 
Dersom salgsfullmakter ikke gis må i alle tilfeller helseforetakenes vedtektsbestemmelser om 
salg av faste eiendommer endres – slik at disse blir i samsvar med helseforetaksloven og det 
regionale helseforetakets vedtekter.   
 
Lånerammer 
Det vil være å anbefale at våre helseforetak utelukkende gis anledning til å ta opp lån fra 
Helse Nord RHF. Videre tilrådes en regulering av helseforetakenes årlige rammer. De 
konkrete lånerammene må korrigeres i samsvar med Helse Nord RHF’s vedtekter.   
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200400457-90 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 102-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 11. oktober 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. Investeringsplan 2006 – 2015  
4. Kjøp av helsetjenester utenfor Helse Nord og eksterne pasientstrømmer 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200400457-90 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 102-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200400457-90 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 102-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200500009-13 111 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde, tlf.75 51 29 27 
 

 

STYRESAK 102-2005/3  INVESTERINGSPLAN 2006 – 2015 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Helse Nord RHF om det videre arbeid med investeringsplan 
2006 – 2015. 
 
Styret la prinsipper og premisser for investeringsplanen i styresak 04-2005, som ble behandlet 
i styremøte, den 7. februar 2005. Her ba styret om at en rekke momenter skal være utredet før 
den konkrete investeringsplanen fremmes. 
 
I den videre behandling av investeringssaken gjennomføres en enkel høring og orientering.  
Høringsinstansene vil være fylkeskommuner, vertskommuner for institusjonene og 
brukerutvalg. Orientering gies i møter til foretakstillitsvalgte og direktører for 
helseforetakene. Høringsfrist og orienteringsmøter tilsier at endelig behandling av saken kan 
forelegges styret på møte i januar 2006. Styret gies en orientering om innhold i saken på møte 
13. desember 2005. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styresak 04-2005 la til grunn en investeringsramme på 750 mill. kroner per år. Grunnlaget for 
denne rammen var en forutsetning om engangstilskudd på ca. 1/3 av investeringssummen ved 
ombygging og nybygging ved Nordlandssykehuset HF (somatikk Bodø), årlige lån fra Staten 
med inntil 500 mill. kroner og årlig egenfinansiering med 250 mill. kroner per år. 
 
Oppdaterte likviditetsoversikter viser en endret situasjon dit hen at avskrivingskostnadene 
øker på grunn av høyere andel investeringer i medisinsk teknisk utstyr og informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Dette gir mulighet for en økning av andelen egenfinansiering og 
reduksjon av lånerammen. Investeringsplanen legger nå opp til en egenfinansiering på 400 
mill. kroner i 2006. Ved budsjettbalanse i 2006 kan egenfinansieringen de påfølgende år økes 
ytterligere med ca. 50 mill. kroner frem mot 2010. Lånebehovet reduseres tilsvarende og dette 
gir større sikkerhet for gjennomføring av investeringsplanen. 
 
Planen gjennomfører styrets prioriteringer for medisinsk teknisk utstyr, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi samt innrettes mot prioriterte oppgaver. 
 
Vurdering 
I den videre behandling av saken vurderes behov for høring og orientering av interessenter i 
saken og primært fylkeskommuner, vertskommuner, brukerutvalg og regiontillitsvalgte.  
Direktørene er orientert i møte, den 28. september 2005 og forestår den interne orientering i 
HF-ene. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 30 
 

 

STYRESAK 102-2005/4  ORIENTERING OM PASIENTSTRØMMER UT AV 
 HELSE NORD – RAPPORT FRA SENTER FOR  
 KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Som meldt i forrige styremøte, blir det nå for første gang forelagt en sak om pasientstrømmer 
ut av Helse Nord; altså en oversikt over pasienter hjemmehørende i Nord-Norge som blir 
behandlet ved sykehus utenfor Helse Nord. Den vedlagte rapporten er utarbeidet av Helse 
Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, på grunnlag av data fra Norsk 
pasientregister (NPR). Det er meningen at denne rapporteringen skal etableres som en rutine, 
med rapportering for hver tertial. Ved senere rapporteringer vil det også tas sikte på å 
rapportere interne å pasientstrømmer mellom foretakene (og sykehusene) i Helse Nord.  
 
At vi er avhengige av å få tilgang på data gjennom NPR, gjør analysearbeidet mer tungvint 
enn om vi hadde hatt direkte tilgang til disse data; det koster oss også mer i tid og ressurser og 
setter noen grenser for hvilke analyser vi kan gjøre. Likevel finner vi dette så viktig, at vi skal 
prøve å etablere denne rapporteringen som en rutine.  
 
Pasienter som mottar undersøkelse eller behandling utenfor Helse Nord, dreier seg om en liten 
andel av i det totale antall pasienter med tilhørighet i Nord-Norge. I de siste år har imidlertid 
antallet vært økende, særlig for befolkningen på Helgeland, men også finnmarkingene har i 
noe økende grad søkt seg ut av landsdelen for behandling. Eksporten av pasienter har også en 
økonomisk side, ettersom foretakene belastes utgifter for gjestepasientene behandlet utenfor 
landsdelen.  
 
Formålet med slike analyser er selvfølgelig ikke å begrense pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg. I noen tilfeller kan det til og med være fornuftig for Helse Nord å ivareta deler 
av sørge for ansvaret ved å kjøpe tjenester av foretak utenfor Helse Nord. Det kan dreie seg 
høyspesialiserte tilbud som ikke finnes, eller skal finnes, i nord. Videre kan det dreie seg om 
midlertidige køer (lang ventetid) der det ville være urasjonelt eller kostbart å øke egen 
kapasitet. Kostnadene ved å bygge opp egen marginalkapasitet bør i det hele tatt vurderes i 
forhold til kostnadene ved kjøp.  
 
Likevel er Helse Nords hovedstrategi å tilby befolkningen helsetjenester i egen landsdel. I den 
grad stadig flere pasienter skulle velge seg ut av landsdelen for behandling, enten fordi de 
foretrekker utredning og behandling ved andre sykehus, eller fordi ventetiden hos oss blir for 
lang, vil det på sikt kunne underminere egne sykehustilbud. Derfor er det viktig å løpende 
monitorere og evaluere denne utviklingen i pasientstrømmer ut av landsdelen. I tillegg til slike 
statistiske analyser av pasientbevegelser, ville det være ønskelig å finne mer ut om hvorfor 
pasientene henvises til eller velger tilbud utenfor Helse Nord. Det får vi eventuelt komme 
tilbake til.   
 
Vedlegg: Pasientstrømmer ut av Helse Nord, rapport fra Senter for medisinsk  
 dokumentasjon og evaluering, Tromsø oktober 2005 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200400457-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 103-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. september 2005 ad. oppfølging av 

tilsynssaker fra Statens helsetilsyn 
2. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon av 8. september 2005 ad. oppnevning av 

nye styrer i helseforetakene 
3. Brev fra FFO Nordland av 19. september 2005 ad. oppnevning av nytt regionalt 

brukerutvalg 
4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. september 2005 ad. oppfølging av 

styringsbudskap på organisasjonsområdet 
5. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjons, region Nord av 30. september 2005 ad. 

oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 103-2005/1  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 AV 2. SEPTEMBER 2005 AD. OPPFØLGING AV  
 TILSYNSSAKER FRA STATENS HELSETILSYN 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 103-2005/2  BREV FRA FUNKSJONSHEMMEDES  
 FELLESORGANISASJON AV 8. SEPTEMBER 2005  
 AD. OPPNEVNING AV NYE STYRER I  
 HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 103-2005/3  BREV FRA FFO NORDLAND AV 19. SEPTEMBER 2005 
 AD. OPPNEVNING AV NYTT REGIONALT  
 BRUKERUTVALG 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 103-2005/4  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  
 AV 21. SEPTEMBER 2005 AD. OPPFØLGING AV  
 STYRINGSBUDSKAP PÅ ORGANISASJONSOMRÅDET 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 103-2005/5  BREV FRA FUNKSJONSHEMMEDES 
 FELLESORGANISASJONS, REGION NORD AV  
 30. SEPTEMBER 2005 AD. OPPNEVNING AV NYTT  
 REGIONALT BRUKERUTVALG 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2005 200400457-92 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 104-2005  EVENTUELT 
 

Møtedato: 11. oktober 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


