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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 9. november 2005 – fra kl. 12.00 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø. 

 
 
Styremøte starter med en tematime om ledelsesinformasjonssystemer, jf. styresak 98-2005, 
vedtakspunkt 2.  
 
Det ordinære styremøte starter ca. kl. 13.00. Etter behandling av styresak 105-2005 og 106-
2005 lukkes styremøte for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer 
som er unntatt offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 13.45. 
 
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 105-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 9. november 2005: 
 
Sak 105-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 106-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. oktober 2005 Side 3
Sak 107-2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2006 Side 9
Sak 108-2005 Syketransport – endring av ansvar for inngåelse av avtaler 

med transportører  
Side 41

Sak 109-2005 Prosjekt ny IKT-løsning for syketransport Side 44
Sak 110-2005 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg Side 49
Sak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i 

Helse Nord 
Side 53

Sak 112-2005 Endring av helseforetakenes vedtekter – salg av ikke-
medisinsk eiendom og lånerammer 

Side 61

Sak 113-2005 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering  Side 69
Sak 114-2005 Orienteringssaker Side 71
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Årlig plan og melding. Plan 2006-2008. Side 74
 4. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse 

Nord 
Side 95

 5. Grunnlaget for en ny regjering – helse og omsorg  Side 99
Sak 115-2005 Referatsaker Side 103
 1. Brev av 1. november 2005 fra Helse Nord RHF til FFO 

Region Nord ad. oppnevning av nytt regionalt 
brukerutvalg 

 

Sak 116-2005 Eventuelt Side 105
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 106-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den  
11. oktober 2005 – fra kl. 13.00 til kl. 17.35. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Anders Eira, Marit 
Alexandersen, Mona Søndenå, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
På telefon: 
Styremedlem Trude L. Husjord. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen 
og informasjonssjef Kristian I. Fanghol.  
 
 
STYRESAK 92-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 92-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 93-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. september 2005 
Sak 94-2005 Regional IKT-organisasjon – plan for organisering og implementering 
Sak 95-2005 Tertialrapport nr 2-2005 – Helse Nord  
Sak 96-2005 Revisjon av driftsrammer 2005 II 
Sak 97-2005 Finansforvaltning i Helse Nord  
Sak 98-2005 Strategi for virksomhetsstyring og ledelsesinformasjon 
Sak 99-2005 Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer i 

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

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

lånerammer. Saken ble trukket av administrasjonen og fremmes til senere 
behandling. 

Sak 102-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Investeringsplan 2006 – 2015 
 4. Orientering om pasientstrømmer ut av Helse Nord – rapport fra 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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Sak 103-2005 Referatsaker 
 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 
 6. Drøftingsprotokoll av 30. september 2005 ad. styresak 94-2005 

Etablering av Helse Nord IKT. Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt 
frem i f. m. behandling av styresaken. 

Sak 104-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 93-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. september 2005 godkjennes med de endringer som kom frem 
under behandling av saken (vedtak i styresak 83-2005, pkt. 2 og styresak 85-2005, pkt. 2).  
 
 
STYRESAK 94-2005  ETABLERING AV HELSE NORD IKT 
 
Styrets 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 
Nordlandssykehuset HF) går over i den nye enheten.  

 
2. Helse Nord IKT etableres som en avdeling underlagt Helse Nord RHF.  
 
3. Hovedkontoret til Helse Nord IKT legges til Tromsø.  
 
4. Den foreslåtte gjennomføringsplanen legges til grunn og prosjektgruppen etableres 

umiddelbart etter styrets vedtak. 
 

Det forutsettes at det i gjennomføringsfasen tas særlig hensyn til pasienter, 
sykehusklinikere og primærhelsetjenesten. 

 
Styret ber administrasjonen komme tilbake til konkrete resultatmål for perioden 2006 – 
2008 i forbindelse med budsjett for IKT-enheten. 
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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, 

herunder informasjons- og drøftingsmøter jf. hovedavtalens bestemmelser. 
 
7. Styret forutsetter at det høsten 2006 legges frem en rapport om utviklingen av IKT-

enheten. Våren 2007 fremlegges en evaluering.  
 
 
STYRESAK 95-2005  TERTIALRAPPORT NR. 2-2005 – HELSE NORD 
 
Styrets 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 i forhold til 

2004. Det gjenstår imidlertid en del tiltak for å bringe driften i balanse. Styret ber 
helseforetakene identifisere og iverksette tiltak som sikrer balansemålet i 2006.  

 
Hålogalandssykehuset HF har særlig store utfordringer med å nå de økonomiske 
resultatkrav. Styret vil understreke behovet for at økonomien i helseforetaket snarlig 
kommer under kontroll, slik at tjenestetilbudet til befolkningen over tid kan trygges innen 
tildelte økonomiske rammer og slik at planlagte investeringer kan gjennomføres. 

 
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 i helseforetakene bes følge dette nøye opp og 
gjennom målrettet aktivitet avklare årsaksforholdene og iverksette tiltak for å nå vedtatte 
styringsmål.  

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

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

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

ikke nasjonalt krav på 80 %. Styrene i helseforetakene bes om å sørge for at innsatsen for 
å nå dette målet forsterkes.  

 
 
STYRESAK 96-2005  REVISJON AV DRIFTSRAMMER 2005 II  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord vedtar å disponere 24,7 mill kr av generell bevilgning i RNB til 

prioriterte tiltak, slik administrerende direktør har foreslått i saksfremlegget. 
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2. Helseforetakenes øremerkede driftsmidler justeres for tildeling til styrking av 

lokalsykehusfunksjonen, jf. tildelingsbrev fra 6. september 2005 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
 
STYRESAK 97-2005  FINANSFORVALTNING I HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte finansreglement 

med de endringer som kom frem under behandling av saken. Reglementet skal ligge til 
grunn for finansforvaltningen i Helse Nord RHF.  

 
2. Styret ber administrasjonen om at det utarbeides et eget opplegg for intern 

finansforvaltning i foretaksgruppen. Dette fremmes i egen sak.  
 
 
STYRESAK 98-2005  STRATEGI FOR VIRKSOMHETSSTYRING 
 OG LEDELSESINFORMASJON 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Arbeidet med et gjennomgående system for ledelsesinformasjon søkes videreført og 

prioritert i budsjett for 2006. 
 
2. Styret ber administrasjonen om å få denne saken nærmere belyst i en egen tematime.   
 
 
STYRESAK 99-2005  STYREGODTGJØRELSE FOR  
 STYREMEDLEMMER OG  
 VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak:  
 
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.  
 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

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

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres kr. 2 860 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
 
 
STYRESAK 100-2005  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 
 LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI)  
 OG HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det foreliggende avtaleforslag mellom Helse Nord 

RHF og Legemiddelindustriforeningen. 
 
2. Samarbeidsavtalen oversendes helseforetakene for styrebehandling og oppfølging. 
 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med 

Legemiddelindustriforeningen på vegne av Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 101-2005  ENDRING AV HELSEFORETAKENES 
 VEDTEKTER – AVHENDING AV FAST  
 EIENDOM OG LÅNERAMMER 
 Saken ble trukket av administrasjonen og fremmes til senere  
 behandling. 
 
 
STYRESAK 102-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Regionalt Brukerutvalg – møte med FFO Region Nord, den 10. oktober 2005 i 
Tromsø 

- Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. september 2005 ad. organisatorisk 
oppfølging – invitasjon til arbeidsgruppe. Oppnevning av arbeidsgruppe for 
utarbeidelse av retningslinjer for styrearbeid i helseforetak. Styremedlem Trude 
Husjord foreslås ovenfor departementet. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s avtale med fa. Nordchip ad. HPV-tester 
• Anbud på bruk av private klinikker – kvalifikasjonskrav 
• Samdata – informasjon, forskjeller mellom foretakene internt i regionen og nasjonalt 
• Hålogalandssykehuset HF – informasjon status økonomi/organisasjon 
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• Ambulansetjenesten i Helse Nord, jf. styresak 44-2005. Styresaken utsettes til 1. 

februar 2005, orienteringssak legges frem for styret i Helse Nord RHF i desember 
2005. 

• Nyansatte internrevisorer på besøk i RHF-administrasjonen i uke 43 (24. til 28. 
oktober 2005). Møte med RHF-styrets kontrollkomité kan avtales om ønskelig. 

• Helgelandssykehuset HF – politianmeldelsen i journalsaken er henlagt 
• NAVO Helse – informasjon om brudd i forhandlingene med Akademikerne 

3. Investeringsplan 2006 – 2015 
4. Orientering om pasientstrømmer ut av Helse Nord – rapport fra Senter for klinisk 

dokumentasjon og evaluering 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 103-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
6. Drøftingsprotokoll av 30. september 2005 ad. styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord 

IKT. Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem i f. m. behandling av styresaken. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 104-2005  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 11. oktober 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 



9 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200400495-33 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Oddvar Larsen/Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 31/22   
 

 

STYRESAK 107-2005  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK 
 BESTILLING 2006 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å fastlegge følgende for 2006: 
 
• helsepolitisk bestilling med prioriteringer og krav  
• budsjettrammer, styringsmål og budsjettpremisser for helseforetakene  
• investeringsvolum og fordeling av investeringsrammer  
• budsjett for RHF 
 
Hovedutfordringen for Helse Nord i 2006 er gjennomføring og konsolidering av omstillingen 
i helseforetakene kombinert med å sikre prioritet til fagområder som psykiatri, rus og 
geriatri/rehabilitering/habilitering.  
 
For å møte den demografiske utviklingen med stadig flere eldre må prioriteringene rettes inn 
mot tilbud til denne gruppen. Økningen av ø-hjelpinnleggelser av eldre krever behov for 
styrking av rehabilitering, geriatri og utbygging av generell indremedisin.  Styrkingen av 
tilbudet til ulike kronikergrupper kan ikke løses ensidig med nye økte ressurser. Dette må i 
hovedsak skje ved effektivisering og omprioritering av ressurser fra andre fagområder som for 
eksempel kirurgi. 
 
I denne saken bes styret ta stilling til: 
 
− Føringer for den interne prioritering i helseforetakene 
− Føringer for aktivitetsnivå  
− Fordeling av økonomiske rammer til helseforetakene 
− Investeringsnivå og fordeling på prosjekt og foretak 
− Økonomiske styringsmål for den samlede foretaksgruppen og de enkelte foretak 
− RHF budsjettet  
 
Kravet om budsjettbalanse samlet i 2006 er opprettholdt i forslag til statsbudsjett for 2006. 
Dette tilsier en samlet omstillingsutfordring på omtrent 350 mill kr. 
 
I juni vedtok styret en samlet investeringsramme på 650 mill kr, jfr. sak 58-2005 Premisser 
for drift og investering i 2006. Det foreslås å øke rammen til 750 mill kr. Økte avskrivninger 
som følge av nyinvesteringer er medregnet i økonomisk omstillingsutfordring. 
 
Denne saken er basert på det framlagte forslag til statsbudsjett. Dersom Helse Nord RHF 
tildeles økte frie bevilgninger ved forslag til tilleggsproposisjon og Stortingets saldering av 
statsbudsjettet, vil det fremmes ny sak til styret i desember med forslag til disponering av 
disse midlene. 
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I RHF-budsjettet foreslås det å avsette 18 mill kr til administrerende direktørs disposisjon. 
Her inngår prosjekter og tiltak som etter kvalitetssikring vil bli vurdert iverksatt. Det vises til 
vedlagte utredning til saken for nærmere beskrivelse av innhold i RHF-budsjettet. 
 
Økonomiske rammebetingelser   
De økonomiske rammebetingelsene og omstillingsutfordringer i foretaksgruppen er i 
hovedsak som presentert i styresak 58-2005 Premisser for drift og investeringer i 2006. 
Forslag til statsbudsjett medfører noen justeringer i forhold til dette.  
 
Videreføring av ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett på 85 mill kr, samt trekk fra 
helseforetakenes vedtatte driftsrammer for 2005 på 1 % (42 mill. kr.) foreslås disponert til 
prioriterte satsingsområder og inndekning av nye kostnadsøkninger. Handlingsrommet 
reduseres av nye innstramminger i statsbudsjettet og økte kostnader for RHF i forhold til 
vedtatt budsjett 2005.  
 
Samlet resultatprognose for 2005 er ved utgangen av september i størrelsesorden 270-280 mill 
kr i underskudd. Dette tilsier et resultat etter strukturfond og korrigert for kortere levetider av 
åpningsbalansen på om lag 100 mill kr i underskudd mot styrets krav om balanse for 2005. 
 
I budsjettarbeidet for 2006 er tilpasningsproblemet beregnet til 340-365 mill kr for 
helseforetaksgruppen samlet. Per i dag er det identifisert tiltak som vil gi kostnadsbesparelser 
på 140 mill kr. Det er hittil ikke meldt om tiltak som gir store konsekvenser for 
pasienttilbudet eller tilsatte. Helseforetakene arbeider fortsatt med å konkretisere tiltak for å 
oppnå balanse i økonomien. Det er realistisk å anta at ytterligere tiltak vil få konsekvenser for 
deler av pasienttilbudet. Fordi helseforetakene må gis tid til intern prosess og avklaringer, vil 
administrasjonen fremme ny sak til styret senere med konsekvensvurderinger.  
 
Det foreslås å la Helse Finnmark HF og Hålogalandssykehuset HF styre mot et mindre 
underskudd i 2006. Helse Finnmark HF er på rett vei i forhold til tilpasning. 
Hålogalandssykehuset HF har startet en ny prosess med ny ledelse. Begge helseforetakene 
trenger mer tid til omstilling for å oppfylle balansekravet. Det budsjetteres med tilsvarende 
overskudd på RHF, slik at foretaksgruppen samlet skal styre mot økonomisk balanse.  
 
Styringsmål 
Forslag til statsbudsjett setter krav til foretaksgruppen om samlet økonomisk balanse før økte 
avskrivninger av åpningsbalansen. Med fulle avskrivninger av åpningsbalansen og utvidet 
levetid fastsatte styret i juni resultatmål med et regnskapsmessig underskudd på 157,4 mill kr 
før korrigeringer av åpningsbalansen.  
 
Styret inviteres i denne saken til å endre på tidligere fastsatt styringsmål for helseforetakene. 
Dette skyldes at Helse Nord justerer sine beregninger av resultatmål i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartementets (HOD) beregningsmetode. Dette innebærer en økning av samlet 
lovlig underskudd med 14,8 mill kr.  
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Det foreslås å fastsette følgende nye styringsmål for 2006 for helseforetakene: 
 

Resultatmål (alle tall i 1000 kr)

Strukturfond

Utvidet levetid av 
åpningsbalansen, 
jfr beregning i juni

Resultatmål 
fastsatt i 

juni

Ny beregning 
av utvidet 
levetid

Utsatt 
balansekrav

Forslag til 
nye 
resultatmål

RHF -               -                         0 (30 000)        (30 000)          
Sykehusapoteket -               -                         0 -                 
Finnmark 15 400          6 100                     21 500         8 400                10 000         33 800           
UNN 52 900          8 200                     61 100         9 200                62 100           
Hålogaland 27 200          5 600                     32 800         11 200              20 000         58 400           
Nordlandssykehuset 23 800          5 500                     29 300         8 900                32 700           
Helgeland 10 300          2 400                     12 700         4 900                15 200           
SUM 129 600       27 800                 157 400     42 600            172 200        
 
Budsjettforslag Helse Nord  
Det budsjetteres med om lag 8,9 mrd kr i inntekter i 2006. Dette inkluderer alle inntekter som 
går til Helse Nord RHF, men ikke inntekter som utbetales direkte til helseforetakene som 
trygderefusjoner, egenandeler, husleie, barnehageinntekter m.v. Inntektsøkningen i forhold til 
vedtatt budsjett 2005 er 8,5 %. Dette er i hovedsak: 
 
• 2,9 % priskompensasjon 
• økt finansieringsansvar for syketransport  
• økt finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra  
• økt finansieringsansvar for pasientskadeerstatning 
• opptrappingsplanen for psykisk helse 
• videreføring av tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 
• nytt finansieringsansvar for høykostmedisin 
 

Budsjett 2006 Helse Nord    (alle tall i 1000 kr) Regnskap 2004
Vedtatt budsjett 

2005 Forslag 2006
Basistilskudd 5 296 983                        4 576 208                5 730 726              
ISF-inntekter 1 230 680                        2 022 287                1 384 693              
ISF-inntekter av gj.pas. kostnader 90 481                             
Gjestepasientinntekter -                                   
Polikliniske inntekter 467 850                           425 235                   370 000                 
Øremerkede tilskudd 704 953                           1 176 381                1 393 771              
Annen driftsinntekt 2 940                               39 224                     57 592                   
Sum inntekter 7 793 887                      8 239 335               8 936 782             

Kjøp av helsetjenester 7 593 545                        8 040 614                8 566 780              
Lønnskostnad 26 349                             31 345                     33 552                   
Avskrivninger 10 599                             17 439                     27 617                   
Annen driftskostnad 134 024                           158 984                   282 333                 
Sum kostnader 7 764 517                      8 248 382               8 910 282             

Driftsresultat 29 370                             (9 047)                     26 500                   

Annen renteinntekt 20 882                             14 500                     16 700                   
Annen rentekostnad (7 072)                              (12 450)                   (13 200)                  
Årsresultat 43 179                           (6 997)                    30 000                   
* Poliklinikkinntekter og ISF-refusjon er foreløpige beregnede tall basert på prognose for 2005 korrigert 

for prisstigning, endring i lab/røntgensatser  
 
96 % av inntektene foreslås disponert til kjøp av helsetjenester, hvorav hovedvekten fra egne 
helseforetak. 
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I budsjettet er det innarbeidet videreføring og opptrapping av flere viktige handlingsplaner. 
Dette gjelder videreføring av tiltak i 2005 til forskning, handlingsplan for geriatri, habilitering 
og rehabilitering. I forslaget til budsjett er det videre foreslått avsatt midler til en forsiktig økt 
finansiering av tiltak for kronikergruppen, oppstart av tiltaksplan for psykisk helsevern og 
etablering av praksiskonsulentordning. Nytt stråleterapibehandlingstilbud startes opp ved 
Nordlandssykehuset og fedmekirurgien bygges ut samme sted for å tilpasse kapasiteten til et 
oppdemmet behov.  Tilbudet til voksne med spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset HF 
trappes opp i tråd med vedtatt plan for utvikling av tjenesten ved UNN og NLSH.  
 
Fordeling av budsjettrammer til drift og investering 
I styresak 58-2005 ble det vedtatt foreløpige budsjettrammer for helseforetakene. Her foreslås 
nye budsjettrammer basert på forslag til statsbudsjett. Vedlagte utredning med vedlegg 1, 
forklarer og spesifiserer konsekvenser av statsbudsjettet og endringer i budsjettrammen fra 
vedtatt budsjett 2005.  
 
Det pågår nå et arbeid med å utrede ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord. En ny 
modell kan tidligst implementeres for budsjettåret 2007. Modellen vil baseres på objektive 
kriterier (befolkningsmengde, sykelighet etc.) og den faktiske oppgavefordelingen mellom 
helseforetakene. 
 
I sak 58-2004 ble investeringsrammen for 2006 fastsatt til 650 mill kr. Denne bygde på en 
forutsetning om egenfinansiering på 350 mill kr og lånefinansiering på 300 mill kr. Det 
foreslås å justere denne rammen med 100 mill kr i til 750 mill kr. Dette forutsetter en 
låneramme på 400 mill kr.  
 
I forhold til tidligere vedtak er rammen foreslått endret på følgende områder: 
 
• Helse Finnmark HF + 15,0 mill kr 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 3,0 mill kr 
• Hålogalandssykehuset HF  + 27,0 mill kr 
• Nordlandssykehuset HF  + 24,0 mill kr 
• Helgelandssykehuset HF  + 32,5 mill kr 
• Til styrets disposisjon - 1,5 mill kr 

Sum  + 100,0 mill kr 
 
I økte investeringsrammer er det tatt hensyn til nødvendige midler til å gjennomføre satsinger 
innenfor vedtatte handlingsplaner for geriatri og rehabilitering/habilitering.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord vil i 2006 og årene framover prioritere økt satsing på geriatri, rehabilitering, 

kronikeromsorg generelt, rusbehandling, psykiatri og forskning for å møte behovene hos 
prioriterte grupper og utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste i landsdelen. Dette 
innebærer krav til effektivisering og omprioritering av dagens ressurser. 



13 

 
 
2. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes til balanse før økte avskrivninger av 

åpningsbalansen. Med fulle avskrivninger gir dette følgende styringsmål for 2006: 
 

 Resultatmål 2006
Helse Nord RHF           (30 000) 
Helse Finnmark           33 800  
Universitetssykehuset           62 100  
Hålogalandssykehuset           58 400  
Nordlandssykehuset           32 700  
Helgelandssykehuset           15 200  
Sykehusapotek Nord 0 
Styringsmål          172 200  

 
3. Styret er kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2006 vil få konsekvenser for 

pasienttilbudet og ansatte. Det fremmes ny sak til styret med konkretisering av tiltakene.  
 
4. Aktivitetsnivået innen somatikk skal opprettholdes på 2005-nivå. Aktivitetsnivået innen 

psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og 
tiltaksplan for psykisk helsevern.. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per 
behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en vesentlig forutsetning for å kunne realisere 

prioriteringene og oppnå kravet om balanse er et moderat lønnsoppgjør i 2006 innenfor de 
forutsetninger som framgår av statsbudsjettet.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF viser til behovet for å ta i bruk nye 

medikamenter/behandlingsmetoder som gir store merutgifter. Styret i Helse Nord RHF vil 
anmode om at det utvikles prosedyrer for ibruktaking av slike tiltak med tilhørende 
løsninger for finansiering av merutgifter. 

 
7. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2006 fastsettes i henhold til vedlegg 1. 
 
8. Investeringsrammen fastsettes til totalt 750 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

en låneramme på 400 mill kr. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
 

Helseforetak Investeringsramme 
Finnmark 97 900 000
UNN 133 000 000
Hålogaland 86 800 000
NLSH 310 300 000
Helgeland 62 500 000
RHF 20 000 000
Styrets disposisjon 39 500 000
Sum Helse Nord 750 000 000

 
Investeringsrammen fordeles per investeringskategori i samsvar med spesifikasjon i 
vedlegg 2 til utredningen. 
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9. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2006: 
 

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

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

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

oppsigelser av ansatte 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning Budsjett og helsepolitisk bestilling med følgende vedlegg: 
 

1. Budsjettrammer per helseforetak 2006 
2. Investeringsrammer per helseforetak og investeringsprosjekt 2006 
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte. Ettersendes.  
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BUDSJETT OG HELSEPOLITISK BESTILLING 2006 – UTREDNING  
 
1. Innledning       
Utredningen gir en utfyllende dokumentasjon i forhold til styresaken, både om den 
helsepolitiske bestillingen, og spesielt om forslag til statsbudsjett, spesifikasjon av 
rammeendringer og detaljbudsjett til RHF - administrasjonen. 
     
Helsepolitisk bestilling 2006 konkretiserer nye tiltak og områder som skal prioriteres i 2006 
innenfor budsjettrammen og plan 2006 – 2008. Økte midler prioriteres i hovedsak til 
psykiatri, rus og tiltak for eldre og personer med kroniske lidelser. I tillegg skal omstillingen 
innenfor det enkelte helseforetak fortsette for å gi rom for ytterligere styrking av høyt 
prioriterte tilbud.  
 
2. Helsepolitisk bestilling 2006   
2.1 Generelt 
Den demografiske utviklingen viser at befolkningen vil bestå av flere eldre. Denne tendensen 
forsterkes i årene framover. Denne gruppen har store behov for helsetjenester. Helsepolitiske 
målsettinger om likeverdige helsetjenester er særlig dårlig oppfylt overfor mennesker med 
psykiske lidelser og rusmiddelmisbrukere. Tilbudene til disse pasientgrupper skal styrkes. 
Prosentvis vekst for disse skal være høyere enn for somatiske tjenester. Vedtatte 
handlingsplaner og tiltaksplaner skal legges til grunn for tiltak og prioritering. 
 
Styrking av tilbudet til kronikergruppene kan ikke ensidig løses ved kostnadsvekst. Det betyr 
overføring av ressurser fra andre fagområder.  
 
Prioriteringsforskriften skal aktivt brukes for vurdering av om en pasient har rett til nødvendig 
helsehjelp. Helse Nord vil i 2006 styrke faglige nettverk og fagråd, bl.a. for å utvikle en mest 
mulig enhetlig praktisering av prioriteringsforskriften, og vurdering og fastsetting av 
individuelle behandlingsfrister. Endringene i pasientrettighetsloven, som trådte i kraft 
01.09.04, stiller Helse Nord overfor store utfordringer ved dimensjonering av tjenestetilbudet 
slik at det bedre ivaretar befolkningens behov. Den totale kapasiteten i helseregionen må 
brukes fleksibelt slik at vi unngår en situasjon med mange fristbrudd med store økonomiske 
utgifter til dyr subsidiær behandling.  
 
Helseforetakene må fortsette omstilling av tjenestetilbudet til de nevnte satsningsområder. 
Når sykehusene skal prioritere behandling av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, 
innen de medisinsk forsvarlige behandlingsfrister, må vi påregne økt ventetid for pasienter 
som ikke er rettighetspasienter, men som likevel vil motta helsehjelp.  
 
2.2  Satsningsområder 2006 
I dette kapitlet fremheves og utdypes områder som skal ha særlig fokus i omstilling og 
utvikling. 
 
Samhandling og desentralisering - lokalsykehusenes rolle 
Godt samarbeid mellom tjenestenivåene er avgjørende for gode behandlingsforløp, for 
pasientens opplevelse av behandlingen og en effektiv og fornuftig ressursbruk.   
Elektronisk infrastruktur er fra 2005 på plass gjennom Norsk Helsenett.  
Helse Nords rapport av mai 2005 ”Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord”, 
skal også legges til grunn for desentralisering og samhandling med primærhelsetjenesten.  



16 

 
 
I 2006 skal helseforetakene: 
 
• Utnytte mulighetene i Nordnorsk helsenett og telekommunikasjon optimalt; bl.a. i forhold 

til elektroniske henvisninger og epikriser. 
• Vurdere økt bruk av telemedisin og ambulant virksomhet og systematisere disse tjenester 

bedre, herunder gjennomgå og bedre rutinene i samhandling med primærhelsetjenesten.  
• Fortsatt arbeide med å etablere lærings- og mestringssentre i lokalsykehusene 
• Arbeide med å etablere geriatriske team ved lokalsykehusene 
 
Helse Nord skal høsten 2005 utarbeide en samlet oversikt over mål, strategier og tiltak som 
gjelder lokalsykehusene, og innen 1.mars 2006 lage en plan for videre utvikling av disse. 
Det forutsettes at HF-ene aktivt medvirker og senere følger opp de tiltak som inngår i planen.  
  
I tillegg til å videreføre og utvikle samarbeidet med primærlegene er det en særlig utfordring å 
utvikle samarbeidet med pleie- og omsorgstjenestene i kommunene, bl.a. med sikte på en god 
arbeidsdeling med sykehjemmene/hjemmebaserte tjenester. Samarbeid om 
kompetanseheving, konsultasjonsordninger etc. er eksempler på tiltak. 
 
Styrking av kronikeromsorgen  
I følge Handlingsplan for geriatri, som ble vedtatt i 2004, skal det i årene fram mot 2013 skje 
en betydelig styrking av geriatritilbudet i hele regionen. Alle somatiske sykehus skal: 
 
• etablere geriatriske tilbud med senger og tverrfaglige geriatrisk team som skal drive 

poliklinikk for eldre, områdegeriatrisk virksomhet i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og konsultativ virksomhet overfor øvrige avdelinger  

• satse på utdanning og kompetanseheving for fagfolk som arbeider innen feltet  
• etablere rekrutteringsprogram for geriatere og kompetansehevingsprogram for øvrige 

faggrupper.  
 
Egen handlingsplan for habilitering og rehabilitering ble framlagt i 2004, med tiltak som 
vektlegger kompetanseheving, økt bemanning/tilbud og forskning. Hovedprioritet i 2006 er: 
 
• rekruttering og stabilisering av spesialister og styrking av ambulante tjenester.  
• styrking av pasient- og pårørendeopplæring  
• oppfølging av myndighetskrav om individuelle planer og koordinerende enheter. 
• helseforetakene skal bistå i etableringen av fagnettverk for lærings- og mestringssentrene i 

landsdelen. Nettverket står sentralt i å bidra til koordinering og funksjonsfordeling og 
stimulere til kvalitetsutvikling av tilbudene.   

  
I 2006 overtar Helse Nord bestiller- og finansieringsansvar for opptreningsinstitusjonene og 
Valnesfjord Helsesportssenter, og det vil bli vektlagt å utarbeide gode avtaler og 
samarbeidsforhold mellom disse institusjonene og helseforetakene.  
 
Psykisk helsevern 
Styret for Helse Nord RHF vedtok den 22. juni 2005 Tiltaksplan for psykisk helsevern for 
2005 – 2015. Tiltaksplanen fastslår at den desentraliserte strukturen for psykiatrisk helsevern 
opprettholdes og videreutvikles i henhold til opptrappingsplan for psykisk helse. En nasjonal 
målsetting for psykisk helsevern er at befolkningen skal sikres et likeverdig behandlingstilbud 
uavhengig av hvor en bor i landet. For å bedre tilgjengeligheten skal de distriktspsykiatriske 
sentrene reorganisere og tilby mer differensierte tjenester. 
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I 2006 prioriteres følgende: 
 
• helseforetakene skal starte en prosess for å omstille psykisk helsevern slik at tilbudene 

utformes mer i samsvar med de faktiske ressurser; herunder tilgangen på fagpersonell. 
• legerekrutteringsprosjektene i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri videreføres 

som permanente tiltak og skal omfatte hele landsdelen.  
• psykisk helsevern skal samarbeide nært med de tverrfaglig spesialiserte tjenester til 

rusmiddelmisbrukere, og tjenestene skal samordnes der dette er viktig for å ivareta faglige 
krav og god ressursutnyttelse. 

• styrking og utvikling av ledere innenfor psykisk helsevern. 
• oppfølging av intensjonsavtale om styrket samarbeid med barne-, ungdoms- og 

familieetaten (Bufetat) 
 
Styrket innsats i forhold til rusproblematikk, økt fokus på ambulant virksomhet, og 
planmessig samarbeid med kommunale tjenester og fastlegene skal bidra til å forebygge 
behovet for sykehusopphold. 
 
Utover dette skal plan- og utviklingsarbeidet i forhold til opptrappingsplan og tiltaksplan 
følges opp fortløpende. 
 
Rusomsorg 
Handlingsplan for rus vil bli endelig behandlet tidlig i 2006. Handlingsplanen må sees i 
sammenheng med nasjonal opptrappingsplan. Helse Nord RHF inngår i 2005 nye avtaler med 
private, gjeldende fra 1.1.2006.  
 
Helseforetakene skal i 2006: 
 
• Videreutvikle samarbeidet om å implementere felles kriterier for vurdering og prioritering 

i henhold til pasientrettighetsloven.  
• Styrke samarbeidet med psykiatri og somatikk slik at kravene til tverrfaglig spesialisert 

behandling blir ivaretatt 
• Legge til rette for faglig utvikling av tjenesten, herunder forskning 
• Behandlingskapasiteten skal opprettholdes på minst samme nivå som i 2005. Det skal 

imidlertid løpende vurderes om lokalbaserte tilbud i nært samarbeid med kommunene kan 
være alternativ til tradisjonelle langtidstilbud i rusinstitusjoner. 

• Alle tiltak innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal integreres i øvrig 
tverrfaglig spesialisert behandling; herunder harmonisering av henvisningsregler. 

• Ventetidsregistrering skal fra 1.1.2006 innlemmes i Norsk Pasientregister (NPR). 
 
Dersom det i 2006 gis muligheter til ytterligere styrking prioriteres økning i polikliniske 
stillinger i helseforetakene, samt en viss styrking av eksisterende institusjoner. I tillegg 
avsettes midler til kompetanseutvikling.  
 
Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker betydelig i årene framover og det vil fortsatt være behov for å 
ha høy prioritet til diagnostisering og behandling av kreft. Det er fortsatt for lav kapasitet på 
lindrende kreftbehandling og økt fokus på rehabilitering av kreftpasienter er nødvendig i alle 
helseforetakene. Stråleenheten ved Nordlandssykehuset ferdigstilles i 2006 og driftes fra 
2007. Planlegging og oppstart skal følge plan. 
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Utfordringer knyttet til den samiske befolkning 
Alle innbyggere har rett til et likeverdig helse- og sosialtjenestetilbud. Samene har som urfolk 
ifølge Grunnloven rett til et særlig vern for å kunne utvikle sin kultur, sitt språk og samfunnsliv. 
For å ivareta behov og tilbud i forhold til den samiske befolkningen, må spesialisthelsetjenesten 
inneha kompetanse i samisk språk og kultur. Personell som skal arbeide i Helse Nord og møte 
samer må inneha en viss kompetanse om samisk språk og kultur, men det må også satses på å 
rekruttere samisktalende personell.  
 
Helse Nord RHF etablerte i 2005 et samarbeidsorgan med øvrige RHF og Sametinget, som 
skal være rådgivende i problemstillinger knyttet til spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkning. Samarbeidsorganet vil i første omgang prioritere informasjonsutveksling og 
innspill knyttet til økt satsing på samisk innen utdanning og forskning. 
Samisk nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern (SANKS) vil være en viktig 
samarbeidspartner i årene fremover når det gjelder utvikling av kompetanse og forskning på 
disse temaene, sammen med Samisk avdeling UNN. 
 
2.3 Forskning 
Vedtatt forskningsstrategi, styresak 71-2004, ligger fast. Helseforetakene må legge forholdene 
bedre til rette for forskning. Det skal legges til rette for gode og praktiske løsninger, inkludert 
frigjøring av tid, for ansatte som har fått finansiering til forskningsprosjekter. UNN skal følge 
opp de toppsatsningene de er tildelt og ivareta sin regionale støttefunksjon gjennom Klinisk 
forskningssenter og Nord-norsk Psykiatrisk Forskningssenter gjennom de midler som er stilt 
til rådighet.  Det skal også gis nye midler til tematiske satsinger som lyses ut sammen med 
Universitetet i Tromsø. 
 
2.4 Kvalitet 
Kontinuerlig oppfølging og forbedring av kvaliteten på tjenestene er en sentral forutsetning 
for å ivareta lov- og øvrige myndighetskrav som RHF og HF er ansvarlige for. Dette vil også 
bidra til at ressursene benyttes mer effektivt og målrettet og i samsvar med overordnede 
målsettinger.  
 
Viktige tiltak i 2006 blir  
 
• å sikre god virksomhetsstyring gjennom å ha etablert et elektronisk enhetlig 

kvalitetssystem (DocMap)  
• å etablere felles rutiner og innhold i systemene  
• å oppfylle nasjonale målsettinger for kvalitetsindikatorene i løpet av 2006. 
• gjennomføre årlige pasienttilfredshetsundersøkelser i tråd med kravene fra nasjonale 

myndigheter, og mer lokalt tilrettelagte undersøkelser bør vurderes, eventuelt i samarbeid 
med Kunnskapssenteret og brukerutvalgene i regionen 

 
Det er også etablert et regionalt kvalitetsnettverk for kvalitetsledere 
som skal være rådgivende for Helse Nord RHF i saker knyttet til kvalitetsforbedring og et 
forum for å skape felles forståelse om veiene videre knyttet til kvalitetsarbeid. 
Kvalitetsnettverket skal bl.a. følge opp iverksettingen av nasjonal kvalitetsstrategi. Viktige 
tiltak vil også være å etablere bedre systemer for oppfølging av tilsyn.  
 
Helse Nord RHF følger i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) opp etablering og drift av nasjonale kvalitetsregistre i tråd med de retningslinjer som 
skal etableres for det enkelte register.  
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Prehospitale tjenester 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten, herunder luftambulansetjenesten, ivaretar både 
psykiatriske og somatiske pasienter og er en forutsatt infrastruktur for øvrig primær- og 
spesialisthelsetjeneste. Tjenesten i nord har en positiv utvikling, men er kvalitetsmessig ikke i 
mål i forhold til hva som forventes av tilsynsmyndighetene og stortingsføringer. 
 
• Helseforetakene skal sikre nødvendig rekruttering, lærlingplasser og 

kompetanseoppbygging i ambulansefaget. 
• Luftambulansen skal kritisk gjennomgå aktivitet og kostnader og iverksette justeringer. 

Nye myndighetskrav vedrørende helikopter (nye helikoptre), økt aktivitet, overskridelse 
av produksjonsterskel fly, økte kostnader vedr. forsikringer og drivstoff innebærer økte 
kostnader i størrelsesorden 15,5 mill.kr. 

• Nødmeldetjenesten og helseradionettet skal sikres forsvarlig teknisk drift og backup. 
 
Prehospitale akuttmedisinske tjenester 
1. april 2005 trådte det i kraft ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus”.  Denne er felles for ambulanse, nødmeldetjeneste og kommunal legevakt.  I tillegg 
har Helse Nord RHF utarbeidet retningslinjer for å klargjøre et felles grunnlag for videre 
utvikling.  Det er store utfordringer knyttet til ambulansetjenesten vedrørende rekruttering og 
kompetanse, bemanning for å ivareta AML’s krav til arbeids- og hviletidsbestemmelser, 
verktøy for virksomhetsstyring/ressursstyring og rapportering. 
 
Helseforetakene skal 
 
• Ferdigstille nye ambulanseplaner som imøtekommer nye krav/retningslinjer og som 

tilrettelegger for en kvalitativ god og effektiv ambulansetjeneste.   
• Legge til grunn styrets vedtak/føringer i forbindelse med ambulanseprosjektet med 

utredning av vesentlige forhold (bistand fra Sintef).   
• Ta i bruk flåtestyringsverktøy for å bedre kvalitet, effektivisere drift, ivaretakelse av 

pålegg fra Datatilsynet og for å ivareta virksomhetsregistrering. 
• Akuttmedisinsk informasjonssystem (AMiS) skal benyttes i medisinsk nødmeldetjeneste.  

AMK skal til enhver tid være bemannet med to operatører i tilstedevakt.  Helseforetakene 
skal bidra til å sikre at helseradionettet er forsvarlig operativt inntil det avløses med nytt 
digitalt nett i 2010.  

• Tilrettelegge for gode læresteder i ambulansefag og ta imot minimum 6 nye lærlinger (til 
sammen minst 12 lærlinger sum 1. og 2. år).  Det vises til forskriftens kompetansekrav og 
overgangsordningen, herunder krav til akuttmedisinsk kompetanse ved alle 
ambulansebåtoppdrag.  Det forventes at 40 – 50 % av ambulansepersonell i helseforetaket 
oppnår kompetansestatus fagarbeider m/autorisasjon i løpet av året og at det tilrettelegges 
for deltagelse i regional Paramedic-utdanning. 

 
2.5 Oppgave- og arbeidsdeling 
Den altoverskyggende utfordringen i utviklingen av spesialisthelsetjenesten er å sikre 
kvaliteten på tilbudet til befolkningen. Videreutvikling av måten tilbudet organiseres på, 
effektivitet, tilgang på kompetent personell er avgjørende faktorer. Helse Nord legger vekt på 
at lokalsykehusenes rolle og oppgaver skal konsentreres om tilbudene til de store 
sykdomsgruppene og/eller der hvor det er særlig behov for nærhet til tjenesten. Eksempler er 
indremedisinske tjenester, psykiatri, rehabilitering og tjenester for syke eldre. Utover de 
grunnleggende sykehustjenestene som bør være tilgjengelige desentralisert, og en nødvendig 
beredskap for øyeblikkelig hjelp, bør ressursinnsatsen fremme en hensiktsmessig oppgave- og 
arbeidsfordeling innad i det enkelte helseforetaket og mellom helseforetak med særlig vekt på 
å sikre kvaliteten på tilbudet til befolkningen. 
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En andel kirurgiske senger bør omdisponeres til generell indremedisin/geriatri/rehabsenger. 
Vedtatte endringer innen organisering av kirurgi og ortopedi, herunder valg av færre proteser, 
forventes å gi bedre ressursutnyttelse og smidigere avvikling av elektive operasjonskøer. 
Plan for utnyttelse av intensivkapasiteten i foretaksgruppen skal ferdigstilles i 2006. 
  
HF-ene skal samarbeide med – og henvise til - de private aktører som RHF har inngått avtale 
med. Dette gjelder både private sykehus, røntgeninstitutt, rusinstitusjoner, 
rehabiliteringsinstitusjoner, RIBO, Kløveråsen og private lege- og psykologspesialister – når 
egen tilgjengelig kapasitet er utnyttet, når pasienten raskere kan få hjelp der og når dette vil 
fremme fornuftig bruk av de samlede ressurser.    
 
Gjennomgang av arbeidsfordeling og ressursdisponering mellom sykehus og 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Helse Nord, skal fortsette i 2006. DPS skal overta 
allmennpsykiatriske funksjoner, og sykehusfunksjoner må avklares og videreutvikles. 
 
2.6 Brukermedvirkning 
I tråd med vedtektene for helseforetakene skal det innhentes erfaringer fra 
brukerorganisasjonene i planlegging og drift av virksomheten, blant annet gjennom samarbeid 
i brukerutvalg og brukerorganisasjoner. Helseforetakene skal også rapportere om aktivitet 
knyttet til brukermedvirkning i tertialrapporteringen til Helse Nord RHF og årlig plan og 
melding. 
 
Samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner skal 
også bli hørt. 
 
3. Økonomiske rammebetingelser    
3.1 Status omstillingsutfordring  
I styresak 58-2005 Premisser for drift og investeringer ble det redegjort for en samlet 
omstillingsutfordring for helseforetakene for 2006 på omtrent 280 mill kr. Det forelå på det 
tidspunkt ingen konkrete tiltak for å løse dette utover tiltak allerede igangsatt i 2005. Alle 
helseforetakene varslet imidlertid om at det var lite rom for ytterligere generell 
effektivisering, og at tilpasning ville måtte få konsekvenser for pasienter og ansatte. 
 
Helseforetakene er i budsjettprosessen bedt om å fremlegge en konkret tiltaksplan for hvordan 
budsjettbalanse skal nås i 2006 forutsatt de rammer som styret fastsatte i juni. Det er 
gjennomført budsjettmøter i flere omganger både før og etter forslag til statsbudsjett ble kjent 
14.oktober. 
 
Den økonomiske utfordringen til helseforetakene for 2006 er nå estimert til mellom 340 og 
365 mill kr. Generelt utgjør manglende omstilling i 2005 med dagens ubalanse i drift den 
største utfordringen for 2006. I tillegg kommer bl.a. økte pensjonskostnader og økte 
avskrivninger av nye investeringer.  
 
Økningen fra i juni skyldes ny beregning av pensjonskostnader og antatt effekt av 
statsbudsjettet. Forslag til statsbudsjett inneholder flere usikre omstillingselementer for 
helseforetakene knyttet til følgende forhold: 
 
• poliklinikkrefusjon for somatikk og lab/røntgen er ikke priskompensert fullt ut 
• kompensasjon for halvering av polikliniske takster for lab/røntgen  
• omlegging fra 60 til 40 % ISF-kompensasjon 
• økte egenandeler for syketransport 
• overtakelse av 100 % finansieringsansvar for syketransport 
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Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har en tilpasningsutfordring på omtrent 65 mill kr for 2006.  
 
Helseforetaket planlegger med kostnadsreduserende tiltak og generelle kutt tilsvarende 30 
mill kr, hvorav tiltak innenfor syketransport utgjør 10 mill kr. Det forventes at disse tiltakene 
ikke skal få vesentlig effekt for pasienter og ansatte. 
 
Helseforetaket tilbakemelder at det er en betydelig utfordring å skulle bringe økonomien i 
balanse i 2006. I 2005 ble blant annet sengetallet redusert med 40 senger med tilhørende 
reduksjon i bemanning. Det anses ikke som mulig å redusere dette ytterligere i 2006. 
Helseforetaket arbeider fortsatt med å konsekvensutrede nye tiltak for 2006. 
 
Det er høyst sannsynlig at nye tiltak vil måtte få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. 
For å redusere konsekvensene anbefaler adm. direktør å utsette helseforetakets balansekrav 
for 2006 med 10 mill kr. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset har tidligere avventet ytterligere kostnadsreduserende tiltak som følge 
av at helseforetaket har vurdert den økonomiske situasjonen til å være under kontroll. Som 
følge av økte pensjonskostnader, endring ISF-andel, reduserte poliklinikkinntekter og 
omstilling til prioriterte fagområder har UNN imidlertid i den senere tid meldt om ytterligere 
uløste tilpasningsutfordring på mellom 75 og 100 mill kr for 2006. Det er ikke identifisert 
tiltak med tilhørende effekter på nåværende tidspunkt, og foretaket er nå i en prosess hvor de 
vurderer hvilke tiltak som må iverksettes. 
 
Hålogalandssykehuset HF 
Hålogalandssykehuset har et omstillingskrav for 2006 på omtrent 125 mill kr. Det er skissert 
tiltak for omtrent 60 mill kr, men disse er ikke ferdig utredet med hensyn til konsekvenser for 
pasienttilbudet og ansatte. Det er imidlertid realistisk å anta at dette vil bety omlegging av 
tjenestetilbudet og et redusert antall ansatte.  
 
Omstillingsutfordringen møtes ved å styre etter tilgjengelige rammer med hovedfokus på 
resultat og tiltak som virkemiddel. Det arbeides kontinuerlig med å: 
 
• etablere en felles virkelighetsoppfatning, felles styringssystemer, oppfølgingsmetodikk og 

prestasjonskrav i foretaket.  
• effektivisere i forhold til kjernefunksjoner, støttefunksjoner (medisinske og ikke 

medisinske) samt generell effektivisering. For kjernefunksjonene utvikles det en meny 
over dagens tjenestetilbud samt et dokument over strategiske veivalg. 

• På andre områder vurderes vaktordninger, åpningstider, ressursbruk (ant stillinger, 
overtid, innleie), tjenesteplaner, styring av pasientlogistikk, koding, styring av innkjøp, 
vaskeritjenester, kjøkkenløsning etc.  
 

Foretaksledelsen er opptatt av at det skal være legitimerte og reelle tiltak.  
 
Adm. direktør vurderer det som lite sannsynlig at Hålogalandssykehuset vil kunne klare å 
oppfylle hele omstillingskravet i 2006, og det fremmes derfor forslag om å utsette 
balansekravet med 20 mill kr.  
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Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har skissert tilpasningsutfordringen til mellom 30 og 50 mill kr. Videre 
økonomisk omstillingsarbeid vil skje i form av generell rasjonalisering, og det er hittil ikke 
påvist konsekvenser for pasienttilbudet eller ansatte. Kostnadsutviklingen ved helseforetaket 
er positiv, jfr. siste Samdata-rapport.  

 
Foretaket har identifisert tiltak for 40 mill kr. Tiltak for 2006 er i hovedsak knyttet til 
gevinstrealisering av innkjøpsavtaler, ambulanseavtaler og arbeidsplansystem samt 
effektivisering av pasientforløp herunder reduksjon av liggedøgn. Det er usikkert om 
helseforetaket må iverksette ytterligere tiltak for balanse i 2006. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helseforetaket antyder en omstillingsutfordring for 2006 tilsvarende 30 mill kr. I 2006 
videreføres en relativ omfattende tiltaksplan vedtatt i 2005. Dette er imidlertid ikke 
tilstrekkelig i forhold til å innfri resultatkravet om balanse i 2006. Helgelandssykehuset er det 
mest kostnadseffektive helseforetaket i Helse Nord, jfr. Samdata.  
 
Helseforetaket har størst utfordringer knyttet til ambulansekostnad, syketransport, 
behandlingshjelpemidler og gjestepasienter (fellesområdet). Sykehusdriften vurderes som 
kostnadseffektiv, og ytterligere innsparinger vil få kunne få store effekter for pasienttilbudet 
og ansatte. Helseforetaket arbeider med å identifisere og konsekvensberegne ytterligere tiltak 
for omtrent 20 mill kr. 
 
Tabellen under skisserer status i økonomisk omstillingskrav. 
 
 Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland Sum 
Estimert 
tilpasningsproblem 
pr oktober 05 

65 75-100 125 50 30 340-365 

Estimert 
økonomiske effekt 
i 2006 av 
identifiserte tiltak 

30  60 40 10 140 

Rest uløst/krav til 
nye tiltak i 2006 

 
35 

 
75-100

 
65 

 
10 

 
20 

 
205-230 

 
Ovennevnte omstillingsbehov er det som kreves for å realisere økonomisk balanse. 
 
Konsekvenser for pasienttilbud og ansatte 
Helseforetakene har på nåværende tidspunkt ikke ferdig konsekvensutredet og behandlet tiltak 
for å nå økonomisk balanse i 2006. Dette skyldes både forsinkelse i interne arbeidsprosesser i 
helseforetakene og at det forslåtte statsbudsjett inneholder en del endringer i 
rammeforutsetninger som må innarbeides, jfr. pkt 3.2. Adm. direktør vil på et senere tidspunkt 
fremme egen sak til styret vedrørende status i tilpasningsprosessen. 
 
Gjennomførte og kommende omstillingstiltak er krevende både for organisasjonen og de 
ansatte. Som følge av at en vesentlig del av helseforetakenes kostnader er lønnsrelaterte, må 
det forventes at store deler av innsparingene må realiseres gjennom redusert bemanning. 
Erfaringer fra tidligere omstillingsprosesser viser at det i svært liten grad har vært nødvendig 
med oppsigelser. Tilpasning til vedtatte budsjettrammer må så langt som mulig skje gjennom 
andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte.  
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3.2 Forslag til statsbudsjett 
Statsbudsjettet innebærer noen endringer i forhold til forutsetninger i juni for 2006. Forslaget 
viderefører blant annet tilleggsbevilgninger i revidert nasjonalbudsjett. På den andre siden 
framkommer det nye effektiviseringskrav.  
 
Hovedelementer i forslaget: 
 
• Videreføring av ISF-aktivitet (innsatsstyrt finansiert aktivitet innen somatisk virksomhet) 

på samme nivå som prognose for 2005. 
• Balansekravet i 2006 står fast 
• Tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett videreføres  
• Helseregionene får et økt ansvar for finansiering av syketransport, 

opptreningsinstitusjoner, høykostnadsmedisin og pasientskadeerstatning 
• ISF-andelen (innsatsstyrt finansiering) reduseres til 40 % og basis rammetilskudd økes 

tilsvarende 
 
Punktene under gir en nærmere presentasjon av de enkelte punkter i Statsbudsjettet. 
 
Aktivitetsnivå 
Statsbudsjettet legger til rette for videreføring av ISF-basert og poliklinisk aktivitet på samme 
nivå som prognose for 2005. Dette er i tråd med føringer for aktivitet som styret fastsatte i 
juni.  
 
Enhetspris for ISF-aktivitet for 2006 er foreslått til kr 31 614 pr DRG-poeng 
(diagnoserelaterte grupper). Dette tilsier en prisjustering på 2,9 % fra 2005. Enhetsprisen 
prisjusteres i forhold til anslått effekt av kodeforbedring. Ny informasjon tilsier at 
enhetsprisen for 2005 er satt om lag 1 % for lav. Prognosen for 2005 er, på landsbasis, 1 % 
vekst i ISF-finansiert aktivitet. For Helse Nord var det pr 1.tertial en liten nedgang i 
aktivitetsnivået fra 2004. Administrasjonen forutsetter derfor en aktivitet i 2006 på nivå med 
2004 og budsjettert aktivitet for 2005. 
 
Endret andel innsatsstyrt finansiering 
Det foreslås å endre ISF-andel ned fra 60 % til 40 %. Basisrammen økes tilsvarende som 
kompensasjon for tapte ISF-inntekter. I forslaget er det tatt utgangspunkt i 
produksjonsprognose for 2005 ved omfordelingen. ISF-andelen ble i fjor økt fra 40 til 60 %. 
Etter våre vurderinger er kompensasjonen i tråd med prognose for 2005 for Helse Nord 
samlet.  
 
Poliklinikkrefusjon 
Refusjonssatser for poliklinisk lab-/røntgenvirksomhet ble halvert med virkning fra 1.9 2005. 
På grunn av etterslep i innrapportering til RTV på omtrent 1,5 mnd ble det holdt tilbake 
midler fra helseforetakene for å dekke regninger fra 2004. Dette gir et samlet underskudd på 
Helse Nord i 2005 tilsvarende omtrent 13,5 mill kr i forhold til kompensasjon i 
rammetilskudd. For 2006 er helårsvirkningen lagt inn i rammetilskuddet. Dette tilsvarer en 
økt basisramme for Helse Nord tilsvarende 48,8 mill kr for 2006.  
 
Refusjon for takstreduksjon vedrørende kjøp av private lab-/røntgentjenester er ikke 
kompensert fullt ut for aktivitetsøkning til tross for at helseforetakene ble pålagt å inngå 
avtaler på nivå med estimert produksjon i 2004.  På landsbasis tilsier dette et 
effektiviseringskrav tilsvarende 125 mill kr. Dette var bakgrunnen for at styret i vår økte 
tildeling til kjøp fra private lab/røntgen med 5 mill kr for 2006.  



24 

 
 
Takster for poliklinisk virksomhet innen somatikk og lab/røntgen er ikke fullt ut prisjustert. 
Takstene er prisjustert med 0,3 % mot generell prisjustering på 2,9 %. For landet som helhet 
er dette estimert til 67 mill kr. For Helse Nord er dette grovt estimert til 8 mill kr samlet 
effektiviseringskrav. 
 
Total underkompensasjon er estimert til 13 mill kr i 2006. I tillegg er det foreslått å utvide 
fritak for egenandel for barn opp til 12 år mot 7 år i dag. På landsbasis er dette beregnet til en 
netto merutgift på 50 mill kr.  
 
Omfordeling mellom regioner, nye kriterier for fordeling av basisbevilgningen 
I samsvar med St.meld.5 (2003-2004) omlegges finansieringsordningen til vektlegging av 
objektive kriterier (hovedsakelig alderssammensetning). Samtidig blir det gitt et Nord Norge 
tillegg på omtrent 214 mill kr. Kostnader som følge av bortfall differensiert 
arbeidsgiveravgift, syketransport, opptreningsinstitusjoner samt noen mindre forhold fordeles 
fremdeles etter andre kriterier. Totalt skal om lag 74 mill kr omfordeles fra Helse Nord. Det er 
en 5 års overgangsperiode. Rammereduksjon i 2006 er 15 mill kr. Inkludert omfordeling i 
2004 er det totalt omfordelt 44 mill kr hittil.  
 
Priskompensasjon  
Statsbudsjettet legger til grunn 2,9 % pris- og lønnstigning i 2006. Forutsatt moderat 
lønnsoppgjør anses dette som en tilstrekkelig kompensasjon i rammene. Det er ikke foreslått 
momskompensasjonsordning for helseforetakene fra 2006. En slik ordning vil etter forslaget 
fremmes først når investeringsnivået i helsesektoren er på et normalt nivå.  
 
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern 
Øremerkede midler til opptrappingsplanen for psykisk helse (kap. 743.75) utgjør samlet 185,6 
mill kr, hvorav 24,227 mill kr gjelder særskilte tiltak for den samiske befolkning. Midlene 
over kap. 743.75 er omfordelt mellom regionene, noe som innebærer at Helse Nord RHF er 
trukket 8,2 mill kr i 2006. Omfordelingen bidrar til at budsjetterte tiltak i 2006 må 
delfinansieres av ubrukte midler fra tidligere år, samt at noen ansettelser må skyves noe ut i 
tid. Helse Nord RHF avventer tilbakemelding fra departementet på omdisponering av en 
engangsbevilgning på 2,8 mill kr fra 2003 som vil kunne fremskynde ansettelser.  
 
Rusbehandling 
Tilleggsbevilgningen i RNB 2005 (til dekning av deler av underkompensasjonen i 2004 og 
styrking av LAR1-tilskudd) er videreført i 2006 (8,3 mill kr). Det er fortsatt en stor udekket 
etterspørsel etter rusbehandling, og forslaget er derfor lavere enn forventet.  
 
Tilleggsbevilgning i RNB 2005 
Tilleggsbevilgningen i RNB tilsvarende 85 mill kr er videreført i 2006, noe som innebærer at 
Helse Nord kan foreta en forsiktig økt satsing på prioriterte områder. 
  
Økt ansvar for syketransport 
Helseregionene overtok ansvaret for syketransport fra trygdeetaten 1.1.2004. På grunn av 
sterk årlig vekst siste 10 år før ansvarsoverføringen, ble det innført en risikodeling med Helse- 
og omsorgsdepartementet. I 2004 hadde Helse Nord finansieringsansvar for 50 % av 
kostnadene, mens det ble økt til 75 % i 2005. Statsbudsjettet foreslår fullt finansieringsansvar 
fra 1.1.2006. Helse Nord har til nå kjøpt kontroll- og oppgjørstjenester hos RTV. Fra 1.1.2006 
overtar helseforetakene kontroll- og utbetaling til transportører, mens det fortsatt vil kjøpes 
tjenester for utbetalinger til enkeltpersoner. 

                                                 
1 LAR – Legemiddelassistert Rehabilitering 
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Det foreslås økning av egenandelen for fritt sykehusvalg fra 220 kr per vei, til 400 kr per vei. 
Videre foreslås bortfall av egenandel for barn under 12 år (til nå kun for barn under 7 år).  
 
Total er det foreslått bevilget 558,6 mill kr til syketransport. Samlet sett er Helse Nord 
underkompensert med om lag 20 mill kr. Av dette er om lag 11 mill kr holdt tilbake av Helse- 
og omsorgsdepartementet for å dekke etterslep på regninger fra 2005 som forfaller i 2006. 
Dette håndteres som en fordring på staten, mens resterende 8 mill kr er håndtert som 
effektiviseringskrav. 
 
Tabellen under viser statlig tilskudd til syketransport (eksklusive administrasjon som ligger i 
basisrammen): 
 
Tilskudd 2005 (75 %) (helårseffekt) 413,1 mill kr
Prisjustering  12,1 mill kr
Økt ansvar (100 %) 141,0 mill kr
 
Økt egenandel fritt sykehusvalg -4,7 mill kr
Bortfall egenandel barn 7-11 år 15,6 mill kr
Underkompensasjon/effektiviseringskrav -7,6 mill kr
 
Ramme øremerket tilskudd 2006 
(helårseffekt) 

569,5 mill kr

 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra 
Øremerket tilskudd til forskning består av en fast del som er lik for alle helseregioner, samt en 
del som er avhengig av vår relative andel av forskningsresultater. Bevilgningen til Helse Nord 
i 2006 er reelt 0,8 mill kr lavere enn i 2005. 
 
Til utdanning av medisinerstudenter er bevilgningen reelt økt med 1,4 mill kr som følge av 
opptak av flere medisinerstudenter. Dette tilskuddet er flyttet fra øremerkede midler til 
basisramme. 
 
Bevilgningen til nasjonale kompetansesentra er reelt uendret fra 2005.  
 
Opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra 
I Statsbudsjettet for 2003 ble det vedtatt en ny ordning for organisering og finansiering av 
tilbudet i opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra m.m. Denne innebærer at 
helseregionene i løpet av en fireårsperiode gradvis overtar finansierings- og bestilleransvaret. 
For 2006 finansieres 100 % gjennom de regionale helseforetakene (40 % i 2005). 
 
Ved overføring av 100 % finansieringsansvar er det holdt tilbake 100 mill kr av bevilgningen 
på landsbasis til dekning av regninger fra 2004. For Helse Nord er underdekningen estimert til 
omtrent 14,3 mill kr. 
 
Overtakelse av ansvar for erstatningsutbetalinger ved pasientskade (Norsk 
pasientskadeerstatning – NPE) 
I dag er utbetalinger til pasientskadeerstatning finansiert av premieinnbetalinger fra regionale 
helseforetak (beregnet i f. t. skadestatistikker), egenandeler fra helseforetakene og 
restfinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Fra og med 2006 er det foreslått 
at regionale helseforetak selv skal finansiere erstatningsutbetalingene. Saksbehandling skal 
fortsatt skje i NPE.  
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Midlene fra HOD er overført i f. t. folketall. Helse Nords andel av erstatningsutbetalingene for 
2004 utgjorde 12,3 % av totale utbetalinger, mens befolkningen utgjør 10 %. For Helse Nord 
er det overført 41,6 mill kr. Ordningen medfører en betydelig økt risiko i forhold til at 
utbetalingene har økt kraftig senere år og svingningene mellom år er store. Det er imidlertid 
varslet i statsbudsjettet at behovet for en særskilt økonomisk kompensasjon vil vurderes i 
revidert statsbudsjett. 
 
Overtakelse av ansvar for finansiering av legemiddelgruppen TNF-hemmere. 
Legemiddelgruppen TNF-hemmere (tumornekrosefaktor-hemmere) brukes i behandlingen av 
revmatiske sykdommer. I dag må sykehusene dels finansiere denne behandlingen selv. 
Utgiftene refunderes dels gjennom tilleggsrefusjonsordninger som er etablert særskilt for 
enkelte legemidler og blåreseptordning. Det søkes nå å få etablert en finansieringsform som er 
uavhengig av preparatvalg, og det foreslås derfor å overføre finansieringsansvar til RHF fra 
1.juni. Dette er en meget kostbar behandling, anslagsvis 150 000 pr pasient. Det legges opp til 
å utvikle retningslinjer med virkning fra 1.halvår 2007 for bruk av disse legemidlene som vil 
understøtte prioritering og geografisk likhet i bruk.  
 
Også for denne ordningen er det holdt tilbake midler til dekning av etterslep i utgifter fra 2005 
på en måned. Det er usikkert hvor stor resultateffekt dette vil få for 2006, men dersom 
etterslepet gjelder hele bevilgningen kan virkningen bli opptil 10 mill kr for Helse Nord. 
 
Total bevilgning til Helse Nord for 2006 er 62,255 mill kr, og avsettes foreløpig sentralt. 
 
Øremerket tilskudd til psykososialt arbeid med flyktninger 
Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger ble tidligere tildelt fra statsbudsjettets kap.743 
post 73 Tilskudd til psykososialt arbeid.  I forslag til statsbudsjett er det foreslått å etablere 
regionale ressurssentre for vold og traumatisk stress. Eksisterende bevilgning er tenkt å inngå 
i bevilgning til disse sentrene. Ressurssentrene vil bli tildelt midler dels fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og dels fra Sosial- og helsedirektoratet. Hvert regionale ressurssenter 
vil få videreført bevilgningen til den delen av virksomheten som tidligere var organisert som 
Psykososiale team. For Helse Nords del vil det utgjøre om lag 3 mill. kr fordelt på midler 
knyttet til klinisk virksomhet for flyktninger og asylsøkere med 1 mill. kr (utbetalt fra HOD), 
og 2 mill. kr knyttet til øvrige oppgaver (utbetalt av SH-dir.).  
 
Barnekreftlege 
Det foreslås å overføre finansieringsansvar for fem barnekreftleger til regionale helseforetak, 
hvorav en ved UNN HF. Stillingene var tidligere finansiert av kreftforeningen. Forslaget 
følges ikke av egen bevilgning.  
 
Andre endringer 
Rammen til Helse Nord er endret på følgende områder: 
 
• redusert 0,8 mill kr for å dekke kostnader til landvernplan for kulturhistoriske eiendommer 
• det er overført midler til alle RHF til knutepunktfunksjon for autister med behov for 

særskilt kompetanse. For Helse Nord utgjør dette 1,6 mill. kr. Bevilgningen avsettes 
foreløpig sentralt. 

• Tidligere trekk fra basisrammen til finansiering av Viken-senteret er overført Helse Nords 
ramme med 3,6 mill kr. Dette er en styrking av basisrammen. 

• Redusert 0,3 mill kr for flytting av finansieringsansvar for Nasjonalt ammesenter og 
incestsentre. 

• Økt med 3,8 mill kr for økt gjestepasientutgifter for høykostnadsprosedyrer (endret 
mottaker av midlene fra produsent til bestiller).  

• øremerket tilskudd til Norsk Luftambulanse er prisjustert med 2,9 %. 
• øremerket tilskudd til differensiert arbeidsgiveravgift er justert med 4 %. 



27 

 
 
Lånerammer  
Nasjonal låneramme til investeringsformål er samlet satt til samme nivå som i 2005, dvs. 3 
mrd. Helse Nord har søkt om 400 mill kr i låneramme i tillegg til tilskudd i 2005. Det er ikke 
foreslått at Helse Nord skal få investeringstilskudd i 2006. Lånerammen fordeles først mellom 
regionene i styringsdokumentet.  
 
3.3 Økonomisk styringsmål 
Styret vedtok i sak 58-2005 at styringsmålet for 2006 fastholdes til økonomisk balanse før 
korrigeringer for avskrivninger av åpningsbalansen for samtlige helseforetak. Dette tilsvarer 
et underskudd på 157,4 mill kr i 2006 etter føring av fulle avskrivninger og korrigering for 
utvidet levetid av åpningsbalansen. Vedtaket er i samsvar med forslag til statsbudsjett som 
setter krav til økonomisk balanse for foretaksgruppen samlet sett. 
 
I denne saken foreslås å endre samlet styringsmål med 14,8 mill kr til 172,2 mill kr etter 
korrigeringer for åpningsbalansen. Årsaken er at Helse Nord tidligere har hatt avvik i 
beregningsmetoden for korrigeringene i f. t. Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 
metode. Ved å benytte HOD’s metode for beregning av styringsmål øker effekten av utvidet 
levetid av åpningsbalansen, og letter resultatkravet samlet med 14,8 mill kr.  
 
På grunn av at omstillingskravet vurderes urealistisk høyt for Helse Finnmark HF og 
Hålogalandssykehuset HF foreslås det å utsette balansekravet for 2006 med henholdsvis 10 og 
20 mill kr. Det budsjetteres med tilsvarende overskudd sentralt på RHF slik at 
foretaksgruppen som helhet foreslås budsjettert i balanse. Med fulle avskrivninger av 
åpningsbalansen betyr dette følgende styringsmål i 2005 per helseforetak: 
 

Resultatmål (alle tall i 1000 kr)

Strukturfond

Utvidet levetid av 
åpningsbalansen, 
jfr beregning i juni

Resultatmål 
fastsatt i 

juni

Ny beregning 
av utvidet 
levetid

Utsatt 
balansekrav

Forslag til 
nye 
resultatmål

RHF -               -                         0 (30 000)        (30 000)          
Sykehusapoteket -               -                         0 -                 
Finnmark 15 400          6 100                     21 500         8 400                10 000         33 800           
UNN 52 900          8 200                     61 100         9 200                62 100           
Hålogaland 27 200          5 600                     32 800         11 200              20 000         58 400           
Nordlandssykehuset 23 800          5 500                     29 300         8 900                32 700           
Helgeland 10 300          2 400                     12 700         4 900                15 200           
SUM 129 600       27 800                 157 400     42 600            172 200        
 
3.4 Samlet budsjettforslag for Helse Nord 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF. Totalt budsjetteres med 8,936 
mrd kr i inntekter i 2005. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF, og som i 
overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller private 
spesialister og sykehus. Andre inntekter til helseforetakene som egenandeler, barnehage- og 
husleieinntekter er ikke inkludert.  
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Budsjett 2006 Helse Nord    (alle tall i 1000 kr) Regnskap 2004
Vedtatt budsjett 

2005 Forslag 2006
Basistilskudd 5 296 983                        4 576 208                5 730 726              
ISF-inntekter 1 230 680                        2 022 287                1 384 693              
ISF-inntekter av gj.pas. kostnader 90 481                             
Gjestepasientinntekter -                                   
Polikliniske inntekter 467 850                           425 235                   370 000                 
Øremerkede tilskudd 704 953                           1 176 381                1 393 771              
Annen driftsinntekt 2 940                               39 224                     57 592                   
Sum inntekter 7 793 887                      8 239 335               8 936 782             

Kjøp av helsetjenester 7 593 545                        8 040 614                8 566 780              
Lønnskostnad 26 349                             31 345                     33 552                   
Avskrivninger 10 599                             17 439                     27 617                   
Annen driftskostnad 134 024                           158 984                   282 333                 
Sum kostnader 7 764 517                      8 248 382               8 910 282             

Driftsresultat 29 370                             (9 047)                     26 500                   

Annen renteinntekt 20 882                             14 500                     16 700                   
Annen rentekostnad (7 072)                              (12 450)                   (13 200)                  
Årsresultat 43 179                           (6 997)                    30 000                   
* Poliklinikkinntekter og ISF-refusjon er foreløpige beregnede tall basert på prognose for 2005 korrigert 

for prisstigning, endring i lab/røntgensatser  
 
Det er budsjettert med 8 % høyere inntekter enn i vedtatt budsjett 2005. Dette skyldes i 
hovedsak følgende forhold: 
 
• 2,9 % priskompensasjon av basisrammen samt justering av øremerket tilskudd til 

arbeidsgiveravgift og justering av ISF-pris (216 mill kr) 
• økt finansieringsansvar for syketransport (145,9 mill kr) 
• økt finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner og helsesportssentra (75 mill kr) 
• økt finansieringsansvar for pasientskadeerstatning (41,6 mill kr) 
• opptrappingsplanen for psykisk helse (30 mill kr) 
• videreføring av tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett justert for rammetrekk (70 

mill kr) 
• nytt finansieringsansvar for høykostmedisin (62 mill kr) 
 
I tabellen under er inntektsrammens fordeling vist i prosent av totale inntekter.  
 

Inntekt Budsjett 2005 Forslag 2006
Basistilskudd 56 % 64 %
ISF-inntekter og polikliniske inntekter 30 % 20 %
Øremerket tilskudd 14 % 15 %
Andre inntekter 0,5 % 0,6 %  
 
Endring i inntektssammensetning har sammenheng med nedgang i ISF-andel, polikliniske 
refusjoner og overføring av nye ansvarsområder som er ramme- eller øremerket finansiert. 
  
96 % av inntektene foreslås disponert til kjøp av helsetjenester, hvorav hovedvekten fra egne 
helseforetak. 
 
Kjøp av helsetjenester Budsjettforslag 2006 %-vis fordeling
Kjøp av offentlige helsetjenester 7 478 287                        87,3 %
Tilskudd til forskning 58 140                             0,7 %
Syketransport 569 520                           6,6 %
Luftambulanse inkludert nasjonalt tilskudd 220 533                           2,6 %
Kjøp fra private, utenlandsbehandling etc 240 300                           2,8 %
Sum 8 566 780                        100,00 %  
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Generelt kjøp fra helseforetakene dekker kostnader til flere ulike funksjoner. Siden Helse 
Nords bestilling og overføring (betaling) til helseforetakene ikke er per funksjon er det ikke 
mulig å presentere et fullstendig budsjett for 2006 pr. funksjon. Styresak om konsolidert 
budsjett for foretaksgruppen vil være fordelt på funksjon. 
 
3.5 Fastsetting av basisramme per helseforetak  
Premisser for drift 2005 ble vedtatt av styret i sak 58-2005. De endringer som nå er lagt inn i 
rammene for 2006 er i hovedsak som følge av endringer foretatt i forslaget til statsbudsjett. I 
tillegg foreslås noen fordelinger til prioriterte områder. Vedlegg 1 viser budsjettramme per 
helseforetak der endringer i forhold til vedtatt ramme 2005 framkommer. Punktene under 
redegjør for endringene. 
 
Videreføring av vedtak i sak 58-2005 Premisser for drift og investering 
Det foreslås å videreføre følgende vedtak fra juni: 
 
• 1 % trekk i helseforetakenes rammer til finansiering av prioriterte satsingsområder 
• Finansiering av stråleterapi og spiseforstyrrelser ved NLSH med henholdsvis 1,5 og 3 mill 

kr. 
• Finansiering av helårseffekt av igangsatte tiltak i kronikerplanene med 22,5 mill kr. 
• Rammejustering som følge av endrede foretaksgrenser mellom Hålogalandssykehuset, 

UNN og Nordlandssykehuset 
• Videreføring av tildeling til RUS-behandling og kompensasjon for dyre legemidler i RNB.  
• Overtakelse av ansvar for privat lab-avtale. Denne omfordelingen halveres i forhold til 

vedtak i juni pga at avtalen utløper juni 2006. 
 
Kompensasjon for lønns- og prisstigning 
Helseforetakene kompenseres med 2,9 % pris- og lønnsvekst. Andel av basisrammen som er 
finansiering av åpningsbalanseavskrivninger er ikke priskompensert.  
 
Endret andel innsatsstyrt finansiering fra 60 til 40 % 
ISF-andelen er foreslått redusert til 40 %. Basisrammen økes tilsvarende som kompensasjon 
for tapte ISF-inntekter. Administrasjonen foreslår å fordele økningen i basistilskuddet mellom 
helseforetakene i samsvar med trekk i 2005. Forslaget fremmes fordi styret i 2004 vedtok å 
videreføre produksjonsnivået i 2004 til 2005. De helseforetak som har hatt vekst i 
produksjonen utover forutsetningene i RHF’s budsjettvedtak for 2005 (videreføring av 
produksjon på 2004 nivå) vil få et effektiviseringskrav i 2006 som følge av dette.  
 
Halvering av lab/røntgen takster 
Lab/røntgensatser ble halvert med virkning fra 1.9 2005. For 2006 er helårsvirkningen lagt 
inn i rammetilskuddet. Dette tilsvarer en økt basisramme i 2006 for Helse Nord tilsvarende 
48,8 mill kr for offentlig virksomhet og 4 mill. kr. for privat.  
 
I styresak 58-2005 ble det foreslått å fordele økningen til helseforetakene i tråd med 
produksjonsinntekter. I ettertid har det vist seg at staten har fordelt tilskuddet etter sørge-for-
ansvar og ikke produksjonsinntekter. Det vil si at kompensasjonen også inneholder et element 
som skal dekke oppgjør for lab-leveranser mellom regionene. Regionene har vedtatt å øke 
prisen på grunn av halveringen av lab-takstene. For å utjevne dette foreslår adm. direktør å 
fordele tildeling for 2006 etter 75 % produksjonsnivå og 25 % sørge-for (folketall).  
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Endret mottaker for refusjon høykostnadsprosedyrer 
Basistilskuddet er økt med 3,8 mill kr for økt gjestepasientutgifter for høykostnadsprosedyrer 
(endret mottaker av midlene fra produsent til bestiller). Det foreslås å fordele denne økningen 
til helseforetakene i forhold til relativ fordeling av gjestepasientutgifter. 
 
Prisjustering av psykiatriplan i basisrammen 
I 2005 ble basisrammen økt som følge av at de eldste tiltakene i opptrappingsplanen ble 
trukket ut fra de øremerkede midlene. I den forbindelse ble ikke denne omleggingen 
prisjustert.  
 
Tillegget for manglende prisjustering i 2005 foreslås fordelt i f. t. helseforetakenes relative 
andel av psykiatriplan overført til basisrammen i 2005. 
 
Tilskudd til utdanning  
Tilskudd til utdanning er flyttet til basisrammen fra øremerkede midler, og tildeles i tråd med 
fordeling i justert budsjett for 2005. Økning som følge av økt opptak av medisinerstudenter 
fra 2005 til 2006 fordeles til UNN.  
 
Barnekreftlege ved UNN 
I statsbudsjettet foreslås det å overføre finansieringsansvar til Helse Nord for en 
barnekreftlege som tidligere var finansiert av Kreftforeningen. Det foreslås derfor å øke 
rammen til UNN med 1 mill kr. 
 
Stråleterapi og fedmekirurgi ved Nordlandssykehuset 
I tråd med vedtatte planer og prioriteringer foreslås det å tilføre NLSH 1,7 mill kr til 
fedmekirurgi og 3,5 mill kr til nytt behandlingstilbud i stråleterapi. Dette innebærer en økt 
kapasitet for fedmekirurgi på omtrent 33 operasjoner. 
 
Rus 
Rammene til helseforetakene styrkes med 7,4 mill kr for overtakelse av ansvar knyttet til kjøp 
av behandling (gjestepasientutgifter). Dette er midler som tidligere var gitt som direkte 
tilskudd til Finnmarkskollektivet. 
 
Rammene styrkes også med midler til: 
 
• Ny fagstilling ved Finnmarksklinikken 0,5 mill kr 
• Prosjekt ”helhetlig rusarbeid” ved Helgelandssykehuset 0,7 mill kr 
• Fagutvikling ved kompetansesenteret ved Hålogalandssykehuset 0,3 mill kr 

 
Andre forhold 
Rammen til NLSH økes med 0,65 mill kr for overtakelse av finansieringsansvar for 
pasienttelefon. 
 
Rammene til helseforetakene styrkes med til sammen 3,8 mill kr for økte kostnader knyttet til 
avskrivninger av felles IT-investeringer. 
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Endringer i rammetilskudd til RHF 
Det foreslås å endre RHF rammen for følgende forhold: 
 
• Tilleggsbevilgningen i RNB tilsvarende 85 mill kr avsettes sentralt for å håndtere 

kostnadsøkninger, finansiere satsingsområder og håndtere trekk i forbindelse med 
omfordeling av inntekter mellom regionene (reduksjon på 15 mill kr). I tillegg 
budsjetteres det med overskudd på 30 mill kr på RHF på grunn av tilsvarende utsatt 
balansekrav for to helseforetak. 

• Tildeling til pasientskadeerstatning 41,637 mill kr 
• Tidligere uttrekk til finansiering av Viken-senter er lagt tilbake til RHF-enes rammer 
• Trekk for overføring av ansvar for finansiering av ammesenter, incestsenter og 

landsvernplan kulturhistoriske eiendommer 
• Økning for overtakelse av administrativt ansvar opptreningsinstitusjoner 0,6 mill kr 
• Halvårseffekt for overtakelse av privat lab-avtale 
• Finansieringsansvar for TNF-hemmere fra 01.juni 
 
Basisramme per helseforetak 
Følgende basisramme foreslås per helseforetak (% - andel): 
 
Basis rammetilskudd 2006 rammetilskudd %vis andel
RHF 576 073 000          10,1 %
Finnmark 650 171 000          11,3 %
UNN 2 094 302 000       36,5 %
Hålogaland 720 312 000          12,6 %
NLSH 1 167 315 000       20,4 %
Helgeland 522 553 000          9,1 %
Total 5 730 726 000       100,0 %  
 
For spesifikasjon av rammene vises til vedlegg 1. 
 
3.6 Opptrappingsplan for psykisk helse 
Midlene tildeles helseforetakene basert på konkrete prosjekter over opptrappingsplanen. 
Tildeling fra 2005 prisjusteres med 2,9 %.  
 
Helgelandssykehuset tildeles 4,8 mill kr til drift av psykiatrisk enhet i Brønnøysund 
(ferdigstilt 2005) og 7,9 mill kr til enheten i Sandnessjøen som forventes ferdigstilt ved 
årsskiftet. Midlene skal gå til totalt 26 nye stillinger, hvor tildelingen er gjort med forventet 
effekt fra februar. Rekrutteringsprosess er i gangsatt.   
 
UNN har ferdigstilt enheten ved Storslett i løpet av 2005. Det tildeles 9,65 mill kr til 
opprettelse av 19,5 stillinger (forventet oppstart 1. februar 2006). Videre fullfinansieres 
enheten ved Storsteinnes (10 stillinger i drift 2005), samt 1 stilling ved psykiatrisk senter for 
Midt Troms, Silsand (tilsagn fra 2005).  
 
I 2005 opprettet Nordlandssykehuset 8 polikliniske stillinger innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, før ferdigstillelse av klinikkavdelingen for barn og unge. Hensikten med 
disse stillingene er å redusere ventelisten ved poliklinikk BUPA Ytre Salten. Det er behov for 
fullfinansiering av disse stillingene i 2006 (økning på 2,1 mill kr). Det foreslås videre økt 
bevilgning på 6 mill kr til rus/psykiatrienheten og 4 mill kr til oppstart av klinikkavdelingen 
som forventes ferdigstilt i løpet av 2006. Foreslått tildeling innebærer en forskyvning i 
ansettelser i forhold til innspill fra Nordlandssykehuset.   
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Tilskuddet til Nasjonalt kompetansesenter i Helse Finnmark (SANKS) økes med 5,547 mill kr 
mill kr (samlet bevilgning i 2006 er 24,227 mill kr).  
 
3.7 Ramme for øremerkede tilskudd 
Økt ansvar for syketransport 
Tilskuddet fordeles mellom helseforetakene basert på fordelingen for 2005, korrigert i 
samsvar med forslag i Statsbudsjettet. Samtidig omfordeles 17 mill kr fra 
Hålogalandssykehuset til Nordlandssykehuset og UNN som følge av endrede foretaksgrenser. 
 
For fordeling mellom helseforetakene vises til vedlegg 1. 
 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra 
Tilskudd til forskning budsjetteres på RHF, og fordeles senere i hh. t. til fastsatte 
retningslinjer for fordeling av midler i samarbeidsorganet med universitetet. 
 
Utdanningstilskudd er flyttet til basisramme.  
  
Tilskudd til nasjonale medisinske kompetansesentra legges til UNN. Det er ingen endringer i 
antall eller sammensetning av slike sentra fra 2005.  
 
Tilskudd til arbeidsgiveravgift 
Øremerket tilskudd til differensiert arbeidsgiveravgift er justert med 4 % og fordeles mellom 
helseforetakene i forhold til fordeling i 2005. 
 
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner og nasjonal andel luftambulanse 
Avsettes på RHF. 
 
Tilskudd til psykososialt arbeid med flyktninger 
Tildeling vil videreføres UNN i tråd med tidligere års budsjett. Beløp er ikke avklart. 
 
For spesifikasjon av rammen vises til vedlegg 1. 
 
3.8 Investeringsrammer  
I styresak 58/2005 fordelte styret planrammer til drift og investeringer i 2006. 
 
Total investeringsramme ble satt til 650 mill kr. Forutsetningene for denne rammen var at 
Helse Nord RHF får låne 300 mill kr og at vi har egen likviditet til å finansiere 350 mill kr.  
 
Vi har ikke fått noen klare signaler fra HOD om lånerammer for 2006. Lånerammene vil bli 
fastsatt i styringsdokumentet. Helse Nord har søkt om 400 mill kr i låneramme for 2006. Vi 
foreslår at vi fortsatt legger til grunn at Helse Nord RHF vil få låne minimum 400 mill kroner.  
 
Nærmere om likviditetsprognose 2006 
Det prognostiseres med en samlet beholdning for foretaksgruppen på om lag 200 mill kr ved 
inngangen av 2006. Dette tallet vil kunne øke ved etterslep av investeringer.  
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                        Likviditetsbudsjett 2006

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resulta t -172 000
Ord inæ re avskrivninger 640 000
Diff pensjonskostnad / p remie -75 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 393 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Utbeta linger ved  kjøp  av va rige d riftsmid ler -750 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -750 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbeta ling  ved  opp tak av ny langsiktig  g jeld  400 000
Avdrag/ renter Lån -55 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 345 000

Netto endring i kontanter 01.01.2006-31.12.2006 -12 000

IB  01.01.2006 200 000
UB 31.12.2006 188 000

 
 
Et ordinært resultat på om lag 172 mill kr i underskudd tilsvarer balanse etter strukturfond og 
korrigering for kortere levetid. Det anslås avskrivninger til i størrelsesorden 640 mill kr. 
Videre forutsettes investeringer på 750 mill kr i 2006, låneopptak på 400 mill kr, og om lag 
75 mill kr større premiebetaling til KLP enn regnskapsmessig kostnad. Ved planlagt 
budsjettgjennomføring anslås det at helseforetaksgruppen samlet har en likviditetsbeholdning 
på om lag 190 mill kr ved årets slutt.  
 
Det foreslås derfor å justere investeringsprogrammet med 100 mill kr til 750 mill kroner i 
2006. Dette fordeles slik på helseforetakene: 
 
I forhold til tidligere vedtak er rammen foreslått endret på følgende områder: 
 
• Helse Finnmark HF +15,0 mill kr 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 3,0 mill kr 
• Hålogalandssykehuset HF + 27,0 mill kr 
• Nordlandssykehuset HF + 24,0 mill kr 
• Helgelandssykehuset HF + 32,5 mill kr  
• Til styrets disposisjon -1,5 mill kr 
Sum endring + 100,0 mill kr 
 
I økningen er det innarbeidet midler til gjennomføring av vedtatte tiltaksplaner innenfor 
geriatri og rehabilitering/habilitering. 
 
Helse Finnmarks ramme økes med 15 mill kr for å igangsette modernisering på Kirkenes.  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s ramme økes med 3 mill kr til planlegging av A-fløy 
Hålogalandssykehuset ramme økes med 15 mill kr til modernisering i Narvik og 12 mill kr til 
gjennomføring av geriatriplan og rehabilitering/habilitering. 
Nordlandssykehusets ramme økes med 24 mill kr til investeringer knyttet til psykiatri. 
Helgelandssykehusets ramme økes med 20,5 mill kr til fullføring av felles akuttmottak i 
Mosjøen og 12 mill kr til gjennomføring av geriatriplan og rehabilitering/habilitering. 
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Vedlegg 2 viser investeringsramme per investeringsprosjekt og helseforetak.  
 
4.   Budsjettforslag RHF   
For 2006 budsjetteres det med et positivt driftsresultat på 26,5 mill kr. Årsresultat etter 
finansposter budsjetteres med 30 mill kr i overskudd.  
 

Beskrivelse Regnskap 2004
Vedtatt budsjett 

2005
Forslag budsjett 

2006
Basistilskudd 392 699                           372 341                   576 072                 
IS-inntekter kjøp fra private 2 837                               -                          
Øremerket tilskudd 144 143                           191 909                   258 295                 
Andre inntekter 12 253                             39 224                     57 592                   
Sum inntekter 551 932                         603 474                  891 959                

Lønnskostnad 60 905                             28 745                     33 552                   
Avskrivninger 10 599                             17 439                     27 617                   
Kjøp av helsetjenester 305 877                           399 756                   590 350                 
Annen driftskostnad 135 873                           166 584                   213 940                 
Sum kostnader 513 254                         612 524                  865 459                

Driftsresultat 38 678                           (9 050)                    26 500                  

Annen renteinntekt 11 574                             14 500                     16700
Annen rentekostnad (7 072)                              (12 450)                   -13200
Årsresultat 43 180                           (7 000)                    30 000                   
Regnskap 2004: lønnskostnad inkluderer utbetaling til private spesialister 

 
4.1  Endring fra vedtatt budsjett 2005 
På grunn av reduksjon i inntektsrammen i 2005 ble det fastsatt et særdeles stramt budsjett 
med ingen slakk. På grunn av nye oppgaver og kostnadsøkninger har det vært i løpet av 2005 
vært nødvendig å tilføre Helse Nord RHF økte budsjettmidler i størrelsesorden 25 mill kr, jfr. 
sak om rammejustering i styremøte i oktober. 
 
For 2006 påløper ytterligere nye oppgaver med tilhørende kostnader som det er tatt høyde for 
i budsjettforslaget. 

 
4.2  Inntekter 
Det budsjetteres med 891 mill kr i inntektsramme til RHF-budsjettet. Inkludert i dette 
følgende inntektsposter som skal fordeles til helseforetakene senere: 
 
Skal fordeles 
Tilskudd til TNF-hemmere 62 255 000                      
Forskningsmidler inkludert midler av basisramme 58 140 000                      
Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 1 600 000                        
Sum 121 995 000                    
 
Tabellen under viser fordeling av inntektstyper og prosentvise endring fra 2005.  
 
Inntekt Vedtatt budsjett 2005 Forslag 2006 %-vis endring
Basistilskudd 372 341                           576 072                   34 %
ISF-inntekter og polikliniske inntekter -                                   0 %
Øremerket tilskudd 191 909                           258 295                   11 %
Andre inntekter inkl. renteinntekter 39 224                             57 592                     3 %
Sum inntekter 603 474                         891 959                  48 %  
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Totale inntekter økes fra budsjett 2005 til budsjett 2006 med 48 %. Dette forklares av 
følgende: 
 
Endring basisramme 
• Tilskudd til TNF-hemmere som skal fordeles (62,2 mill kr) 
• Økt finansieringsansvar for pasientskadeerstatning (41,6 mill kr) 
• Netto trekk fra helseforetakenes basisrammer etter styrking nye områder (33 mill kr) 
• Avsetning videreføring av rus-styrking RNB (0,7 mill kr) 
• Avsetning videreføring RNB med fratrekk for reduksjon endret inntektsfordeling mellom 

regionene (netto 70 mill kr) 
• Helårsvirkning reduserte lab/røntgen inntekter/redusert ISF-inntekt privat virksomhet (5,5 

mill kr) 
• Andre endringer (netto 3,6 mill kr) 
 
Endring øremerket ramme 
• Økt finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner (70 mill kr) 
 
Endring andre inntekter 
• Økning interne inntekter som følge av at HF-ene belastes økte kostnader knyttet til nye 

felles IT-løsninger (18 mill kr) 
 
4.3 Kostnader 
Lønnskostnad 
Lønnskostnaden til RHF-administrasjonen (inklusiv kostnader til styret, konserntillitsvalgte 
og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) er budsjettert til 33,5 mill. kr. Økning fra 
2005 skyldes økte pensjonskostnader, økt antall ansatte (internrevisjon/organisasjon/felles 
innkjøpsfunksjon) og lønnsøkning. 
 
Avskrivninger 
Økningen i avskrivninger skyldes investeringer i felles IT-prosjekter i 2005 (felles 
portalløsning/intranett, innkjøpssystem, system for mikrobiologi, blodbank, utvidelse DIPS). I 
tillegg er det avsatt midler til økte avskrivninger på opptrappingsplan psykiatri i 2005.  
 
Kjøp av helsetjenester 
Budsjett til kjøp av helsetjenester utgjør 68 % av forslag til driftsbudsjett, og dette er en 
økning med 190 mill kr fra 2005. Budsjettet består av følgende elementer: 
 

Kjøp av helsetjenester (alle tall i mill kr) Forslag til budsjett
Økning fra vedtatt 

budsjett 2005
Finansiering av høykostnadsmedisin TNF-hemmere 62,3                                 62,3                         
Opptreningsinstitusjoner 144,7                               89,0                         
Privat behandling/lab røntgen 27,9                                 12,0                         
Doman/behandling 1,9                                   0,9                           
Utenlandsbehandling 6,0                                   2,7                           
Luftambulanse (inkludert statlig tilskudd) 220,4                               14,3                         
Tilskudd til RIBO/Kløveråsen 21,0                                 0,9                           
Avsetning til finansering av tiltaksplan psykisk helsevern 3,0                                   3,0                           
Avsetning til opptrapping kronikerplan 4,5                                   4,5                           
Finansiering av autismenettverk 1,6                                   1,6                           
Forskning inkludert basisramme 58,1                                 
Private avtalespesialister 38,8                                 
Sum 590                                 191                          
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Den store økningen skyldes i hovedsak at det overføres nytt finansieringsansvar til Helse 
Nord RHF for høykostnadsmedisin og opptreningsinstitusjoner. I tillegg har det vært en stor 
kostnadsøkning i luftambulansetjenesten.  
 
Midlene på RHF-budsjettet til private aktører skal dekke utgifter til driftsavtaler og 
kjøpsavtaler med ulike private leverandører av spesialisthelsetjenester som Helse Nord RHF 
har avtale med. Det er avtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister, private 
sykehus, laboratorie- og røntgeninstitutt, rusinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, RIBO 
og Kløveråsen. Økningen for kjøp av private sykehustjenester og lab/røntgen ble vedtatt av 
styret i sak 56-2005 Kjøp av helsetjenester fra private – økonomiske rammer, behandlet i juni. 
 
De øremerkede forskningsmidlene skal fordeles som i 2005 gjennom samarbeid med 
universitetet. 
 
Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader utgjør 25 % av RHF’s totale driftskostnader og består i hovedsak av: 
 
• Pasientskadeerstatning (57 mill kr) 
• Felles IT-kostnader som internfaktureres HF (41 mill kr) 
• syketransport inkl transport av helsepersonell (30 mill kr) 
• Nasjonal IKT, Norsk Helsenett og Helseradionett (31 mill kr) 
• Oppdragsundervisning/lederutvikling/masterutdanning (11,5 mill kr) 
• Drift av administrasjonen inkludert SKDE, styret og konserntillitsvalget (12 mill kr) 

Det foreslås budsjett på om lag samme nivå som i 2005 til styret, SKDE og 
konserntillitsvalget 

• Midler til fordeling senere (praksiskonsulentordning, lærlingetilskudd) (4,2 mill kr) 
• Tilskudd til brukerorganisasjoner, fagråd, andre lag og foreninger (2,8 mill kr) 
 
Det foreslås avsatt 18 mill kr til administrerende direktørs disposisjon. Midlene avsettes til 
sentrale prosjekt og satsinger innenfor prioriterte områder, men vil ikke bevilges før etter en 
nærmere kvalitetssikring og prioritering. 
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4.4  Prioritering av nye tiltak og prosjekter i 2006 
Helse Nord RHF er gjennom ulike forhold påført store kostnadsøkninger fra 2005. Oppsettet 
under viser disponeringen av økte frie inntekter, primært trekk i ramme fra helseforetakene og 
videreføring av RNB: 
 
Styrking frie midler RHF-rammen fra vedtatt budsjett 2005
Rammetrekk 1% 42
Priskompensasjon 23
Videreføring RNB 85,2
Annen netto rammstyrking 5,8
Frigjorte midler fra 2005 11
Sum tilgang frie midler 167

Disponert til 
Rammetrekk - ny inntektsmodell 15
Underfinansierte poster i statsbudsjettet 15
Videreføring geriatri/kronikerplan 23
Økt satsing geriatri/kronikerplan 4,5
Oppstart tiltaksplan psykiatri 3
Etablering av praksiskonsulentordning 2,6
Avskrivninger psykiatriplan 6
Privat behandling lab/røntgen 9
Økning Luftambulanse 14
Nasjonal IKT/Norsk helsenett 8,5
Doman/utenlandsbehandling 3,6
Pasientskaderstatning 3
Oppdragsundervisning/lederutvikling/masterstude 3,4
Nasjonalt syketransportsystem+OK 2007 3,9
Økt avsetning til adm dir disp 11
Andre kostnadsøkninger inkludert internrevisjon 11,5
Utsatt balansekrav 2 helseforetak 30
Sum disponering 167  
 
I budsjettforslaget ellers er det kun videreført allerede inngåtte forpliktelser fra 2005. I tillegg 
foreslås det økning til prioriterte pasientrettede tiltak prioritert, inkludert lengre frist for 2 av 
helseforetakene med å komme i balanse. Ytterligere tiltak kan kun gjennomføres/iverksettes i 
2006 dersom saldert statsbudsjett gir økte frie inntekter.  
  
4.5 Sentrale fellesinvesteringer 
I forslag til budsjett for 2006 er det avsatt 20 mill kr til felles investeringer. Det foreligger p. t. 
ingen disponeringer på disse midlene. 
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VEDLEGG 1:  BUDSJETTRAMME PER HELSEFORETAK 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
basisramme 2005 372 342 000        548 477 000    1 712 079 000       591 259 000    951 589 000     400 462 000    4 576 208 000      
1 % trekk basisramme 42 040 000            (5 485 000)         (17 121 000)            (5 913 000)         (9 516 000)          (4 005 000)         -                         
Endret foretaksgrense Hålogaland - Nordlandssykehuset/UNN 5 813 000                (11 766 000)       5 953 000           -                         
Priskompensasjon 22 989 000            14 540 000        45 619 000              15 421 000        25 142 000         10 372 000        134 083 000          
Videreføring RNB 85 190 000            85 190 000            
Omfordeling inntektssystem (15 133 000)           (15 133 000)           
Dyre legemidler 249 000             778 000                   386 000             535 000              322 000             2 270 000              
Styrking RUS RNB 2 296 000              963 000             1 453 000                1 346 000          1 271 000           1 030 000          8 359 000              
NPE 41 637 000            41 637 000            
Utdanning/undervisning 819 000             65 466 000              1 246 000          918 000              951 000             69 400 000            
Viken-senter 3 648 000              3 648 000              
Nasjonalt ammesenter (200 000)                (200 000)                
Prisjustering psykiatriplan 1993-98 391 000             38 000                     595 000             578 000              72 000               1 674 000              
ISF-reduksjon 40% 1 530 000              79 609 000        246 716 000            115 514 000      160 891 000       100 713 000      704 973 000          
Incestsentre - til BFD (100 000)                (100 000)                
Tilleggsrefusjon høykostnadsprosedyrer 510 000             573 000                   659 000             832 000              1 288 000          3 862 000              
Opptreningsinstitusjoner - adm 600 000                 600 000                 
Halvering takster poliklinikk-halvering røntgen/lab 5 194 000        21 211 000            6 482 000        9 889 000         6 024 000        48 800 000            
Halvering takster poliklinikk-private røntgen/lab 4 000 000              4 000 000              
Landsvernplan kulturhistoriske eiendommer (800 000)                (800 000)                
TNF-hemmere - skal fordeles 62 255 000            62 255 000            
Stråleterapi NLSH (1 500 000)             1 500 000           -                         
Opptrapping spiseforstyrrelser (3 000 000)             3 000 000           -                         
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/revma (22 550 000)           2 800 000          7 100 000                3 000 000          6 650 000           3 000 000          -                         
Overtakelse av ansvar for privat lab-avtale 375 000                 (50 000)              (300 000)             (25 000)              -                         
Barnekreftlege (1 000 000)             1 000 000                -                         
Stråleterapi  NLSH (3 500 000)             3 500 000           -                         
Fedmekirurgi NLSH (1 700 000)             1 700 000           -                         
Russtyrking (1 500 000)             500 000             300 000             700 000             -                         
RUS - overføring av budsjett for gjestepasientkjøp (7 383 000)             1 166 000          1 865 000                1 497 000          1 605 000           1 250 000          -                         
Pasienttelefon (650 000)                650 000              -                         
Kompensasjon økte avskrivninger felles IT-system (3 813 000)             438 000             1 712 000                336 000             928 000              399 000             -                         
Foreløpig basisramme 2006 576 073 000        650 171 000    2 094 302 000       720 312 000    1 167 315 000  522 553 000    5 730 726 000       
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2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Opptrappingsplan psykisk helse vedtatt 05 9 462 000 26 788 000 51 397 000 13 692 000 29 002 000 20 605 000 150 946 000
Midt Troms - Silsand -270 000 270 000 0
BUPA NLSH -2 100 000 2 100 000 0
Storsteinnes -1 350 000 1 350 000 0
Justerte rammer ved utgangen av 2005 5 742 000 26 788 000 53 017 000 13 692 000 31 102 000 20 605 000 150 946 000

Prisjustering (2,9 %) 776 852 1 537 493 397 068 901 958 597 545 4 210 916
Brønnøysund 4 780 000 4 780 000
Sandnessjøen 7 920 000 7 920 000
Midt Troms Silsand (fullfinansiering) 270 000 270 000
Storsteinnes (fullfinansiering) 4 050 000 4 050 000
Storslett 8 775 000 8 775 000
Midlertidige stillinger BUPA NLSH (fullfinansiering) 2 100 000 2 100 000
Nasjonalt kompetansesenter (økning) 5 547 000          5 547 000
Oppstart klinikkavdeling BUPA NLSH 4 000 000 4 000 000
Rus/psykiatri NLSH 6 000 000 6 000 000
Reduksjon RHF -12 997 917 -12 997 917
Sum opptrappingsplan psykisk helse (kap 743, p -7 255 917 33 111 852 67 649 493 14 089 068 44 103 958 33 902 545 185 601 000

3. Øremerkede midler/Andre inntekter RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Syketransport 1 200 000 168 530 000 82 600 000 107 900 000 114 930 000 93 330 000 568 490 000
Transport helsepersonell 1 030 000 1 030 000
Opptreningsinstitusjoner 130 700 000 130 700 000
Luftambulanse ANS 59 200 000 59 200 000
Omlegging arbeidsgiveravgift 17 515 000 8 223 000 158 711 000 57 630 000 89 622 000 36 499 000 368 200 000
Nasjonale medisinske kompetansesentra (inkl. NST) 31 900 000 31 900 000
Utdanning/undervisning -flyttet til basis 0
Forskning basis/resultatbasert 46 900 000 46 900 000
Psykososialt arbeid for flyktninger 0
Nasjonalt kompetansenettverk for døvblinde/autisme 1 600 000 1 600 000
Sum øremerkede midler 258 145 000 176 753 000 273 211 000 165 530 000 204 552 000 129 829 000 1 208 020 000  
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Vedlegg 2 Investeringsramme pr prosjekt 
 
Investeringer detaljoversikt prosjekter 2006
Gruppe Prosjekt HF 2 006
Gruppe I Lakselv Finnmark 9 500 000
Gruppe I Alta Finnmark 13 200 000
Gruppe I Tana Finnmark 7 600 000
Gruppe I Karasjok Finnmark 17 600 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging Finnmark 50 000 000
Gruppe I Psykiatri barn og unge UNN 30 000 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging UNN 100 000 000
Gruppe II A-fløy UNN 3 000 000
Gruppe I Narvik Hålogaland 14 800 000
Gruppe II Modernisering St Hålogaland 10 000 000
Gruppe II Modernisering Narvik Hålogaland 15 000 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging Hålogaland 47 000 000
Gruppe I Klinikkavdeling NLSH 12 800 000
Gruppe I Lofoten NLSH 13 700 000
Gruppe I Ombygging Søsterhjemmet NLSH 30 800 000
Gruppe II Modernisering NL 1.t NLSH 160 000 000
Gruppe II Modernisering NL 2.t NLSH 15 000 000
Gruppe II Modernisering Lofoten NLSH 21 300 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging NLSH 35 000 000
Gruppe II Opsyk + skole NLSH 21 700 000
Gruppe IV og V Utstyr og ombygging Helgeland 42 000 000
Gruppe IV og IV Felles akuttmottak Helgeland 20 500 000
Gruppe IV og V Felles reg prosjekt RHF 20 000 000

Til styrets disposisjon Styret 39 500 000
TOTALT 750 000 000  
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STYRESAK 108-2005  SYKETRANSPORT – ENDRING AV  
 ANSVAR FOR INNGÅELSE AV AVTALER  
 MED TRANSPORTØRER 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål/sammendrag 
Helseregionene overtok ansvar for syketransport fra trygdeetaten f.o.m. 1.1.2004. I sak 84-
2003 behandlet styret fordeling av ansvar og oppgaver mellom Helse Nord RHF og det 
enkelte helseforetak. Her ble det fastsatt at Helse Nord RHF skal ivareta de strategiske 
oppgavene forbundet med ansvaret for syketransport. Inngåelse av avtaler med leverandører 
av transport- og overnattingstjenester m.v. ble definert som strategisk oppgave ved 
ansvarsovertakelsen. 
 
I denne saken foreslås at ansvar for kontraktsinngåelse med lokale transportører og andre 
organisasjoner legges til det enkelte helseforetak siden det er helseforetakene som skal 
forvalte avtalene. Ansvar for foretaksovergripende avtaler foreslås fremdeles ivaretatt av 
Helse Nord RHF. 
 
Videre orienteres om hvordan foretaksgruppen vil ivareta oppgaver som overtas fra 
Rikstrygdeverket knyttet til kontroll og oppgjør til transportører og andre organisasjoner. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det var flere årsaker til at inngåelse av avtaler med transportører og andre ble lagt til Helse 
Nord RHF. 
 
Trygdeetaten hadde ikke tradisjon for konkurranseutsetting av transporttjenester. I stedet var 
det inngått oppgjørsavtaler med alle aktuelle transportører som ønsket å utføre syketransport 
(samlet om lag 650 oppgjørsavtaler i regionen). I tillegg eksisterte prisavtaler på 
drosjetransport i Finnmark og Troms samt for turer ut fra Andøy kommune. Rett før 
ansvarsoverføringen utlyste de 3 fylkestrygdekontorene i regionen anbudskonkurranser på 
landverts transport i hvert fylke. Anbudsfrist var etter ansvarsoverføringen, slik at Helse Nord 
overtok konkurransen før den var fullført.  
 
Transportørene hadde også liten erfaring med anbudskonkurranser. Konkurranseutsetting har 
medført strukturendringer og samling i næringen i Nordland, samtidig som kompetansen på 
anbud er styrket. 
 
Trygdeetaten er organisert i fylker, som på flere områder hadde etablert ulike rutiner og 
retningsliner på syketransportområdet. Helse Nord ønsket mest mulig likelydende avtaler og 
retningslinjer med transportører i hele landsdelen, uavhengig av fylkesgrenser (og 
helseforetaksgrenser). 



42 

 
 
Avtaler på landverts transport i Finnmark og Troms ble inngått våren 2004. Avtaler i 
Nordland ble inngått våren/sommeren 2005. Antall avtalepartnere er sterkt redusert i forhold 
til før ansvarsovertakelsen. Avtalene, rapporteringskravene og retningslinjene for utførelse av 
syketransport er tilnærmet like i hele regionen. 
 
For flytransport er avtaler med flyselskapene inngått av HINAS (Helseforetakenes 
Innkjøpssentral AS) for alle helseregionene. For organisering av bestilling av flytransport er 
det inngått reisebyråavtale for Nordlandssykehusets område samt en midlertidig avtale i 
Hålogalandssykehusets område. Det vil nå bli gjennomført en ny konkurranse for 
reisebyråtjenester slik at hele regionen blir dekket.  
 
Organisering og bestilling av drosjetransporter foretas i dag av hvert enkelt helseforetak. 
Organisering og bestilling av flyreiser er besluttet lagt til Nordlandssykehuset Lofoten for 
hele regionen. 
 
Helse Nord RHF har til nå kjøpt kontroll- og oppgjørstjenester av Rikstrygdeverket. Fra 
1.1.2006 vil helseregionene overta oppgavene knyttet til kontroll og utbetalinger til 
transportører og andre organisasjoner selv, mens det fortsatt vil kjøpes tjenester knyttet til 
utbetalinger direkte til enkeltpersoner. Administrerende direktør ser det hensiktsmessig å 
samle ansvar for bestilling og kontroll på samme sted. Dette innebærer at det enkelte 
helseforetak vil få nye oppgaver knyttet til kontroll og oppgjør overfor lokale transportører, 
mens oppgjør for flyreiser vurderes lagt til en felles enhet for hele foretaksgruppen, primært 
den nye felles flybestillings/reisebyråenhet som er under etablering ved Nordlandssykehuset 
avdeling Lofoten.  
 
Vurdering/konklusjon 
Administrerende direktør anser at en desentralisert modell er viktig for å lykkes i arbeidet 
med å finne de beste organisatoriske løsningene for derigjennom å oppnå de beste 
økonomiske og kvalitative løsninger for syketransport. 
 
I Helse Nord er det organisatoriske og økonomiske ansvar for syketransport lagt til det enkelte 
helseforetak. Helseforetakene driver også transportavtalene som er inngått av Helse Nord  
RHF. Etter at første runde med konkurranseutsetting er gjennomført, med standardisering av 
avtaler og retningslinjer og en sterk reduksjon i antall avtaleforhold, er det naturlig at 
helseforetakene også overtar ansvar for gjennomføring av anbudskonkurranser og blir 
avtalepart for disse avtaler. Helse Nord RHF vil kunne bistå helseforetakene i 
anskaffelsesprosessen med kompetanse innen innkjøp og syketransport. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Ansvar for inngåelse av avtaler med lokale transportører og andre leverandører på 

syketransportområdet overføres til det enkelte helseforetak. 
 
2. Helse Nord RHF skal fortsatt ha ansvar for inngåelse av foretaksovergripende avtaler, 

herunder avtaler med flyselskaper og reisebyrå. 
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3. Styret tar til orientering fordeling av oppgaver i forbindelse med bortfall kjøp av 

oppgjørstjenester fra Rikstrygdeverket fra 1.1.2006. 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 109-2005  PROSJEKT NY IKT-LØSNING FOR 
 SYKETRANSPORT 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål/sammendrag 
En felles IKT-løsning for syketransport er viktig for å gjøre RHF-ene i stand til å oppfylle de 
målene som ble satt i forbindelse med ansvarsoverdragelsen av syketransporten.   
 
Det arbeidet som er gjort i forprosjektet understøtter dette behovet, og viser at man innenfor 
dette området kan benytte en felles nasjonal IKT-løsning. 
 
Nasjonal IKT sitt vedtak om gjennomføring av prosjektet understøtter ytterligere viktigheten 
av at dette prosjektet gjennomføres nå, under de rammer og retningslinjer som er beskrevet i 
prosjektdirektivet. 
 
Administrerende direktør anbefaler derfor at styret vedtar innført Ny IKT-løsning for 
syketransport og slutter seg til den foreslåtte planen for gjennomføring og finansiering av 
prosjektet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Innledning 
Ansvar for syketransporten lå frem til 1.1.2004 hos Rikstrygdeverket.   Utgiftene til 
syketransport hadde økt urovekkende, og myndighetene ønsket at RHF-ene tok over ansvaret 
for syketransporten. Man ønsket med dette å stimulere til at: 
 
• Pasientene ble behandlet nærmere hjemstedet 
• Se behandling og transport i sammenheng 
• Fremskaffe gode beslutningsunderlag for å planlegge distriktsmedisinske sentre. 
 
I 2004 var kostnadene til syketransport i størrelsesorden 1585 mill kr. for landet som helhet. I 
tillegg kommer om lag 145 mill kr til administrasjon av syketransport inkludert kjøp av 
oppgjørstjenester fra Rikstrygdeverket. 
 
Forprosjektet 
Nasjonal IKT satte i november 2004 ned et forprosjekt i forbindelse med ny IKT-løsning for 
syketransport.  Prosjektet har utarbeidet følgende dokumenter som ble oversendt til Nasjonal 
IKT for behandling 12.5.05: 
 
• Sluttrapport 
• Overordnet kravspesifikasjon 
• Prosjektdirektiv for hovedprosjektet 
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Nasjonal IKT har behandlet saken og fattet følgende vedtak i møte av 7.9.05: 
 
1. Styringsgruppen for Nasjonal IKT godkjenner prosjektdirektiv for tiltaket ”Ny IKT-

løsning for Pasienttransport”. 
 
2. Prosjektet inngår i Strategiplanen for Nasjonal IKT og vil løpende rapportere fremdrift til 

programkontoret.  
 
3. Saken oversendes til AD-møtet for de 5 RHF-direktørene 19.9.2005 for avklaring av 

finansiering, jfr. vedlagte oversendelsesnotat.     
 
I forbindelse med behandlingen i AD-møte av 19.9.05, ble det enighet om følgende: 
 
• Prosjekt ”Ny IKT-løsning for Syketransport” gjennomføres i hh. t. fremlagt 

prosjektdirektiv 
• Prosjektet finansieres i hh. t. den fordeling som fremgår av saksfremlegget 
• Prosjektet inngår i Strategi- og tiltaksplan for Nasjonal IKT og vil følges opp av 

programkontoret i hh. t. programkontorets mandat 
• Helse Øst RHF vil påta seg ansvaret for føring av prosjektregnskap under 

gjennomføringsperioden 
• Det legges frem en felles sak om dette for de respektive RHF-styrene.  Saksfremstilingen 

utarbeides av Helse Øst RHF.  Problemstillinger knyttet til finansiering belyses i saken.  
Saksfremstillingen drøftes i oktobermøtet. 

 
Overordnet mål for prosjektet  
Prosjektet har som mål å anskaffe en egnet IKT-løsning som sikrer en effektiv drift av 
syketransport, sikrer riktige utbetalinger og gir nødvendige styringsdata for virksomheten.  
 
Systemet skal fokusere på syketransporten som en integrert del i en helhetlig 
pasientbehandling. 
 
Det er i forbindelse med gjennomføring av prosjektet lagt vekt på å anskaffe et fleksibelt og 
modulært system som raskt og enkelt kan la seg integrere med andre systemer.  Dette ønskes 
oppnådd ved å anskaffe standard moduler med utstrakt bruk av elektronisk 
meldingsutveksling, samt benytte seg av anerkjente og etablerte tekniske standarder. 
 
Gjennomføring av prosjektet  
Prosjektet har start i oktober 2005, og avsluttes i september 2007.  Prosjektet er delt inn i tre 
faser der hver fase vil representere selvstendige løsninger og integrasjonsnivåer.  
 
Fase 1, oktober 05-november 06: 
Denne fasen omfatter en anskaffelse og implementering av grunnleggende infrastruktur (ESB) 
med sentrale moduler for systemet. ESB implementeres for å dekke behovet for alle 
Helseregionene som skal benytte systemet.  
 
I denne fasen vil alle Helseregionene også anskaffe og implementere de brukernære moduler 
som er nødvendig for å komme i gang med basis kjørekontor funksjonalitet, samt en 
frittstående elektronisk rekvirerings- og bestillingsfunksjon. 
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Fase 2, mai 06-september 07: 
I fase 2 vil man anskaffe og implementere flere sentrale moduler for å kunne tilby mer 
funksjonalitet relatert til turberegning, samkjøring og oppgjør. 
 
Denne fasen omfatter en integrering mot interne systemer hos HF-ene relatert til bestilling og 
rekvirering, samt at arbeidet med anskaffelse og implementering av utvidet 
kjørekontorfunksjonalitet startes opp. 
 
Dersom det enkelte HF ønsker å gjøre den interne integreringen på et senere tidspunkt, vil 
dette være fullt ut akseptabelt for prosjektet.  Det vil ikke oppstå noen problemer for 
prosjektet ved en slik utsettelse. En slik utsettelse vil kunne redusere mulig gevinstuttak ved 
HF-et i starten av prosjektet. 
 
Fase 3, november 06-september 07: 
Denne fasen omfatter arbeidet med anskaffelse og implementering av sentrale moduler for 
pasientoppfølging, kontroll/statistikk og analyse, samt at det vil bli utarbeidet en 
evalueringsrapport for gjennomføring av dette prosjektet. 
 
Kost/nytte vurdering 
De økonomiske gevinstene ved bruk av et nytt IKT-system for syketransport vil i fordele seg 
på to hovedområder: 
 
• Indirekte kostnader ved tydeliggjøring av de totale behandlingsutgiftene 
• Direkte kostnader forbundet med transporten 
 
En god, felles løsning for håndtering av syketransporten er nødvendig for å få til den demping 
i volum- og kostnadsvekst som var forutsatt i ansvarsoverdragelsen. En forståelse av de totale 
behandlingskostnadene, inkludert transportkostnader er essensielt for å kunne vurdere 
alternativer for desentraliserte behandlingstilbud og unngå 3. partsfinansieringen. Det er ikke 
mulig å sette konkrete tall på disse besparelsene, men det er rimelig å anta at det er snakk om 
betydelige beløp; sannsynligvis vil majoriteten av besparelsene over tid komme som følge av 
dette.  
 
Videre vil en synliggjøring av transportkostnadene helt frem til den som faktisk genererer 
disse kunne føre til en bevisstgjøring i forhold til hvem som tildeles transport og hvilken type 
transport det faktisk rekvireres. 
 
Direkte kostnader forbundet med transporten 
I forbindelse med bruk av et nytt IKT-system for syketransport vil vi dele brukerne inn i 
følgende hovedgrupper: 
 
• Bestillere (leger, sykepleiere, hjelpepleiere etc.) 
• Pasienter 
• Kjørekontor  
• Oppgjør 
• Transportører 
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De eksempler som her er beskrevet kan listes opp som følger: 
 
Aktør Besparelser per RHF per år
Bestillere 4 – 6 mill kr
Kjørekontor 5 – 8 mill kr
Transportører 20 – 40 mill kr
Total sum 29 – 54 mill kr
 
Økonomi 
I det budsjettet som er utarbeidet for gjennomføring av dette prosjektet, har man valgt å splitte 
i følgende kostnadsgrupper: 
 
• Prosjektkostnader, engangskostnader 
• Anskaffelseskostnader, engangskostnader 
• Implementeringskostnader, engangskostnader 
• Drift og vedlikeholdskostnader, årlige kostnader 
 
Det er lagt inn en sikkerhetsmargin på 20 % for de budsjetterte tall innenfor 
prosjektkostnader, anskaffelse og implementering. 
 
De totale kostnader for gjennomføring av prosjektet er som følger: 
 

 2005 2006 2007  Total 
Prosjektkostnader 1 400 000 4 100 000 2 300 000  7 800 000
Total anskaffelse 10 900 000 800 000  11 700 000
Total implementering 750 000 650 000  1 400 000
Total drift 350 000 350 000  700 000
Total vedlikehold 250 000 450 000  700 000
Sum bevilgning 1 400 000 16 350 000 4 550 000  22 300 000
 
En lik fordeling av kostnadene mellom RHF-ene, vil gi behov for følgende bevilgning fra 
Helse Nord RHF: 
 

 2005 2006 2007 
Bevilgning per RHF per år 300 000 3 300 000 900 000
 
Vurdering/konklusjon 
En ny felles IKT-løsning for syketransport er nødvendig for at man skal ha et verktøy som 
muliggjør en effektivisering av Syketransport, samtidig som det vil gi et bedre grunnlag for å 
kunne planlegge med alternative behandlingssteder for pasientene. 
 
Administrerende direktør vurderer prosjektet som viktig for å oppnå den effektivisering som 
var forutsatt ved ansvarsoverdragelsen av syketransport.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar innført Ny IKT-løsning for syketransport og slutter seg til den fremlagte 

gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet.  



48 

 
 
2. Ansvaret for å gjennomføre prosjektet ivaretas av Nasjonal IKT med prosessansvar i 

Helse Øst ved Ullevål universitetssykehus HF. 
 
3. Helse Nord RHF bevilger kr 300 000 i 2005, kr 3 300 000 i 2006 og kr 900 000 i 2007, 

totalt kr 4 500 000. 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 110-2005  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 FØDSELSOMSORG  
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål/sammendrag 
Foretaksmøte i Helse Nord RHF vedtok i juni 2003 at Hålogalandssykehuset Narvik skulle 
omgjøre sin fødeavdeling til forsterket fødestue. Det har siden høsten 2003 vært foretatt 
utredninger/forhandlinger både fra Helse Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF med sikte 
på etablering av en forsterket fødestue i Narvik i henhold til vedtaket. Det har ikke lykkes 
Hålogalandssykehuset HF eller Helse Nord å etablere slik forsterket fødestue og  
saken må derfor legges fram for styret med sikte på ny behandling i foretaksmøte i Helse 
Nord.   
 
Denne saken belyser bakgrunn for vedtak og prosessen de siste 2,5 år. Det foreslås å etablere 
en fødeavdeling i Hålogalandssykehuset HF basert på en lokalisering til tre ulike steder. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord gjennomførte i 2002/2003 en prosess om organisering av fødselsomsorg og 
kirurgisk akuttberedskap.  Endringer knyttet til fødselsomsorg var foreslått fra Helse Nord 
RHF i forhold til Hålogalandssykehuset HF og Helgelandsykehuset HF. Foretaksmøtet den 
19.06.03 behandlet saksframstilling og vedtak fra styremøtet i Helse Nord RHF den 18. juni 
2003, sak 58/2003 Organisering av fødselsomsorg og kirurgisk akuttberedskap i 
Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF m.v.  
 
Fra protokoll for Foretaksmøtet finner vi følgende vurdering: 
 
”Helse Nord er gitt ansvar for å iverksette den gjeldende helsepolitikk innen 
spesialisthelsetjenesten i helseregion Nord. Det arbeid som har ført frem til de vedtak styret 
har truffet i sak om organisering av fødselsomsorg og akuttkirurgisk beredskap, er etter 
foretaksmøtets vurdering forankret i retningslinjene fra nasjonal helsepolitikk.  
Foretaksmøtet legger vekt på at Helse Nord har gjennomført en helhetlig behandling av 
fødselsomsorg og kirurgisk akuttberedskap, og at det innenfor en slik helhetlig ramme er gjort 
vurderinger både i forhold til helseregion Nord og for de enkelte helseforetakene og 
sykehusene. Dette er utgangspunkt for foretaksmøtets vurderinger og konklusjoner.  
 
Foretaksmøtet konkluderer for de punkter som gjelder fødselsomsorg med følgende: 
 
1. Omgjøring av fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue ved Helgelandssykehuset Mosjøen. 
 
2. Omgjøring av fødeavdeling til forsterket fødestue (dvs. med beredskap for akutte 

keisersnitt) ved Hålogalandssykehuset Narvik. 
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Bakgrunnen for vedtaket var det relativt lave antall fødsler som helseforetaket hadde på de 
angjeldende sykehus. Helse Nord har gjennom to og et halvt år forsøkt å etablere en forsterket 
fødestue i Narvik slik intensjonene i vedtak fra foretaksmøtet mellom Helse Nord og HOD, 
datert juni 2003 forutsetter. Det har imidlertid ikke vært mulig å få til en tilfredsstillende 
løsning med kirurgene i forhold til å påta seg ansvar for beredskap for nødkeisersnitt.  
 
Nasjonalt råd for fødselsomsorg ble bedt om en gi en vurdering av mulig utvikling i forhold 
til å finne en tilfredsstillende løsning og rådet uttaler i brev av 23.10.03 til Helse Nord RHF:  
 
…”En forsterket fødestue krever at fagfolkene lokalt er innstilt på å bidra med kompetanse og 
samarbeid. Det kreves vilje til å bruke den kompetansen man har på en annen måte, og vilje 
til å tilegne seg den tilleggskompetansen som er nødvendig. (...) Dersom disse forutsetningene 
ikke er tilstede, vil Nasjonalt råd for fødselsomsorg fraråde å etablere en forsterket fødestue. I 
stedet bør etableres en jordmorstyrt fødestue uten keisersnittberedskap”.  
 
Helse Nord har i sitt arbeid med organiseringen av fødselsomsorgen i regionen lagt vekt på de 
nasjonale mål om desentralisert og differensiert fødselsomsorg samt de faglige retningslinjer 
for organisering og nivådeling, slik Stortinget vedtok under behandlingen av St. melding nr. 
43 (1999-2000) (Om akuttmedisinsk beredskap). I vedtakets punkt IV heter det om 
fødselshjelpen:  
 
”Stortinget ber Regjeringen gjøre Statens Helsetilsyns nivådeling for fødselsomsorgen 
gjeldende for planleggingen og organiseringen av fødselsomsorgen”.    
 
Faglige krav til fødeinstitusjoner (Helsetilsynet 1997) skisserer krav til bemanning og 
beredskap for de forskjellige nivåene Nivåinndelingen er begrunnet med at det bør være et 
visst volum på virksomheten for at fagpersonalets kompetanse skal opprettholdes. Av disse 
fremgår at kravene til beredskap og bemanning ved fødeavdelinger er utformet slik: 
 
• Kontinuerlig vaktberedskap av spesialist i fødselshjelp. Kun unntaksvis kan spesielt 

utdannede kirurger inngå i denne vaktberedskapen 
• Vaktberedskap av anestesipersonell med nødvendig erfaring til selv å kunne gi narkose 

eller epiduralbedøvelse ved forløsning samt gi nødvendig assistanse til nyfødt med 
problemer. 

• Tilsynsordning av barnelege som sikrer barna undersøkelse ved barnelege før utreise av 
avdelingen. 

• Nødvendig jordmorbemanning til å yte faglig forsvarlig jordmorhjelp til de fødende, 
barselkvinner og nyfødte. Bemanningen vil avhenge av antall forløsninger og må 
dimensjoneres til å kunne ta hånd om naturlige variasjoner i fødselstallet.  

• Nødvendig bemanning av operasjonsavdeling slik at akutte keisersnitt kan utføres innen 
30 minutter etter at det er klart at operasjon er nødvendig. 

 
Hålogalandssykehuset HF har etter langvarige forhandliger og dialog med diverse faggrupper 
funnet det formålsløst å forsette forhandlingene med tanke på etablering av beredskap for 
nødkeisersnitt i Narvik, og styret i Hålogalandssykehuset HF fattet i møtet 22.06.04 følgende 
enstemmige vedtak “ Videre forhandlinger om forsterket fødestue i Narvik avsluttes. Styret 
ber Helse Nord ta opp saken i foretaksmøtet 25.06.04 ”.  
 
Det har siden høsten 2004 vært foretatt ytterligere utredninger/forhandlinger både fra Helse 
Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF med sikte på etablering av en forsterket 
fødestue/vanlig fødestue i Narvik i henhold til vedtaket. Situasjonen er ikke endret siden 2004 
og saken legges derfor fram for styret med sikte på å framlegge saken for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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Helse Nord gav Nasjonalt kunnskapssenter i oppdrag å  vurdere kunnskapsgrunnlaget for 
sammenhengen mellom volum og kvalitet ved fødeinstitusjoner, og spesielt om det er 
identifisert en terskelverdi for denne sammenhengen, jfr. anbefalingen (Stortingets vedtak) 
om at en fødeavdeling bør ha flere enn 400 fødsler per år.  
 
Rapporten fra Kunnskapssenteret forelå pr. 22.10 og konkluderer med: 
 
” Kvinner som føder ved jordmorstyrte fødestuer har flere normale fødsler og er mer tilfreds 
med tilbudet. Hvorvidt dette skyldes seleksjon av lavrisiko fødsler er ikke mulig å avklare. De 
inkluderte studier gir ikke grunnlag for å konkludere om en sammenheng mellom volum og 
kvalitet. Det foreligger resultater fra enkeltstudier som kan vise til volum-kvalitet 
sammenhenger, men uten at dette er konsistent funn i den litteraturen som er vurdert.” 
 
Rapporten ligger ved som trykt vedlegg.  
 
Fagtidsskriftet Birth har samlet inn fem internasjonale studier som vurderer fødsler på lokale 
fødestuer opp mot fødsler på fødeavdelinger på sykehus. Ifølge artikkelen viser studiene så 
mange fordeler for kvinner som føder på fødestuer at det er grunn til å vurdere om det er 
nødvendig å gjennomføre lavrisikofødsler på fødeavdelinger med gynekologer til stede. 
Resultatene fra undersøkelsen er omtalt i augustutgaven av Tidsskrift for jordmødre, vedlagt 
som trykt vedlegg. 

Problemstillingene rundt fødestuer og fødeavdelinger er mye diskutert i de ulike fagmiljøene, 
uten at en har funnet grunnlag for å trekke bastante konklusjoner med utgangspunkt i 
foreliggende studier og forskning. Det vil primo 2006 foreligge en ny systematisk 
internasjonal  oversiktsartikkel (Cochrane review).   

Vurdering 
Administrerende direktør erkjenner at det ikke har lyktes Helse Nord å implementere vedtaket 
fra foretaksmøtet av 19.06.03. Det er derfor nødvendig å sende saken over til Helse- og 
omsorgsdepartementet for å be om ny vurdering med eventuell behandling i foretaksmøte. 
Helse Nord har vært opptatt av å legge Stortingets mål for fødselsomsorgen og de faglige 
retningslinjer til grunn for vår organisering, også innen Hålogalandssykehuset HF. 
Situasjonen vurderes slik at ettersom det ikke har lykkes oss å etablere en forsterket fødestue 
ved Hålogalandssykehuset Narvik, må det vurderes andre former for ivaretakelse av 
fødetilbudet.  
 
Hålogalandssykehuset hadde totalt 938 fødsler (i 2004), fordelt slik på de tre sykehusene: 
 
Narvik:  280 
Harstad:  368 
Stokmarknes:  290 
 
Helseforetaket vil samlet kunne ivareta krav til beredskap, bemanning og kompetanse, basert 
på Statens Helsetilsyns retningslinjer for fødeavdelinger slik at nødvendig kvalitet på 
fødetilbudet sikres. Hålogalandssykehuset  har 8-9 legehjemler for gynekologer, nok 
jordmødre alle tre stedene og beredskap innen anestesi, pediatri og operasjon, slik 
retningslinjene tilsier. Administrerende direktør vurderer situasjonen slik at en bør kunne 
organisere de totale ressurser, menneskelige og økonomiske, slik at en får en fullverdig 
fødeavdeling med gjennomgående faglig ledelse. Ressursene kan imidlertid være lokalisert på 
flere steder, slik at en har fødeavdeling på alle tre sykehusene, men med felles ledelse og 
felles utnyttelse av kompetanse/ personell etc. Ny organisering må søkes gjennomført innen 
rammen av nåværende stillingshjemler.  
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En slik organisering må utvikles og planlegges innen Hålogalandssykehuset og helseforetaket 
bes videreutvikle modellen og komme tilbake med en konkret plan for gjennomføring innen 
01.03.06. En felles organisering av ressurser vil kunne oppfylle både befolkningens krav til et 
tilgjengelig og kvalitativt godt tilbud, samtidig som vi følger opp nasjonale retningslinjer og 
krav til fødselsomsorgen.  
 
Alle fagfolk og også de foreliggende studier vil synliggjøre viktigheten av en god seleksjon i 
forhold til fødselsomsorg på de ulike nivå. Seleksjonskriteriene som anvendes ved 
jordmorstyrte fødestuer kan med fordel også benyttes på små fødeavdelinger som mangler for 
eksempel pediatriservice. Dette skal legges til grunn ved utviklingen av en fødeavdeling i 
Hålogalandssykehuset.  

Konsekvenser  
Foretaksmøtets vedtak av 9. juni 2003 foreslås omgjort og adm. direktør tilrår ny behandling i 
Helse- og omsorgsdepartementet. Hålogalandssykehuset Narviks fødetilbud foreslås ikke 
omgjort til fødestue. Hålogalandssykehuset HF bes utrede en fødeavdeling i helseforetaket 
basert på felles ledelse og effektiv bruk  av de totale ressurser. God seleksjon og eget 
lavrisikotilbud bør søkes etablert. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF erkjenner at det ikke har lykkes å etablere en forsterket fødestue i 

Hålogalandssykehuset Narvik. Styret ber derfor Helse- og omsorgsdepartementet 
behandle saken på nytt. 

 
2. Hålogalandssykehuset HF bes organisere en fødeavdeling, lokalisert på flere steder, 

gjennom felles ledelse og effektiv bruk av de totale ressurser i foretaket. Organiseringen 
skal være slik at faglige krav til fødselsomsorg i Norge ivaretas og at befolkningen får et 
trygt og forsvarlig tilbud.  

 
3. Hålogalandssykehuset HF melder tilbake til Helse Nord RHF innen 01.03.06 hvordan 

organiseringen av fødetilbudet er ivaretatt. 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Notat fra Kunnskapssenteret, oktober 2005: Fødeavdelinger, fødestuer  
 pasientvolum og kvalitet  
 Tidsskrift for jordmødre, Artikkel august 2005. 
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STYRESAK 111-2005  PRINSIPPER FOR INVESTERING, 
 FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF eier og forvalter store verdier i form av bygg, anlegg, tomter og utstyr.  
Denne kapitalen som er nødvendig for å yte spesialisthelsetjenester har et stort og kontinuerlig 
behov for å foredles og utvikles i takt med endringer i behandlingsregimer, pasientenes behov 
og medisinskteknisk utvikling. Kapitalen må vedlikeholdes, rehabiliteres, anskaffes 
(investeres) og avhendes. For å kunne foredle kapitalen må det etableres spilleregler og gis 
fullmakter til foretakene slik at de kan ivareta denne oppgaven, men samtidig må en sikre at 
hensynet til den samlede foretaksgruppens strategi og mål ivaretas.    
 
Formålet med denne saken er å presisere spilleregler i helseforetaksgruppen i forhold til 
investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Styret bes ta stilling til konkrete prinsipper 
som ivaretar sentrale føringer innenfor nevnte områder, og som avklarer roller og 
ansvarsforhold mellom helseforetak og RHF. Saksforelegget og prinsippene er i hovedsak en 
oppsummering av vedtak og formalisering av prinsipper som er lagt til grunn gjennom 
tidligere styresaker. Men saken inkluderer også nye momenter som etablering av låneordning, 
eventuell rentemargin mellom innlån og innskudd, formalisering av trekkrettigheter på 
konsernkonto i Helse Nord samt prinsipper vedrørende disponering av salgssum for 
eiendommer.  
 
Helse Nord RHF har et strategisk og overordnet ansvar for investeringer i regionen.  
 
Dagens investeringsregime foreslås videreført. Dette innebærer at styret i Helse Nord RHF 
fastsetter årlige investeringsrammer for foretaksgruppen og per helseforetak. Styret fordeler 
også investeringsrammene mellom ulike investeringsformål, (utstyr/mindre bygningsmessige 
tiltak, oppfølging av statlige planer(psykiatri), regionale prosjekter og større strategiske 
anlegg). I saken foreslås det å etablere en ordning for interne investeringslån til store 
prosjekter i helseforetakene. Dette gjøres ved at de årlige låneopptakene i Helse- og 
omsorgsdepartementet videreføres, helt eller delvis, til aktuelle helseforetak. Helseforetakene 
kan da aktivere (balanseføre) byggelånrenter som en del av investeringskostnaden ved store 
prosjekt, hvor anleggsperioden går over flere år.  
 
Foreslåtte prinsipper åpner for at helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast 
eiendom for verdier opp til 10 mill kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en 
fast eiendom til en verdi over 10 mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet 
(sykehusbygg med mer), skal saken forelegges Styret for Helse Nord RHF som fremmer 
saken for foretaksmøtet med Helse og Omsorgsdepartementet (HOD).  
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Bakgrunn 
Det eksterne finansreglementet (jf styresak 97-2005) regulerer forholdet mellom styret til 
Helse Nord RHF og administrerende direktør. Helseforetakene er således kun indirekte berørt 
av det eksterne reglementet i form av at gode/dårlige plasseringer gir mer/mindre ressurser til 
disposisjon for foretaksgruppen samlet. Denne saken skal klargjøre grunnleggende prinsipper 
for investeringer, finansiering og kapitalforvaltning i foretaksgruppen Helse Nord.  
 
I styresak 57-2002 vedtok styret å opprette en konsernkontostruktur i foretaksgruppen. Det ble 
videre innvilget en trekkrettighet for hvert helseforetak for å håndtere større svingninger i 
likviditetsbehovet. Denne interne trekkrettigheten har vært nødvendig for å finansiere 
underskudd i drift og investeringer ved helseforetakene. Gjennomføring av større 
investeringsprosjekter medfører imidlertid at denne ordningen må videreutvikles for å løse 
helseforetakenes behov for mer langsiktig investeringsfinansiering og gi mulighet for å 
aktivere byggelånsrenter. Dette foreslås løst gjennom etablering av interne lån fra Helse Nord 
RHF til aktuelle helseforetak. Ordningen vil bli et tillegg til dagens ordning med 
trekkrettigheter (intern kassakreditt) på konsernkonto.  
 
Forslag til nye vedtekter for helseforetakene (jf. egen sak) gir mulighet for helseforetakene til 
å selge fast eiendom for verdier opp til 10 mill kr (per år). Dersom det gjennomføres flere 
slike enkelt salg som i sum overstiger 10 mill kroner må salg ut over 10 mill kr. forelegges 
foretaksmøtet. Dersom salget gjelder enkelt salg ut over 10 mill kroner eller bygningsmasse 
for medisinsk virksomhet må saken forelegges foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og 
Helse- og omsorgsdepartementet, jf vedtektenes § 9-11. Styret for Helse Nord RHF tar stilling 
til hvordan likviditet og salgsgevinster skal håndteres i foretaksgruppen.  
 
Vurdering 
Investeringsregime  
Helse Nord RHF har et strategisk og overordnet ansvar for investeringer. Dette ansvaret kan 
grovt sett deles i tre:  
 
1. Fastsette det totale investeringsnivået for foretaksgruppen basert på vurderinger av 

økonomisk bæreevne og likviditetssituasjon. 
 
2. Fordele investeringsrammer (og lån) mellom helseforetakene. 
 
3. Prioritere fordelingen av investeringsrammene på type investeringsprosjekter (strategiske 

helsepolitiske valg). 
 
Disse punktene skaper et rammeverk som helseforetakene skal agere innenfor. 
Helseforetakene må gis rom for effektiv gjennomføring av sentrale investeringsplaner og det 
skal være entydighet i rammebetingelsene og klare spilleregler å forholde seg til. Det 
foreslåtte reglementet bidrar til dette.  
 
Styret for Helse Nord RHF setter rammer og godkjenner større prosjekter. Større prosjekter 
”øremerkes” i investeringsrammen, og rammen skal benyttes til å realisere det aktuelle 
prosjektet. Større prosjekter som har betydning for, eller påvirker helsetilbudet i Helse Nord 
behandles av styret for Helse Nord RHF. De årlige investeringsrammene er i realiteten en 
godkjenning til helseforetakene om å benytte egen likviditet/trekkrettighet/interne lån til å 
finansiere investeringene. Med unntak av eventuelle statlige investeringstilskott tilføres ikke 
helseforetakene egen likviditet til gjennomføring av investeringer ut over lån og 
trekkrettighet. 
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Grunnlaget for å investere er investeringsanalyser av økonomiske konsekvenser samt analyse 
av foretakets (foretaksgruppens) langsiktige økonomiske bæreevne og likviditetssituasjon. 
Styret i Helse Nord RHF ble i orienteringssak 45-2005/7 Økonomisk bæreevne i forhold til 
investeringsplan 2006-2015 forelagt en første analyse av økonomisk bæreevne og fremtidig 
investeringsnivå. Slike analyser bør videreutvikles og ligge til grunn for Helse Nord RHF’s, 
og helseforetakenes beslutninger om investeringsnivå fremover. Siden helseforetakene ikke er 
kommersielle bedrifter vil imidlertid også andre hensyn (helsepolitiske valg) enn de rent 
økonomiske legges til grunn for investeringsbeslutninger.  
 
Kapitalkostnader  
Helseforetakene har ansvaret for håndteringen av årlige kapitalkostnader som i sin helhet må 
betjenes av helseforetakets driftsinntekter (særskilt ordning for prosjekter over 
opptrappingsplanen for psykisk helse, jf nedenfor). Følgelig er helseforetakene selv ansvarlige 
for ett forsvarlig investeringsnivå innenfor de rammer som driftsøkonomien tillater.  
 
Gjennom tidligere budsjettsaker er det etablert ett eget regime for investeringer over 
opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er gjort som følge av at Helse Nord RHF har fått 
særskilt bevilgning til å gjennomføre planen og pålegger helseforetakene å gjennomføre disse 
konkrete investeringene. Konkret innebærer opplegget at helseforetakene kompenseres for 
kapitalkostnader av investeringene, estimert til 4 % av godkjent investeringsramme. 
Kompensasjonen gis i form av økt basisramme når prosjektet er ferdigstilt og avskrivninger 
påløper. Prosjekter over opptrappingsplanen er prosjekter hvor investeringsrammen 
”øremerkes” i vedtatt budsjett.   
 
Tilsvarende kan styret i Helse Nord fritt fordele basisramme (jf pågående arbeid med 
inntektsfordelingsmodell) for å understøtte strategiske investeringsbeslutninger.  
 
Interne lån 
Styret for Helse Nord RHF har tidligere vedtatt trekkrammer (kassakredittrammer pr. HF) og 
(investerings)lånerammer pr. HF. Det foreslås at dette endres til en samlet låneramme pr. HF, 
og at den kan deles mellom investeringslån og ”kassakreditt” etter behov. 
 
Formalisering av trekkrettigheter på konsernkontoordning (intern kassakreditt) 
Dagens regime med konsernkontoordning i banken og anledning til å overtrekke kontoen 
(interne trekkrettigheter) foreslås videreført som det viktigste regime for fordeling av 
likviditet internt i foretaksgruppen. Dette er et enkelt, oversiktlig og billig system. Siden dette 
er konserninterne avtaler, skal de formaliseres ved at det utarbeides konkrete avtaler om intern 
kassakreditt tilsvarende det Helse Nord RHF har til sin hovedbankforbindelse. 
 
Etablering av låneordning i Helse Nord 
Investeringer i Helse Nord finansieres av: 
 
• Egen likviditet 
• Lån i Helse og omsorgsdepartementet 
• Investeringstilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (hittil har vi ikke fått slikt 

tilskudd) 
 
Helse Nord har hittil hatt et enkelt system for låneforvaltning. De årlige låneopptak fra Helse 
og omsorgsdepartementet er ikke viderefordelt til helseforetakene, men finansierer 
foretaksgruppens totale investeringer og likviditetsbehov. Større investeringsprosjekter gjør 
imidlertid at det er behov for å videreutvikle den interne låneforvaltningen i Helse Nord.  
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I forbindelse med større investeringsprosjekter åpner god regnskapsskikk for at betalte 
byggelånrenter kan aktiveres som en del av byggekostnaden (eiendel), og ikke føres direkte i 
driftsregnskapet det året de påløper. I de andre regionene aktiveres renter på 
investeringsprosjekter. Siden vi skal ha like regnskapsprinsipper i alle regionene må vi legge 
til rette for at helseforetakene skal kunne aktivere byggelånrenter. Siden foretakene kun kan 
aktivere betalte renter, ikke kalkulerte renter, må låneopptak videreføres ned på 
helseforetaksnivå. Det foreslås derfor å etablere en ordning hvor lån (og likviditet) gis til 
aktuelle helseforetak. Helseforetaket kan aktivere byggelånrentene, og får renteinntekter som 
følge av en større likviditetsbeholdning. Renter og avdrag på investeringslånet betales til 
Helse Nord RHF, som igjen betaler renter og avdrag til HOD.   
 
En slik låneordning vil kreve at det etableres en form for internbank i Helse Nord RHF. For å 
begrense transaksjonskostnadene, foreslås det å begrense denne interne låneordningen til å 
gjelde investeringslån til store byggeprosjekter. Denne begrensningen vil gjøre omfanget av 
det administrative arbeidet mindre (håndtering av lånedokumenter og gjeldsbrev, beregning 
av renter, avdrag mv). Ordningen fordrer at dagens trekkrettigheter (intern kassakreditt) på 
konsernkonto videreføres for helseforetakene.  
 
Foretaksintern rente 
Innskuddsrenten, renten på foretakenes bankinnskudd foreslås satt lik den renten som Helse 
Nord RHF oppnår i sin hovedbank. 
 
Lånerenten som helseforetakene skal betale for intern kassakreditt settes lik renten på 
innskudd i hovedbankforbindelse pluss 20 punkter (0,2 %). 
 
Lånerenten helseforetakene skal betale for investeringslån settes lik lånerenten som betales til 
HOD pluss 10 punkter (0,1 %). 
 
Avdragstid og terminer settes i hovedsak lik avdragstid og terminer på lån hos HOD. 
 
Salg av fast eiendom  
Eiendomsmassen skal optimaliseres for å løse de helsepolitiske mål. Dette innebærer; kjøp, 
nybygg, ombygging/rehabilitering og avhending av eiendomsmasse. Avhending av 
eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra 
eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst. Kjøp og salg håndteres i 
henhold til regnskapslovens bestemmelser. Det betyr at salgsinntekt styrker likviditeten i 
foretaket. Avvik mellom bokført verdi av anleggsmiddelet (salgsgevinst eller tap) føres i 
resultatregnskapet. Frem til foretaksgruppen er kommet i økonomisk balanse, vil en eventuell 
salgsgevinst medføre at styringsmålet i det aktuelle helseforetak skjerpes tilsvarende.  
På samme måte skal driftsmessige besparelser, reduserte avskrivninger som følge av salg, og 
renteinntekt av styrket likviditet, tilfalle det enkelte HF. Fastsatt styringsmål påvirkes ikke av 
dette.   
 
Følgende saksgang ved salg tilrådes; Aktuelt helseforetak utreder behov for og økonomiske 
konsekvenser av salg. Salg under 10 mill kroner pr. år styrebehandles av HF styret som fatter 
endelig vedtak. Det må gå klart frem av vedtaket hvilke eiendommer (gårds og bruksnummer) 
dette gjelder. Dersom det gjennomføres flere slike enkelt salg som i sum overstiger 10 mill 
kroner må salg ut over 10 mill kr. forelegges foretaksmøtet. Dersom det gjelder salg av bygg 
som brukes til medisinsk virksomhet eller det dreier seg om salg av enkelt bygg over 10 mill 
kroner, må saken fremmes for HOD med anmodning om å få saken opp i foretaksmøtet RHF.  
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For at frigjøring av likviditet som følge av salg skal gi helseforetakene mulighet til å investere 
utover vedtatt ramme, skal dette godkjennes av styret for Helse Nord RHF som da må vedta å 
øke foretaksgruppens totale investeringsramme.  
 
Salgsgevinst (differanse mellom salgsinntekt og bokført verdi) skal, inntil foretaksgruppen er 
i økonomisk balanse, nyttes til å forsere tiltak for balanse. I praksis betyr dette å skjerpe 
helseforetakets styringsmål tilsvarende en eventuell salgsgevinst.   
 
Felleseid virksomhet  
Helseforetakene kan i dag velge flere ulike måter å organisere støttetjenester på. Det kan for 
eksempel opprettes aksjeselskap, heleide, eller sammen med andre eiere av kjøkkendrift, 
vaskeritjenester mv. I slike tilfeller vil det kunne oppstå ulike finansieringssituasjoner som er i 
gråsonen for hva som er akseptert og ikke. Kan for eksempel et AS som nevnt ovenfor låne 
penger utenfor foretaksgruppen? Kan selskapet garantere for andre selskapers lån?  
 
Dagens lovverk og vedtekter gir ikke klare og entydige føringer for dette. Helse- og 
omsorgsdepartementet har i brev av 10.05.05 sagt at ”Helse- og omsorgsdepartementet styrer 
fordelingen av Stortingets årlige tilsagn til lån, mellom de fem regionale helseforetak. Videre 
har departementet lagt til grunn av finansiering av investeringer i helseforetakene skal skje 
gjennom inntekter til avskrivninger gitt i basisrammen, statlige lån til investeringsformål og 
ev. andre særskilte tilskudd. Dette innebærer at de regionale helseforetakene ikke har 
mulighet til å finansiere investeringer gjennom lån i det private markedet.   
 
På et generelt grunnlag er ikke Helseforetaksloven § 33 til hinder for at heleide datterselskap 
med avgrensa ansvar og som ikke utøver spesialisthelsetjeneste kan ta opp lån i det private 
markedet. Den samme loven legger også til grunn at eier gjennom foretaksmøtet kan hindre 
slike låneopptak dersom dette ikke er ønskelig. Samtidig vil departementet framheve at 
dersom slik virksomhet (…) tar opp lån til investeringsformål i spesialisthelsetjenesten i det 
private markedet, vil dette kunne ha innvirkning både på størrelsen og fordelingen av 
fremtidige lånerammer.”       
 
Administrerende direktørs vurdering er at Helse Nord skal forholde seg til regelverket, uten å 
bevege seg i gråsoner for hva som er akseptabelt. Dette innebærer at det som grunnregel ved 
opprettelse av aksjeselskap ikke skal lånes midler i det private markedet, og at selskap ikke 
kan garantere for andres lån.   
 
Konklusjon 
Dagens ordning med konsernkontostruktur og trekkrettigheter (intern kassakreditt) 
videreføres som hovedprinsippet for fordeling av likviditet og belastning/godskrivning av 
renter. Interne lån formaliseres gjennom konkrete avtaler mellom RHF og HF. 
 
Det etableres en ordning med langsikte investeringslån i foretaksgruppen. 
 
Det innføres en ordning med rentemargin (påslag) for investeringslån og kassakreditt.   
 
Det åpnes for salg av eiendom, salgsinntekten tilføres det HF som selger eiendom og 
håndteres regnskapsmessig i henhold til regnskapsloven. 
 
For øvrig videreføres dagens investeringsregime.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den 
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 

 
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til 

låneordningen.  
 
3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 

konsernkonto. 
 
4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 

vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst. 
Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medfør at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne 

lån for 2005 fordeles.  
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Prinsipper for investeringer, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 

Nord 
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Prinsipper for investeringer, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.   
Vedtatt av styret for Helse Nord RHF, november 2005.  
 
Investeringer  
 
• Styret for Helse Nord RHF vedtar helseforetaksgruppens samlede investeringsramme, og 

fordelingen mellom helseforetak. 
 
• Styret for Helse Nord RHF prioritere fordelingen av investeringsrammene på type 

investeringsprosjekter (strategiske og helsepolitiske valg). 
 
• Kapitalkostnader av investeringer over opptrappingsplanen psykiatri kompenseres med 4 

% av godkjent investeringsramme fra det tidspunkt prosjektet er ferdigstilt.   
 
Låneordning  
 
• Styret for Helse Nord RHF vedtar helseforetaksgruppens samlede låneopptak og 

viderefordeling av hele eller deler av lånet til helseforetak.  
 
• Lån fra Helse Nord RHF gis med samme betingelser som Helse Nord RHF’s lån hos 

Helse og omsorgsdepartementet med et påslag på 10 punkter.  
 
• Avdragstid og terminer settes i hovedsak lik avdragstid og terminer på lån hos HOD. 
 
• Gjeldsbrev utstedes fra Helse Nord RHF til aktuelle helseforetak.  
 
• Trekkrettighet på konsernkonto baserer seg på avtaler mellom Helse Nord RHF og 

helseforetakene. Renten på overtrekk settes lik innskuddsrenten i hovedbank pluss 20 
punkter. 

 
• Innskuddsrenten, renten på foretakenes bankinnskudd settes lik den renten som Helse 

Nord RHF oppnår i sin hovedbank. 
 
 
Salg av fast eiendom  
 
• Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for virksomhet som ikke 

yter spesialisthelsetjeneste alene for verdi opp til 10 mill kr per eiendom per år. Dersom 
det gjennomføres flere slike enkelt salg som i sum overstiger 10 mill kroner må salg ut 
over 10 mill kr. forelegges foretaksmøtet. I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge fast 
eiendom til en verdi over 10 mill kr, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet skal 
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som bringer saken opp til foretaksmøtet med 
Helse og Omsorgsdepartementet. 

 
• Frigjøring av likviditet som følge av salg styrker foretaksgruppens samlede likviditet, og 

kan kun nyttes til økte investeringer etter vedtak i Styret for Helse Nord RHF.  
 
• En regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom medfører at styringsmålet for 

helseforetaket skjerpes tilsvarende, så lenge helseforetaket styret mot underskudd.  
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Likviditetsstyring  
Helse Nord RHF har et overordnet ansvar for at likviditet/trekkrettighet for helseforetakene er 
av en slik størrelsesorden at forpliktelser kan møtes på forfall. Helseforetakene er ansvarlig 
for å påse at egen likviditetsbeholdning og driftskreditt er tilstrekkelig til at utbetalinger kan 
finne sted på forfall. I tilfelle foretaket ser at det vil få likviditetsproblemer må styret for det 
aktuelle HF søke styret for Helse Nord RHF om økt lån eller trekkrettighet. 
 
Helseforetakene skal rapportere egen likviditetsutvikling i forhold til budsjett til Helse Nord 
RHF hvert tertial. 
 
Helseforetakene er ansvarlig for egne likviditetsprognoser og for effektiv styring av 
kontantstrømmer, herunder;  

 
• Optimalisering av egne kontantstrømmer gjennom å forskyve utbetalinger i tid og 

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

fakturering og purring. 
 
• Sørge for effektive rutiner for inn og utbetalinger.  
 
• Avpasse fremdrift av investeringer innenfor tilgjengelig likviditet. 
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 2.11.2005  
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32   
 

 

STYRESAK 112-2005  ENDRING AV HELSEFORETAKENES 
 VEDTEKTER – AVHENDING AV FAST  
 EIENDOM OG LÅNERAMMER 
 

Møtedato: 9. november 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 kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, 
når eiendommen (vår understrekning) 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”. Dette kan neppe forstås annerledes, enn at beløpsgrensen gjelder den 
enkelte eiendommens verdi.   
 
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 årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 
millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av 
helseforetakenes foretaksmøter. Salg av enkelteiendommer verdsatt over 10 millioner kroner 
pliktes i alle tilfeller vedtatt av helseforetakenes foretaksmøter – etter at salg(ene) har vært 
forelagt departementet.  
 
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). 
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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. 
 
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 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 
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 faste eiendommer som helseforetaket eier under den 
forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette 
gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av 
faste eiendommer utover denne beløpsgrensen 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. 
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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:  

 
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 2. november 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. kr. 800 mill. kr. 700 mill. kr. 
    
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. kr. 701 mill. kr. 680 mill. kr. 
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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.” 
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Fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter § 10, 4. ledd hitsettes: 
 
”Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom skal også treffes av foretaksmøtet.” 
 
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).   
 
Ved eventuelle salgsfullmakter/vedtektsendringer må det fastsettes en eller annen form for 
beløpsgrense, jf. ovenfor.  
 
Salgsfullmakter vil kunne innebære mindre økonomisk styring for det regionale 
helseforetaket. Det foreligger eksempelvis en risiko for at mange eiendommer selges, slik at 
dette samlet vil kunne innebære vesentlige verdier. En mulig måte å regulere dette på er 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. 
En alternativ måte å regulere dette på er å fastsette et årlig maksimumsbeløp. Salg utover 
dette ”taket” må vedtas i helseforetakets foretaksmøte. Dette siste alternativet legges til grunn 
i forslaget til vedtektsendringer, jf. nedenfor.  
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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. 
  
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 
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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 
enkelteiendommer 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 faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning 
at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare 
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer 
utover denne beløpsgrensen 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.”  
 
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 årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av 
faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakenes foretaksmøter. 
 
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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STYRESAK 113-2005  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING   
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål  
Styreinstruksen fremstår som foreldet, og må således revideres. Revidert utgave av 
styreinstruksen har vært gjenstand for en rekke presiseringer, utdypninger og korrigeringer. 
 
Bakgrunn og vurdering 
Det foreslås en innholdsfortegnelse, samt en innledningsbestemmelse om fravikelighet og 
varighet.  
 
Gjennomgående er styreinstruksen foreldet. Begrep som ”styringsdokument” m.m. må 
erstattes med aktuelle begrep som ”bestillerdokument” og ”eiers organisatoriske krav og 
rammebetingelser”. Styreleders og daglig leders fullmakter til å representere det regionale 
helseforetaket utad må oppdateres. Instruksens bestemmelse om styrets møtestruktur må 
endres i tråd med styrets praksis. Og bestemmelsen om at styrets møter skal være lukket må 
endres i tråd med dagens virkelighet. Alle disse omstendighetene er ivaretatt i den reviderte 
instruksen.  
 
Daglig leders (administrerende direktørs) formelle rettigheter og plikter mot styret og 
underliggende helseforetak blir mer konkretisert. 
 
En rekke av styrets rettigheter og plikter blir skissert. Og der det av plasshensyn er 
formålstjenlig, er det tatt inn henvisninger til de relevante kildene. 
 
Styrets spesielle forpliktelser overfor pasienter / pårørende og universiteter / høyskoler blir nå 
spesifisert. Det samme gjelder forholdet til samiske organisasjoner, nasjonale 
minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner.  
  
I tråd med eiers krav reguleres styrets ansvar for intern kontroll (kontrollkomiteen og intern 
revisor). Og styrets særlige forpliktelser knyttet til egenkapital blir skissert på konkret vis. 
Styrets plikt til å få seg forelagt saker fra underliggende helseforetak blir nå regulert i 
instruksen, og likeledes vil det fremgå at Helse Nord RHF’s årlige melding også skal omfatte 
underliggende helseforetak.  
 
Instruksen blir tilføyd henvisning, og korrigert i henhold til forskriften om ansattes 
styrerepresentasjon i helseforetak (som jo er kommet etter instruksens vedtakelse). Det 
samme gjelder bestemmelsen i helseforetaksloven om representasjon av begge kjønn i styret. 
 
I tillegg blir det en del endringer av mer teknisk karakter. Eksempler på slike endringer er det 
formelle rundt styremedlemmenes godtgjørelse, at styreprotokollen også skal angi styrets 
vedtak og at styresekretærens oppgaver også skal omfatte sekretærfunksjonen i styremøter. 
Dertil er listen over hvilke saker som skal styrebehandles mer utfyllende. 
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Det foreligger også en del andre omstendigheter som må endres. Eksempelvis forutsetter 
instruksen at Helse Nord RHF kan opprette aksjeselskap som leverandør av 
spesialisthelsetjenester. Dette må endres i samsvar med helseforetaksloven. Et annet eksempel 
er at ”styrets oppgaver og kompetanse reguleres i helseforetakslovens kapittel 7 og i regionalt 
helseforetaks vedtekter”, mens realitetene er at styrets oppgaver og kompetanse også 
reguleres av andre kilder. Og flere steder henvises det til helseforetakslovens § 23, til tross for 
at denne bestemmelsen ikke gjelder det regionale helseforetaket. Alle disse forholdene er 
rettet opp i den reviderte styreinstruksen. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Revidert styreinstruks for styret i Helse Nord RHF vedtas. 
 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Revidert instruks med sporede endringer 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200400457-99 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 114-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 9. november 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. Årlig plan og melding. Plan 2006-2008. 
4. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord 
5. Grunnlaget for en ny regjering – helse og omsorg 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200400457-99 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 114-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200400457-99 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 114-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200500010-2 131 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 
 

 

STYRESAK 114-2005/3  ÅRLIG PLAN OG MELDING. PLAN 2006 – 2008. 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Formål/sammendrag 
De regionale helseforetaksstyrer skal innen 1. mars 2006 sende en melding til departementet 
som omfatter styrets plandokument for virksomheten i 2006 – 2008 og styrets rapport for 
2005. I denne saken legges frem et utkast til plan, og innspill til statsbudsjett 2007 til 
orientering og en første drøfting.. Planen viser hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift 
innenfor rammebetingelser gitt av eier. Tidsperspektivet er 2 – 3 år; dvs. 2006 – 2008. 
Utkastet legges frem nå slik at helsepolitisk bestilling i budsjett 2006 kan forankres i planen, 
og settes inn i et utviklingsperspektiv. Planen legges frem til realitetsbehandling i styret i 
desember i år.  
 
Styret behandler også i dagens møte budsjett og helsepolitisk bestilling for 2005. De 
hovedutfordringer og problemstillinger som er beskrevet i saken og styrets vedtak peker ut 
over 2006, og er derfor grunnlag for vårt innspill til statsbudsjett 2007.  
 
Helse Nord RHF ønsker å ta opp forhold knyttet til: 
 
Kronikere 
Nye behandlingsmetoder 
Finansiering av nye oppgaver 
Investerings regime og styringsmål 
 
Plandokumentet 
Plandokumentet har et perspektiv mot 2008. Dette er en årlig rullering av plandokument 2005 
– 2007, som er en overbygning over alle de delplaner som styret har vedtatt de siste to årene. 
Disse er handlingsplan for habilitering og rehabilitering, handlingsplan for geriatri, tiltaksplan 
for psykisk helsevern og desentralisering av spesialisthelsetjenester. I tillegg arbeides det med 
sluttføring av handlingsplan for rusomsorg og en helhetlig plan for utvikling av 
lokalsykehusene, som det også er tatt høyde for i denne saken vedrørende plan for 2006 – 
2008. Det er ikke kommet nye vesentlige endringer i de overordnede forutsetninger eller 
rammebetingelser det siste året. Endringer innenfor de ulike tjenester er redegjort for i planen.  
 
Lovgrunnlag og rammer for virksomheten beskrives kort, og det er redegjort for 
befolkningsutvikling, medisinske utviklingstrekk og kapasitetsbehov. I hovedmål og strategier 
for 2006 – 2008 for Helse Nord fremheves overordnede mål og prioriteringer innen 
pasientbehandling, utdanning, forskning, pasientopplæring og brukermedvirkning.  
Det foreslås at Helse Nord i planperioden skal: 
 
• Bedre tilbudet til psykiatriske pasienter ut over det som følger av opptrappingsplanen. 
• Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere. 
• Styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
• Styrke tilbudet til personer med kreft. 
• Øke innsats innen forskning og fagutvikling. 
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• Mer målrettet satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst. 
• Utvikling av lokalsykehusene og desentralisering av spesialisthelsetjenester. 
• Styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste. 
• Styrke brukermedvirkning. 
 
Vurdering 
Oppfølging av planen krever betydelig økt ressursinnsats på de områder der tilbudene skal 
bygges ut. I tillegg til økte rammer, er det nødvendig med fortsatt store omstillinger i 
helseforetakene for å endre tilbudsstruktur og skape økonomisk handlingsfrihet. Behovet for 
økt tilgang på helsepersonell innenfor psykiatri, rus og rehabilitering, sammenholdt med de 
generelle problemer med rekruttering, gjør det nødvendig med særskilt satsing på utdanning, 
rekruttering, og stabilisering av fagmiljø.  
Innføring av ny teknologi og nye medikamenter er ofte uforutsigbart og svært 
kostnadsdrivende, og forsterker tilpasningsproblemene. 
 
Konklusjon 
Det er nødvendig å styrke behandlingstilbudene for prioriterte pasientgrupper betydelig i 
årene fremover. Samtidig er de økonomiske rammebetingelser trange, slik at finansiering av 
nye tiltak også må skje gjennom omstilling innenfor dagens tjenestetilbud. En strategisk 
satsing på utvikling av lokalsykehusene vil ha stor betydning for å kunne nå målene; både for 
å sikre kvalitet og kontinuitet i tilbudene. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Årlig plan og melding. Plandokument 2006-2008. 
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     Årlig plan og melding - plan 2006 - 2008 
 

1. RAMMER FOR VIRKSOMHETEN 

1.1 Planens innhold og tidshorisont  
Det er forutsatt at plandokumentet skal: 
- Være strategisk og overordnet og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift 

innenfor rammebetingelser gitt av eier. 
- Gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og av 

den helsefaglige utviklingen på fagområdene. 
- Vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten samt 

styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. 
 
Tidsperspektivet for plandokument og bevilgningsbehov er 2-3 år, dvs. 2006 -2008. Denne 
planen er en årlig rullering av plan for 2005 – 2007. Konkrete tiltak i 2006 fastsettes i budsjett 
2006 og årlig bestillerdokument. 

1.2 Lovgrunnlag 
De overordnede helsepolitiske mål er nærmere nedfelt blant annet i Lov om Helseforetak § 
1.1, Lov om pasientrettigheter § 1-1, Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-1, Lov om 
psykisk helsevern § 1, i øvrig helselovgivning og annen lovgivning som retter seg mot 
foretakets virksomhet. Lov om spesialisthelsetjenesten angir (§ 3-8 Sykehusenes oppgaver) 
at sykehusene særlig skal ivareta følgende oppgaver: Pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. 
 
Rammer for virksomheten fra myndighetene er fastsatt gjennom vedtektene for Helse Nord, i 
vedtatt statsbudsjett, det årlige styringsdokumentet og i foretaksmøter. 

1.3 Organisering og styringsmodell 
Helse Nord er landets minste helseregion i relasjon til populasjon og omfatter fylkene 
Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard, med til sammen ca. 460.000 innbyggere. 
Helse Nord har ca 11 000 medarbeidere og et totalbudsjett på ca 8,9 milliarder kroner. 
Geografisk er Helse Nord den største regionen, og utgjør ca. 45 % av Norges areal. 
 
Helse Nord RHF har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 et ”sørge-for-ansvar” i 
regionen. Helse Nord RHF er både eier av helseforetakene og bestiller av tjenester. 
 
Helse Nord består av følgende helseforetak: 
 
• Helse Finnmark HF  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Hålogalandssykehuset HF 
• Nordlandssykehuset HF 
• Helgelandssykehuset HF 
• Sykehusapotek Nord HF 
 
Helse Nord har avtaler med om lag 90 privatpraktiserende spesialister, 3 private 
kommersielle sykehus, 5 laboratorier/røntgeninstitutter, 6 rehabiliterings-
/opptreningsinstitusjoner, 3 private rusinstitusjoner og 2 andre ideelle institusjoner/stiftelser. 
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Helse Nord er medeier i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i Vadsø, Helseforetakenes 
nasjonale luftambulansetjeneste ANS i Bodø (20 %), Norsk Helsenett (20 %). Helse Nord er 
også medeier i Risco AS (Røntgeninformasjonssystem, 51 %) 
 
Helse Nord RHF’s rolle som eier av helseforetakene utøves i vedtekter og beslutninger i 
foretaksmøte. Eierstyringen i foretaksmøtet vil særlig dreie seg om økonomiske og 
organisatoriske forhold.  Rammer for helseforetakenes virksomhet fastsettes også i årlige 
budsjetter og bestillerdokument hvor det avtales nærmere om aktivitet og prioritering.  
 

1.4 Medisinske utviklingstrender 
Medisinsk kunnskap og teknologi er i kontinuerlig utvikling.  Det vil skje betydelige endringer i 
behandlingstilbudet i årene framover, bl.a. som følge av digitalisering og genteknologi.  
Samtidig blir behandlingsmetodene mer skånsomme og effektive slik at flere pasienter kan 
behandles uten innleggelse.  Dette krever kontinuerlig omstilling, utvikling og prioritering av 
tjenestetilbudene., 
  
Følgende trekk vil prege utviklingen i de kommende år: 
• Kreftsykdommer vil fortsatt vise en betydelig økning i de nærmeste årene. Antallet 

som lever med kreft vil øke kraftig for flere kreftformer. 
• Hjertesykdommene ser ut til å ha stabilisert seg eller viser en liten nedgang i alle 

aldersgrupper mht nye tilfeller. Antallet som lever med hjertesykdommer vil øke, 
men neppe mer enn befolkningsutviklingen tilsier. Perifere karsykdommer viser en 
relativ økning både mht nye tilfeller og antallet som lever med slike sykdommer. 
Økningen er i første rekke knyttet til økningen av pasienter med diabetes type II. 

• Astma, allergi og luftveissykdommer vil øke mer enn befolkningsutviklingen tilsier. 
• Problemer knyttet til nye infeksjonssykdommer, forårsaket av multiresistente 

mikroorganismer, forventes å øke. 
• Psykososiale problemer knyttet til økende familiær og sosial ustabilitet, svakere 

sosiale nettverk og sosiale forskjeller, antas å øke. 
• Sykdommer knyttet til fedme og overvekt, som diabetes, artrose, hypertoni m.v. vil 

øke kraftig pga barn og unges endrede vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. 
• For enkelte grupper vil sykdomsbildet i større grad preges av skader som følge av 

vold, rusmiddelbruk og psykiske lidelser. Denne type lidelser er sammensatte og 
krever nært samarbeid mellom somatikk, psykiatri og kommunal helse- og 
sosialtjeneste. 

 
Pasientene stiller større krav til informasjon, medbestemmelse, kvalitet og valgfrihet. 
Befolkningens opplevelse av lidelser og plager er også i endring, noe som skaper økte 
forventninger til helsevesenet. Sammen med endrede muligheter til å avdekke og beskrive 
sykdomstilstander vil dette virke inn på så vel helsetilstand som sykdomsutvikling.  

1.5  Befolkningsutvikling 
Befolkningen i Nord-Norge har tradisjonelt vært noe ”yngre” enn ellers i landet. Andelen eldre 
vil imidlertid øke kraftig i årene framover. Spesielt fra 2020 vil økningen bli dramatisk, hvis vi 
tar utgangspunkt i Statstisk sentralbyrås (SSB’s) midlere befolkningsframskrivningsalternativ. 
I tillegg har regionen store utfordringer med at befolkningsøkningen er negativ, selv om det 
innenfor landsdelen er områder som viser positiv utvikling. 
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1.6  Kapasitetsbehov 
Nesten halvparten av de somatiske sykehuskostnadene i Norge kan relateres til sykdom hos 
eldre. Gamle lider ofte av flere sykdommer, og får ikke den nødvendige helhetlige tilnærming 
og fullstendige diagnostikk. 90 % av pasientene over 75 år i medisinske avdelinger innlegges 
som øyeblikkelig hjelp. 87 % har vært innlagt før. I dag utgjør de nesten halvparten av alle 
pasientene i de indremedisinske avdelingene og vel en femtedel av pasientene på kirurgiske 
avdelinger. Gamle blir ofte ”svingdørspasienter”. Den dramatiske økningen i antall ø-
hjelpsinnleggelser av eldre de siste år, gjør at det vil være behov for å øke kapasiteten ved 
indremedisinske avdelinger.. 
 
Den medisinske og epidemiologiske utviklingen viser også en betydelig økning av pasienter 
med sammensatte og kroniske lidelser. Helsepolitiske målsettinger om likeverdige 
helsetjenester er særlig dårlig oppfylt innen psykisk helse og rusomsorg. Endringer i 
pasientgrunnlag og sykelighet er allerede en utfordring innen psykisk helsevern. Antall unge 
mennesker med depresjoner og selvmordsproblematikk synes å øke, og antall mennesker 
med rusproblematikk og kombinasjonen av alvorlige psykiske lidelse øker.  
 
Stadig flere har behov for omfattende pleie og omsorg i tillegg til medisinsk oppfølging. I 
tillegg til at befolkningen vil bestå av flere eldre, er dette tendenser som forsterkes i årene 
framover. Gruppen pasienter med sykelig overvekt har fra 2004 fått et tilbud i alle 
helseregioner. Det etablerte tilbudet er imidlertid marginalt i forhold til behovet og 
dimensjoneringen av tilbudet må vurderes i planperioden.  
 
Helse Nord har de siste årene utarbeidet omfattende handlingsplaner for psykisk helse, 
rusbehandling, geriatri og rehabilitering/habilitering, samt kartlagt tiltak for andre store 
kronikergrupper som diabetes og revmatiske sykdommer. Disse planene synliggjør en 
tilnærmet samlet plan for å styrke tjenestetilbudet til kronikergruppene. Dette kan ikke skje 
ved en ensidig kostnadsvekst. Ressursbruken må vris mot disse gruppene, og det er 
nødvendig med bedre samhandling med primærhelsetjenesten.  
 
Dette betyr overføring av ressurser fra andre fagområder. Innenfor kirurgiske fagfelt er 
dekningsgraden nær tilfredsstillende, men det er fortsatt overkapasitet på enkelte områder. 
Beleggsprosenten rapportert på 2.tertial 2005 viser et gjennomsnittlig belegg på 90% av 
senger for foretaksgruppen som helhet. Dette tyder på at sengekapasiteten nå blir ganske 
effektivt utnyttet på kirurgiske avdelinger.  
 
I planperioden legges ikke opp til vesentlig økning i samlet sengekapasitet i helseforetakene. 
Det må imidlertid skje tilpasninger innenfor kapasiteten i forhold til de ulike pasientgruppers 
behov. Det må også skje en løpende vurdering av mulighetene til å dreie virksomheten fra 
innleggelser til dagbehandling og poliklinikk. I tillegg vil styrking av ambulante tjenester 
kunne bidra til en mer effektiv bruk av dagens senger. Det samme vil økt bruk av 
intermediære senger i sykestuer og desentralisert dagbehandling og poliklinisk virksomhet.  
 
2.       Hovedmål for Helse Nord – strategisk fokus 2006-2008 
 
2.1  Overordnede strategier og mål 
 
De strategiske mål er:  
 
• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 

praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
• Å eliminere uverdige ventetider 
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• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
• At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige 

omveier, forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 
• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse på 

tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 
• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å 

bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 
• Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, samtidig 

som de kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning ivaretas 
• At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil, 

gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred mobilisering av 
landsdelens befolkning. 

• Å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten. 
 

 
2.1.1  Pasientbehandling 
 
Eldre pasienter med kroniske lidelser, psykiske lidelser og kreft er pasienter som ofte har 
behov for et sammenhengende tjenestetilbud. Det krever fleksibilitet og differensiering i 
behandlingskjeden, med større vekt på desentralisering av spesialisthelsetjenester og økt 
samhandling med primærhelsetjenesten. Videreutvikling av lokalsykehusene vil være særlig 
innrettet mot disse pasientgruppers behov. Det er fortsatt for lav kapasitet innen lindrende 
kreftbehandling og smertebehandling. 
 
Samhandling og desentralisering – lokalsykehusenes rolle 
Nord-Norge har uten sammenligning de største reiseavstandene til sykehus og den mest 
desentraliserte sykehusstrukturen. Velfungerende lokalsykehus og gode desentraliserte 
spesialisthelsetjenester har stor betydning for den nordnorske befolkningen.   
 
Grunnlaget for Helse Nords strategier for desentralisering og lokalsykehusenes rolle er i 
første rekke rapporten ”Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord (2005), og 
langsiktige regionale handlingsplaner for styrking av kronikeromsorgen (2004). Planene er 
vedtatt av Helse Nords styre og oppfølgingen er høyt prioritert.  Helse Nord mottok videre 23 
millioner av styrkingsmidlene til lokalsykehus i 2005, som er knyttet opp til våre satsinger i 
desentraliseringsrapporten og kronikerplanene. Det vil bli utarbeidet en helhetlig strategi for 
lokalsykehusenes rolle og oppgaver, jf krav i Bestillerdokumentet for 2005.  
 
Sentrale elementer i lokalsykehusplanen vil være følgende: 

• Rollen til distriktsmedisinske sentre, sykestuer, og opptreningsinstitusjoner skal 
tydeliggjøres gjennom langsiktige avtaler og samhandling med helseforetakene           

• Alle lokalsykehus skal ha lærings- og mestringssentre  
• Det skal bygges opp geriatriske team ved alle lokalsykehus i regionen 
• Lokalsykehusene skal forbedre tilbudet for pasienter som har behov for langvarige og 

koordinerte helsetjenester gjennom å styrke ambulante team, og gjennom bedre 
rutiner for samhandling med kommunehelsetjenesten. 

• Fødselsomsorg og akuttberedskap skal inngå og tydeliggjøres i lokalsykehusenes 
oppgaver og funksjoner 

 
Hovedområdene i Helse Nords satsing er geriatri, habilitering og rehabilitering, diabetes og 
revmatologi. Tiltakene og prosjektene vektlegger kommunehelsetjenestens behov for 
samarbeid og veiledning, og pasientenes behov for nærhet, trygghet og velfungerende 
individuelle planer. Dette understreker behovet for å videreutvikle lokalsykehusenes 
funksjoner. 



80 

 
Psykisk helsevern i Helse Nord  
Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 viser de utfordringene som Helse Nord står 
overfor i forhold til å styrke og videreutvikle behandlingstilbudet til mennesker med psykiske 
lidelser og tiltak som er planlagt iverksatt i planperioden. 
 
En av hovedutfordringene i tiltaksplanen er å justere kursen for utviklingen av 
distriktspsykiatriske sentra, og et desentralisert behandlingstilbud for mennesker med 
psykiske lidelser. I helseregionen er det etablert 14 distriktspsykiatriske sentra som 
geografisk har tilknytning til 22 kommuner. Viktige prinsipper i utviklingen av tjenestetilbudet; 
som desentraliserte behandlingstilbud, og nærhet til befolkningen og kommunene står fast. 
Kravet om at befolkningen skal få tilbud om likeverdige behandlingstilbud uavhengig av hvor 
en bor i landet, ressurstilgangen og rekrutteringsproblemene forutsetter at Helse Nord i 
samarbeid med Helseforetakene og brukerorganisasjoner endrer organiseringen av de 
distriktspsykiatriske sentra i landsdelen. For å imøtekomme kravet om faglig gode og 
likeverdige behandlingstilbud, forutsettes det større grad av samordning av behandlingstilbud 
mellom disse behandlingsenheter. Tilbud om differensiert behandling forutsetter at 
behandlingsenhetene er dimensjonert til å kunne tiltrekke medarbeidere med ulik 
fagkompetanse. Som ledd i rekruttering må disse institusjoner kunne utvikle seg til å bli 
attraktive arbeidsplasser for medarbeidere med høy kompetanse, slik at de velger å bli. 
 
Tjenestetilbudet ved DPS-ene må tilpasses og utbygges i takt med faktisk personelltilgang, 
slik at befolkningen tilbys et tjenestetilbud med godt faglig innhold på riktig nivå i 
behandlingskjeden Det er også behov for å øke kapasiteten (særlig akuttplasser) ved 
sykehusene i Tromsø og Bodø. 
 
De distriktspsykiatriske sentra har utviklet seg på ulike måter, og med ulike tilnærminger til 
utviklingen av behandlingstilbud. Helse Nord har derfor tatt initiativ til å gjennomføre en 
forskningsbasert evaluering av DPS-ene i Lofoten og Vesterålen hvor de har valgt svært 
ulike modeller.  
 
Styrket samhandling om innleggelse og utskrivning av pasienter mellom sykehusene og de 
distriktspsykiatriske sentra, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er en 
forutsetning for å bedre tilgjengelighet og redusere ventetid  
Retten til individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester, 
samt større grad av implementering av individuelle planer, sikrer pasientene kontinuitet i 
behandlingsforløp. Den bidrar også til å styrke samhandlingen mellom ulike behandlingsnivå 
og tjenesteytere. 
 
Akutt-tilbud til både barn og unge med psykiske problemer er ikke tilstrekkelig utbygd. Tilbud 
til unge pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, rus/psykiatri og utviklingsforstyrrelser er 
under etablering. Ambulante tjenester må videreutvikles, og samarbeidet med Barne- 
ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og med kommunale barnevernstjenester og 
helsesøster/skolehelestjenester må styrkes. Det er gjort gode erfaringer med ambulante 
oppsøkende tjenester som bidrar til å styrke de foresattes evner og ferdigheter. Det satses 
derfor på videreutvikling og implementering av nye modeller for behandling av barn og 
ungdom i hjemmemiljø (Webster-stratton, PMT og MST). 
 
Kravet om økt effektivitet, samhandling, omstilling og faglig dyktighet stiller store krav til 
ledere på alle nivå. Et viktig satsingsområde er derfor styrking og utvikling av 
lederkompetanse.  
 
Som et ledd i rekruttering av legespesialister videreføres de to rekrutteringsprosjektene 
knyttet til voksen- og barne- og ungdomspsykiatere. I tillegg vil vi prioritere å etablere et 
liknende prosjekt knyttet til psykologspesialister. 
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Samarbeid med kommuner og brukerorganisasjonene skal bedres. I dette kan økt brukt bruk 
av telekommunikasjon styrkes som verktøy, både for å øke tilgjengeligheten og for å få en 
mer effektiv bruk av ressursene. Brukernes erfaringer og kompetanse utgjør et viktig 
supplement til spesialisthelsetjenestens faglige kompetanse. Det er vedtatt at en 
prøveordning å ansette medarbeidere i psykisk helsevern. Det må gjøres vurderinger i 
samarbeid med helseforetakene mht. hvordan dette kan gjennomføres mest mulig 
hensiktsmessig. 
 
 
Langsiktig satsing på å styrke tilbudet til eldre og pasienter med kroniske lidelser 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2004 en samlet plan for å styrke tilbudet til eldre 
og pasienter med kroniske lidelser. Planene inneholder tiltak for perioden 2004-2010, men 
planhorisonten er senere forlenget til 2013.  
 
Utdanning og rekruttering av tilstrekkelig og kompetent personell er en forutsetning for å 
realisere satsingen. De første årene vil derfor etablering av et rekrutteringsprogram for 
spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi være svært viktig. 
Det er også viktig å styrke kompetansen hos øvrige faggrupper. Det etableres bl.a. et 
kompetanseprogram innen geriatri og habilitering/rehabilitering.   
 
Kronikergruppene er også kommunehelsetjenestens pasienter. Kronikersatsingen må derfor 
ses i nær sammenheng med Helse Nords strategier for utvikling av lokalsykehus og 
desentraliserte spesialisthelsetjenester.   
 
I perioden 2006-08 skal bl.a. følgende tiltak videreføres/iverksettes: 
 
- Øke kapasiteten ved avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering ved 

helseforetakene i regionen for å kunne ivareta multitraumer, amputasjoner, rygg- 
hjerneskadepasienter med mer  

- Etablere koordinerende enheter i helseforetakene 
- Styrke fagnettverkene i habilitering og rehabilitering, og bruke fagnettverkene aktivt til å 

forbedre funksjonsdeling og samarbeid mellom helseforetakene, 
opptreningsinstitusjonene og kommunene     

- Styrke lærings- og mestringssentrene  
- Styrke ambulante team i rehabilitering og habilitering med fagstillinger 
- Styrking av eksisterende geriatritilbud med nødvendige ressurser og senger for å få 

etablert fullt operative geriatriske team/sengeplasser er allerede igangsatt. I tillegg blir det 
viktig å styrke funksjoner i geriatri ved Sonjatun og områdegeriatriske tjenester i Midt-
Troms 

- Styrke geriatrisk avdeling ved UNN med tanke på avdelingens funksjoner innen 
utdanning og forskning. Det er blant annet tilført flere legestillinger. 

- Oppstart av nye geriatritilbud ved Nordlandssykehuset (geriatrisk avdeling i Bodø) og i 
Helse Finnmark (geriatritilbud i Hammerfest, med ambulering til indre Finnmark) hvor 
planleggingene allerede er i gang, samt start på planlegging av nye tilbud ved andre 
sykehus (hvilke dette blir, må vurderes nærmere) 

- Innen diabetes og revmatologi vil utarbeiding av handlingsplaner, fagnettverk og 
kompetanseutviklingstiltak være sentralt. Nye stillinger vurderes i forbindelse med årlige 
planer. Det skal utprøves en ordning med brukerombud innen diabetessatsingen.    

 
For å sikre en mest mulig helhetlig og god iverksetting av satsingen innen disse 
fagområdene er det tilsatt prosjektledere som i løpet av de første tre årene vil få et særlig 
ansvar for å sikre at de tilførte midlene benyttes i tråd med handlingsplanenes forslag, og at 
strategiene videreutvikles. Prosjektlederne rapporterer til helseforetaksdirektørene som 
styringsgruppe. Det tas også sikte på evalueringer av planene etter ca. 3 år. 
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Rus 
Det er behov for å styrke tjenestetilbudene på flere områder; avrusning, innleggelser etter 
tvang, samt polikliniske tjenester (egne rusteam). Tilbudet til personer med dobbeltdiagnose 
rus og psykiatri må styrkes. I tillegg må også tilbudet til pårørende forbedres.  
 
Det er behov for å gjennomgå struktur, innhold i og koordinering av eksisterende tjenester for 
å øke kvaliteten og bedre tilgjengeligheten.  Samhandling med primær helse- og 
sosialtjeneste må prioriteres. 
 
På kort sikt har økte ressurser blitt brukt til å sikre tilbud til pasienter med behov for 
innleggelse i institusjon. Fremover må det i tillegg vurderes endringer i struktur for å integrere 
tilbudene i større grad i den øvrige spesialisttjenesten. Det må utvikles lokalbaserte 
alternativer til dagens institusjonstilbud. Følgende områder må styrkes: 
 
• Poliklinisk behandlingstilbud (egne rusteam),  
• Avrusning  
• Regionalt tilbud for innleggelse etter tvang 
• Tilpasse funksjonsfordeling/nivådeling innen tjenestene i regionen 
• Utvikle metoder for oppsøkende virksomhet 
• Brukerundersøkelser 
• Styrke tilbudene til pårørende 
• Program for systematisk kompetanseutvikling inkludert system for veiledning 
• Program for behandlingsforskning 
 
Kreft 
Helse Nord vil prioritere diagnostisering og behandling av kreft i årene fremover. Kapasiteten 
innen lindrende behandling og rehabilitering planlegges også å styrkes. Ny stråleterapienhet 
ved Nordlandssykehuset vil bli satt i drift fra 1.1. 2007. Nye medikamentelle 
behandlingsmetoder utvikles for tiden innenfor en rekke kreftsykdommer. Helse Nord vil 
bidra til at det nasjonalt bygges opp systemer for dokumentasjon og metodevurdering som 
sikrer kvaliteten av behandling og behandlingsresultat. 
 
Smittevern og beredskap 
Regionalt kompetansesenter ble etablert i 2005. Senteret skal prioritere utvikling av felles 
informasjonssystemer og kompetanseutvikling i regionen. Det skal etableres 
insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner ved alle sykehus i løpet av 2006. 
Styrking av bemanning og kompetanse (sykepleiere og leger) og å øke isolatkapasiteten er 
prioriterte oppgaver de nærmeste år. Planene for sosial og helsemessig beredskap ved store 
kriser og katastrofer må rulleres og øves fortløpende. I 2006 prioriteres sikring av lager og 
forsyning av kritiske legemidler og materiell.  
 
 
2.1. 2  Utdanning  
 
Grunnutdanning                                                
Helseforetakene er forpliktet til å ivareta praksisandelen i grunnutdanningene innenfor 
medisin og helsefag i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten med økt bruk av dagbehandling, poliklinisk behandling og bruk av 
hotellposter medfører en stadig reduksjon i sengeantall. Dette får konsekvenser for 
organiseringen og gjennomføringen av praksisstudiene. I planperioden vil Helse Nord 
• ta initiativ til at dagens organisering gjennomgås sammen med utdanningsinstitusjonene, 

for å utvikle praksisstudiene i tråd med de omstillingene som gjennomføres.  
• følge opp dette både gjennom samarbeidsorganene med høgskolene og universitetet, 

samt delta i en gjennomgang av praksisstudiene.  
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Etter – og videreutdanning  
Etter- og videreutdanning er et svært viktig felt for å opprettholde faglig standard og kvalitet. I 
tillegg er etter- og videreutdanning nødvendig for å gjennomføre den planlagte satsningen 
innen rehabilitering, geriatri, psykisk helse, rus, kronikeromsorgen og smertelindring. 
 
Helse Nord RHF vil, i samarbeid med HF-ene gjennomgå strategi og organisering for 
anskaffelse av etter- og videreutdanning. Dagens ordning fordeler seg positivt på enkelte 
fagområder, basert på tidligere praksis. Dette gir foretakene begrenset mulighet til å skaffe 
seg den kompetansen de til enhver tid trenger.   
  
En sterkere satsing på utdanning av egne legespesialister etter modell av 
utdanningsprogrammene i psykiatri vil bli prioritert innenfor geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering samt revmatologi. Det er startet opp et rekrutterings- og utdanningsprogram for 
å møte de store utfordringene med å skaffe nøkkelpersonell i Finnmark. Det skjer i 
samarbeid med nasjonale myndigheter. Programmet er beregnet å gå over en periode på 10 
år. 
  
Helse Nord planlegger i samarbeid med Høgskolen i Tromsø å starte en 
paramedicsutdanning, med oppstart høsten 2006 for faglært ambulansepersonell. Sikring av 
nødvendig rekruttering av lærlinger i ambulansefaget, slik at Stortingets (og ny forskrifts) krav 
til kompetanse innfris, vil være en prioritert oppgave. Det er et mål å opprette 12 
lærlingeplasser pr. år pr. helseforetak (sum 1. og 2. års lærlinger) 
 
For å sikre tilfredsstillende kapasitet innenfor kirurgi må utdanningen av ortopeder 
intensiveres, primært ved de største fagmiljøene. 
 
 
Lederutdanning/lederutvikling. 
Høsten 2005 startet Helse Nord RHF i samarbeid med Handelshøgskolen (HHB) ved 
Høgskolen i Bodø og NTNU en mastergrad i ledelse for 27 kliniske ledere.  
Mastergraden gir akkreditering som en Master of Business Administration. Den organiseres 
som en deltidsstudie over 5 semester. Modulene er: Ledelse av ekspertorganisasjoner, 
Innovasjon og prestasjonsutvikling, Etikk og ledelse, Helseøkonomi og statistikk, 
Finansiering og resultatmåling, Økonomi og aktivitetsstyring. 
 
Coaching og generell lederutvikling 
Helse Nord RHF har etablert et coachingprogram med målsetting å styrke ivaretakelse av 
det personlige lederskapet i vår organisasjon. Målsettingen er at alle ledere i Helse Nord skal 
få tilbud om coaching. Det er fortsatt viktig å vektlegge implementeringsprosessen av dette 
verktøyet i foretakene..  
 
Helse Nord RHF arrangerer minimum 1 ledersamling pr. år. Erfaringene viser tydelig effekt 
med hensyn til bygging av en felles foretakskultur i Helse Nord RHF. Effekten av å bringe 90 
– 100 ledere sammen både fra klinisk virksomhet og fra stab/støtte vil være et viktig bidrag til 
å utvikle den såkalte ”to-lojalitetsholdning” som er helt nødvendig i vår foretaksmodell. Også 
på HF nivå utvikles egne lederutviklingsprogram for å styrke lederskapet lokalt. Helse Nord 
RHF ser nødvendigheten av at det regionale helseforetaket har en modul i hvert lokale 
lederutviklingsprogram. I tillegg bør alle lokale lederutviklingsprogram inneholde en eller flere 
sekvenser av coaching. 
 
Som en del av utviklingen av en nasjonal helsetjeneste har leder- og ledelsesutvikling også 
vært prioritert nasjonalt. Helse Nord har bidratt aktivt i utvikling av et nasjonalt 
topplederprogram og har på lik linje med øvrige regioner deltakere på dette programmet.  
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Ambulansetjeneste  
Ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” trådte i kraft 1. april 2005.  
Denne gir betydelige utfordringer for Helse Nord RHF bl.a. knyttet til å bringe andelen 
ambulansearbeidere med fagbrev/autorisasjon opp fra en andel på ca. 30 % til ca. 75 % i 
løpet av 5 år (overgangsregel).  I tillegg vil krav knyttet til båtambulanse og arbeidsmiljølov 
forsterke behovet for rekruttering av mer personell som innehar nødvendig 
minimumskompetanse.  I 2006 og påfølgende år vil det være nødvendig å vektlegge 
rekruttering, grunnutdanning gjennom videregående skole, og lærlingplasser.   
Helse Nord RHF har som nevnt startet arbeidet med å etablere en ambulanseutdanning på 
høgskolenivå (Paramedic) i 2006. 
 
 
2.1. 3  Forskning   
                                                
Helse Nord RHF har i styresak 71-2004 vedtatt en spissing av forskningsstrategien i Helse 
Nord. Det satses både på somatikk, psykisk helse, klinisk og laboratoriemessig infrastruktur 
for å understøtte den øvrige forskningen, samt aldersforskning, rehabilitering, samhandling 
med primærhelsetjenesten og endelig telemedisin. I 2005 er det også jobbet med å utarbeide 
tematiske satsinger, sammen med universitetet og samarbeidsorganet, som kommer i tillegg 
til våre ordinære forskningsprogrammer. Det skal prioriteres tematiske satsinger både 
regionalt og for å bidra nasjonalt. Det sistnevnte gjøres gjennom deltakelse i nasjonale 
samarbeidsgrupper med øvrige regionale helseforetak samt gruppen med universitetene og 
andre nasjonale forskningsaktører. 
 
Et av feltene Helse Nord må legge bedre til rette for forskning er rusfeltet. Det er gjort tiltak 
her for å sette dette på dagsorden i egne helseforetak, og stimulere til økt forskningsaktivitet 
på området, og dette arbeidet vil fortsette i 2006 -2008. Et annet felt som ønskes prioritert er 
forskning som kan gi oss ny kunnskap om pasientforløp, pasientstrømmer, samhandling 
mellom 1. og 2.linjetjenesten. 
 
Helse Nord ønsker å prioritere anvendt forskning de kommende årene. Det innebærer klinisk 
forskning, epidemiologisk forskning og helsetjenesteforskning innen alle våre 
forskningsprogram. Det kan føre til kompetansehevning og bedre diagnostikk, forebygging, 
behandling og rehabilitering samt organisering av tjenestene. Videre legges det til rette for 
multisenterstudier i regi av den kliniske forskningsavdelingen ved UNN, og det satses på 
forskerutdanning gjennom kombinertstillinger for medisinere. 
 
Det er fra 2005 satset på toppmiljøer ved UNN som har fått bevilgninger i størrelsesorden 10 
mill kr til kirurgisk forskning samt forskning ved de tre avdelingene mikrobiologi, 
transfusjonsmedisin og immunologi, og patologi, som innehar nasjonale kompetansesentre. 
Det skal også satses på bredde i alle forskningsprogram og legges enda bedre til rette for 
forskning i helseforetak utenom universitetsklinikken. Dette skjer delvis ved hjelp av 
tilrettelegging fra RHF, men også mye i HF-enes egenregi. Det er vedtatt en økonomisk 
opptrappingsplan for regional forskningsfinansiering som kan bli gradvis realisert, gitt 
økonomisk balanse i RHF-budsjettet. 
 
 
2.1. 4  Opplæring av pasienter og pårørende    
 
Helse Nord har lærings- og mestringssentre i alle helseforetak, og har i 2005 etablert sentre 
ved ytterligere to sykehus (Hammerfest og Stokmarknes). Nettverkssamarbeidet mellom 
lærings- og mestringssentrene er styrket.  
  
Helse Nord har gjennomført et dialogmøte med LMS-ene med kartlegging av status og 
hovedutfordringer.  
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Evaluering av lærings- og mestringssentrene vil bli gjennomført i 2006, med vekt på å 
identifisere beste praksis, styrke samarbeidet mellom LMS-ene og finne fram til 
pasientgrupper som nå mangler tilbud.. LMS-ene vil også få en viktig rolle i årene framover i 
oppfølgingsprogram for pasienter som er under behandling for sykelig overvekt. 
  
Det er fortsatt behov for å styrke lærings- og mestringstilbudene til psykiatriske pasienter.  
 
     
2.1. 5  Kvalitet                                                        
Helse Nords overordnede strategi på kvalitetsområdet (KUNNSKAP, KVALITET OG LÆRING) 
påpeker at ”forbedringsarbeid forutsetter både organisatorisk og individuell læring. Slik 
læringsbasert forbedring må omfatte både klinisk praksis og organiseringen av 
behandlingskjeder.”  Målsettingen er at tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god 
internasjonal standard, og at det etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 
praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet.  
 
I løpet av 2005 har alle helseforetakene kommet i gang med å innføre et elektronisk basert 
kvalitetssystem (DocMap og EK). Helse Nord RHF vil som følge av dette etter hvert få et 
verktøy som avhjelpe flere av utfordringene i å sikre god virksomhetsstyring og internkontroll, 
ved en systematisk oversikt og oppfølging av gjeldende lov- og regelverk og øvrige 
styringssignaler. Det er også etablert et rapporteringssystem innenfor øvrige 
rapporteringsrutiner hvor HF-enes håndtering av meldinger og avvik vil fremkomme tertialvis. 
 
Helse Nord har også etablert et kvalitetsnettverk for kvalitetsledere ved helseforetakene og 
RHF, som 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. 
 
Planer for 2006-2008: 
Det skal utarbeides felles krav til innholdet i de elektroniske kvalitetssystemene som er i bruk 
i regionen, for på den måten å sikre et enhetlig kvalitetssystem.   
 
Det er behov for å utforme mer helhetlige system for oppfølging av tilsynsrapporter, og følge 
opp samarbeidet med Helsetilsynet og øvrige tilsynsmyndigheter. Implementeringen av 
modulen for avvikshåndtering i DocMap kan tilrettelegge bedre for dette.  Det vil arbeides for å 
finne fram til gode løsninger på dette i 2006. 
 
Det er etter hvert etablert felles prosedyrer/retningslinjer på enkelte fagfelt. Etableringen av 
felles kvalitetssystem vil også synliggjøre hvilke behov og muligheter som finnes for å 
etablere flere felles prosedyrer på ulike nivå. I løpet av perioden vil det bli gjort vurderinger 
knyttet til hvilke strategier som skal følges på dette feltet, gjennom drøftinger i fagråd og 
kvalitetsnettverk.  
 
Kvalitetsnettverket vil i løpet av 2006-08 bl.a. arbeide for å skaffe oversikt over områder med 
behov for felles forbedringsinnsats i regionen, og finne frem til årlige, tematiske satsinger for 
kvalitetsarbeidet i Helse Nord. Nettverket vil også få oppgaver knyttet til å følge opp 
iverksettingen av nasjonal kvalitetsstrategi i regionen.  
  
Helse Nord ligger i likhet med øvrige regioner for dårlig i forhold til målsettingene for flere av 
de nasjonale kvalitetsindikatorene. Det er et klart mål for Helse Nord at resultatene skal 
stabiliseres og nærme seg nasjonale målsettinger for indikatorene. Oppfølgingen av 
målkravene må skje i hver enkelt avdeling og helseforetak. Kvalitetsnettverket skal bidra til 
dette.  
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Helse Nord RHF følger opp etablering og drift av nasjonale kvalitetsregistre i tråd med de 
retningslinjer som skal etableres for det enkelte register. Siden alle deler av tjenestene etter 
hvert innfører felles pasientadministrativt system, ønsker Helse Nord primært at alle registerdata 
skal kunne registreres og sikres gjennom pasientadministrativt system, og at eksport videre til 
sentrale registre standardiseres og automatiseres i henhold til de konsesjoner som foreligger. 
 
Helse Nord RHF gjennomfører årlige pasienttilfredshetsundersøkelser i tråd med kravene fra 
nasjonale myndigheter. Det er imidlertid ønskelig at slike undersøkelser kan knyttes enda 
tettere opp mot det lokale forbedringsarbeidet i hvert enkelt HF. Det er i tillegg behov for 
hyppigere målinger. I løpet av perioden vil Helse Nord arbeide for å få utviklet verktøy til å måle 
pasienttilfredshet som kan imøtekomme disse kravene på en bedre måte enn dagens PasOpp-
undersøkelser. Dette arbeidet vil naturligvis skje i nært samarbeid med Kunnskapssenteret og 
øvrige RHF hvis det er mulig. 
 
Helse Nord har etablert internrevisjon i tråd med krav fra eier. 
 
Brukermedvirkning  
I tråd med vedtektene skal det innhentes erfaringer fra brukerorganisasjonene i planlegging 
og drift av virksomheten. Samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner skal også bli hørt. Dette ivaretas blant annet gjennom brukerutvalg 
på regionalt og helseforetaksnivå. Helse Nord RHF har i 2005 etablert et samarbeidsorgan 
med Sametinget og øvrige RHF som vil ivareta medvirkning fra samiske organisasjoner på 
en bedre måte. Det skal arbeides videre med problemstillingene knyttet til innvandrer- og 
minoritetsorganisasjoner ellers. 
 
Det har vist seg at det kan være vanskelig å integrere brukerperspektivet i en så stor og 
kompleks organisasjon som Helse Nord. Dette betyr imidlertid ikke at ikke brukerne blir 
trukket inn. I tillegg til aktiviteten knyttet til brukerutvalget, blir brukerne trukket med i 
utarbeidelsen av store planer og prosjekter. Helse Nord RHF har gjennomført dialogmøter 
med brukerorganisasjoner og fagfolk med positive resultat. I tillegg har Helse Nord RHF 
kontakt med organisasjoner, pasienter og pårørende utover dette. Det har vist seg 
vanskeligst å få til gode prosesser for medvirkning fra brukerutvalget i forhold til 
administrasjonen og styrets virksomhet. Ved oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg i 2004 
(sak 17/2004) påpekte styret i Helse Nord RHF at kontakten mellom utvalget og Helse Nord 
RHF’s styre og administrasjon, med lokale brukerutvalg og brukernes organisasjoner må 
forbedres. Det er også ønskelig at Regionalt brukerutvalg setter større fokus på de strategisk 
viktige sakene og arbeider mer langsiktig og systematisk med spørsmål knyttet nært opp mot 
pasientenes situasjon i spesialisthelsetjenesten. Styret i Helse Nord RHF anmodet derfor 
utvalget om å utarbeide en handlingsplan for brukermedvirkning. Denne planen er det 
regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i ferd med å utarbeide. Planen skal ferdigstilles i 
løpet av våren 2006, og vil inneholde en rekke tiltak for å løfte brukermedvirkning som et 
viktig satsingsområde for Helse Nord i årene fremover.  
 
For årene 2006-2008 vil det blant annet settes fokus på følgende tema/områder: 
- Regionalt brukerutvalgs roller og funksjoner: bl.a. samhandlingsformer mellom 

brukerutvalget, styret og administrasjonen i Helse Nord, fokus på strategisk viktige saker, 
langsiktig og systematisk arbeid. En særlig viktig oppgave er å følge opp at Helse Nord 
RHF’s viktigste strategiske satsinger blir realisert.  

- Kontakt og koordinering mellom regionalt og lokale brukerutvalg og ut mot 
brukerorganisasjonene 

- Vilkårene for brukermedvirkning i regionen: hensiktsmessige møteplasser, planmessig 
styrking av tilskuddene til brukerorganisasjonene 

- Oppfølging av pasientrettigheter (f eks individuell plan) og oppfyllelse av kvalitetsmål 
(pasienttilfredshet, epikrisetid) 
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Utfordringer knyttet til den samiske befolkning 
Alle innbyggere har rett til et likeverdig helse- og sosialtjenestetilbud. Samene har som urfolk 
ifølge Grunnloven rett til et særlig vern for å kunne utvikle sin kultur, sitt språk og 
samfunnsliv. Som et ledd i vår oppfølging av dette området, har vi gjennomført en 
kartlegging om kompetanse og tjenestetilbud for samiske brukere i helse- og sosialtjenesten i 
Nord-Norge. n.  
 
Helse Nord RHF har i 2005 etablert et eget samarbeidsorgan med Helse Midt-Norge, Helse 
Øst og Sametinget, som skal være rådgivende overfor de ulike samarbeidsinstansene når 
det gjelder ulike problemstillinger knyttet til spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkning.  
 
Planer 2006-08 
- Resultatene av spørreskjemaundersøkelsen skal brukes som grunnlag for videre 

planlegging og utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkning i helseforetakene i 
regionen 

- Videre etablering av aktiviteter knyttet til samisk samarbeidsorgan. I tillegg til å gi innspill 
til bestillerdokumentene, ønsker samarbeidsorganet først å prioritere 
informasjonsutveksling og innspill knyttet til økt satsing på samisk innen utdanning og 
forskning 

- Samisk nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern, etablert i Karasjok og 
Lakselv er på det nærmeste fullt etablert. Senteret vil bli en viktig samarbeidspartner i 
årene fremover når det gjelder utvikling av kompetanse og forskning på disse temaene, 
sammen med Samisk avdeling ved UNN. 

 
2.1. 6  Ressursutnyttelse                                        
Disponering av personellressurser 
Helseforetakene i Helse Nord forbruker i gjennomsnitt om lag 11000 årsverk for å gi 
befolkningen i regionen tilgang til spesialisthelsetjenester i tråd med vårt ”sørge-for-ansvar”. I 
tillegg kommer kjøp av ressurser fra private. Helse Nord er fortsatt rekrutteringssvak for flere 
grupper høyspesialisert personell. For å bedre tilgangen på nødvendige personellressurser 
har derfor foretaksgruppen utviklet/ har under utvikling policy og tiltak for å bedre tilgangen 
av helsepersonell og utnytte personellet mer effektivt. Punktvis nevnes: 
• Forholdsvis stort utdanningsvolum for leger  
• Prosjekt på utenlandsrekruttering  
• Rekrutterings og utdanningsprosjekt for spesialister i Barne- og ungdomspsykiatri og 

voksenpsykiatri 
• Igangsatt eget Finnmarksprosjekt for rekruttering av leger.  
• Prosjekt for ambulering av helsepersonell for å bedre lik tilgang på 

spesialisthelsetjenester under planlegging  
• Strukturert tilnærming mot vikarbyrå for å sikre tilgang av helsepersonell gjennom 

rammeavtaler  
  
Oppsummert må vi ha fokus på strategier for å sikre tilgang-, beholde og utdanne-, samt å 
utnytte eget helsepersonell på tvers av foretaksgrensene i regionen. Sistnevnte vil være del 
av prosjektet om desentralisering av spesialisthelsetjenester, hvor økt ambulering og 
etablering av spesialistpoliklinikker i flere kommunesentra vil ha betydning både for 
utnyttelsen av helsepersonell og kostnader til pasienttransport.  
 
Ambulansetjeneste  
Ny forskrift har som hovedregel ”tilstedevakt”, men med unntaksmuligheter.  Nord-Norge, 
med sine avstander og bosetningsmønster, må i betydelig grad benytte seg av 
unntaksmulighetene slik at det er mulig med en fortsatt desentralisert ambulansetjeneste for 
å best mulig imøtekomme responstidsføringer.  Helse Nord RHF har sammen med 
fagmiljøene og helseforetakene laget en retningslinje til forskriften for å sikre enhetlig 
tolkning og felles videreutvikling av tjenesten.  De samlede nye krav medfører en betydelig 
økonomisk konsekvens for helseforetakene. 
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Helse Nord er i ferd med å utrede vesentlige forhold vedrørende organisering og drift av 
ambulansetjenesten.  Arbeidet vil kunne få konsekvenser for helseforetakenes nye 
ambulanseplaner og ny drift av tjenestene fra 2006/2007. 
 
Det tas sikte på å innføre et ressursstyringssystem for ambulansetjenesten i 2006.  I tillegg til 
at systemet ventes å gi effekter i forhold til effektivitet og kvalitet vil systemet bidra til å 
ivareta Datatilsynets krav vedr. sensitiv kommunikasjon og en bedre monitorering av 
virksomheten og arbeidsbelastningen (jfr. AML). 

Luftambulansetjeneste  
Nye myndighetskrav for luftambulansetjenesten har de senere år medført en betydelig 
kostnadsvekst - ca. 27 % de siste 3 årene.  Dette har i hovedsak vært knyttet til nye arbeids- 
og hviletidsbestemmelser. For 2006 er det skifte av ambulansehelikopter som er 
hovedårsaken.  Slikt skifte begrunnes med kravene i nye felleseuropeiske 
luftfartsbestemmelser.  

Nødmeldetjeneste – koordinering av ressurser  
Fra 2006 vil antall AMK-sentraler med mottak av nødnummer 113 være redusert fra 11 til 6 - 
dvs. en pr helseforetak, men to i Helse Finnmark. Disse 6 sentralene vil oppfylle kravene til 
teknisk utstyr og bemanning.  Kun disse sentralene vil ha status som AMK-sentral og ivareta 
ressurskoordinering i hh. t. ny forskrift. 
 
 
3.      ”Sørge-for-ansvaret” i forhold til rammebetingelsene i 2006 
 
I dette kapitlet beskrives det nærmere hvordan Helse Nord vil løse sitt ”sørge - for” ansvar 
med utgangspunkt i rammebetingelsene i 2006 og de mål og strategier som fremgår av 
kapittel 6.   

3.1.   Risikofaktorer 
Helse Nord vil arbeide systematisk med å avklare innholdet i ”sørge-for-ansvaret” og de 
andre hovedoppgavene i samarbeid med de øvrige 4 RHF. Det må utvikles metoder for å 
klarlegge utviklingen i behov og metodene for prioritering.  
 
I praksis fremkommer de største utfordringene på kort sikt som følge av endrede 
økonomiske rammebetingelser, effektiviseringskrav, økte pasientrettigheter og nye 
oppgaver, – og ikke som følge av endret sykelighet og nye behandlingsmetoder.   
 
Følgende risikofaktorer som vesentlige i forhold til oppfyllelse av ”sørge-for-ansvaret”: 
- Aktivitetsvolum innen somatiske tjenester. Dette påvirkes av endret etterspørsel, endrede 

pasientrettigheter, endret finansieringsmodell mv. 
- Eiers fastsetting av poliklinikkrefusjoner, ISF-refusjoner og evt. fastsetting av 

gjestepasientpriser. 
- Fastsetting av DRG-vekter i forbindelse med innføring av nye behandlingsmåter 
- Utviklingen i lønns- og pensjonskostnader. 
- Finansiering av nye oppgaver som overføres til de regionale helseforetakene. 

Erfaringsvis er nye oppgaver ikke fullt ut finansiert, samtidig som det stilles krav om 
effektivisering. 

- Fastsetting av åpningsbalanse og herunder avskrivingsregler/-regime. 
- Handlingsrom for endring (reduksjon) av realkapitalen. 
- Lite forutsigbare lånerammer og eventuelle investeringstilskudd. 
- Innføring av nytt nasjonalt finansieringssystem 
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3. 2   Økonomiske rammer   (Denne er ikke oppdatert ) 
 
En enkel fremskriving av de økonomiske utfordringer de nærmeste årene viser følgende 
bilde:  
 
Konsern Prognose 2004 Budsjett 2004 Budsjett 2005 2006 2007 2008
Basistilskudd -5 296 983 000 -5 296 983 000 -4 576 208 000 -4 566 208 000 -4 556 208 000 -4 546 208 000
ISF-inntekter -1 321 500 000 -1 290 317 000 -2 022 287 324 -2 022 287 324 -2 022 287 324 -2 022 287 324
Gjestepasientinntekter -30 251 000 -29 261 000 -31 984 562 -31 984 562 -31 984 562 -31 984 562
Polikliniske inntekter -527 324 000 -506 685 000 -426 110 811 -426 110 811 -426 110 811 -426 110 811
Øremerkede tilskudd -715 541 500 -728 353 700 -1 207 563 068 -1 207 563 068 -1 207 563 068 -1 207 563 068
Annen driftsinntekt -342 000 000 -381 503 000 -408 658 086 -408 658 086 -408 658 086 -408 658 086
Sum inntekter -8 233 599 500 -8 233 102 700 -8 672 811 851 -8 662 811 851 -8 652 811 851 -8 642 811 851

Kjøp av helsetjenester 561 000 000 536 712 266 588 686 252 588 686 252 588 686 252 588 686 252
Varekostnad 1 202 285 000 1 246 624 196 1 258 534 153 1 258 534 153 1 258 534 153 1 258 534 153
Lønnskostnad 4 926 000 000 4 929 974 077 5 054 690 001 5 054 690 001 5 054 690 001 5 054 690 001
Avskrivning åpningsbalansen 529 233 894 533 247 608 500 226 894 295 591 136 264 320 336 238 152 536
Avskrivning inv 2002-2004 76 067 106 75 483 731 127 560 444 127 560 444 127 560 444 127 560 444
Annen driftskostnad 1 344 000 000 1 382 507 606 1 417 048 061 1 417 048 061 1 417 048 061 1 417 048 061
Netto finanskostnad -4 430 000 -10 171 783 -9 837 086 0 0 0
Årsresultat 400 556 500 461 275 000 264 096 868 79 298 196 58 027 396 41 859 596
Strukturfond 141 593 000 141 593 000 131 591 000
Resultat etter strukturfond 258 963 500 319 682 000 132 505 868 79 298 196 58 027 396 41 859 596
Resultateffekt av kortere levetid
åpningsbalansen 52 000 000 52 000 000 45 000 000
Årsresultat 206 963 500 267 682 000 87 505 868 79 298 196 58 027 396 41 859 596

Planer
Avskrivninger av investeringsplan 2005-08 49 397 500 93 637 054 141 075 839
Forskningsstrategi 42 000 000 62 000 000 62 000 000
Geriatri 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Hab/Rehab 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Økt pensjonskostnad 90 000 000 90 000 000 90 000 000
Innføring av nye tiltak 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Brutto omstillingsutfordring 206 963 500 267 682 000 87 505 868 329 695 696 372 664 450 403 935 436
Tiltak for balanse 2006 -87 000 000 -87 000 000 -87 000 000
Uløst omstilling pt 242 695 696 285 664 450 316 935 436  
 

3. 3  Sørge-for-ansvaret i forhold til økonomiske forutsetninger 
 

En foreløpig fremskrivning av den økonomiske utviklingen for Helse Nord fram til 2008, 
basert på de beslutninger som allerede er vedtatt, viser en betydelig økt netto 
omstillingsutfordring de nærmeste årene. Denne beregningen er gjennomført før en har fått 
beregnet konsekvensene av: 
− endringer i aldersammensetning  
− sykdomsbilder 
− behov for å styrke tilbudet til prioriterte pasientgrupper 
− større investeringer   
 
De økonomiske rammebetingelsene vil kreve en betydelig innsats fra alle ansatte. Tiltakene 
medfører blant annet en reduksjon i antall årsverk, reduksjon i grunnbemanning og 
sammenslåing av avdelinger, reduksjoner i sengetall og annen omlegging av drift.  
 
Helse Nord er bekymret over muligheten til å investere i nytt medisinsk teknisk utstyr, både i 
forhold til lave investeringsrammer og i form av muligheten til å betjene fremtidige kostnader 
av nødvendige nyanskaffelser.  
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Helse Nords perspektiv er å drive virksomheten innen de prioriteringsmessige og 
økonomiske rammer som gis fra eier. I 2003 og 2004 har det skjedd betydelige omstillinger i 
helseforetakene. Styret i Helse Nord RHF har som målsetting å styrke satsingen på 
helsepolitisk høyprioriterte områder som geriatri, rehabilitering og psykisk helse, samt 
gjennomføre et investeringsprogram som sikrer at Helse Nord har en moderne og 
tilfredsstillende infrastruktur.  
 
Skal Helse Nord kunne møte de store utfordringene er det avgjørende at de økonomiske 
rammebetingelsene blir forutsigbare, og ikke skaper nye tilpasningsproblemer. Det betyr at 
lønns- og prisvekst må kompenseres fullt ut. I tillegg er det særlig viktig at nye oppgaver 
fullfinansieres, og at Helse Nord kan følge opp tidligere vedtatte prioriteringer. Dette gjelder 
også for bygningsmessige prosjekter.  
 
En viktig del av de økonomiske rammebetingelser er måten ISF-ordningen innrettes på. 
Endring av forhold mellom basis og aktivitetsavhengig finansiering fra ett år til et annet er 
svært utfordrende. Vurderingen av denne balansen bør primært skje med utgangspunkt i 
hvilke fagområder en ønsker å styrke. Satsing på geriatri, rehabilitering etc. trekker i retning 
av en lavere aktivitetsavhengig andel.  
 
Helse Nord RHF vil understreke behovet for økonomiske rammebetingelser som gir 
fullfinansiering av nylig gjennomførte reformer, og som gir muligheter for omstilling og 
utvikling av tilbudene til de helsepolitisk høyt prioriterte pasientgrupper. 
 
4.      ”Sørge-for-ansvaret” i forhold til befolkningens behov for  
           helsetjenester.   
 
Veksten i behov  
I gjennomsnitt over de siste 20-30 år har antall heldøgnsopphold i somatiske sykehus hatt en 
årlig vekst som tilsvarer ca. 1 % mer enn det befolkningsutviklingen alene skulle tilsi. For 
perioden 1995-2001 var det tilsvarende tall 1,5 %. For poliklinikk og dagbehandling, har 
veksten vært vesentlig høyere, og vi forventer at denne trenden vil fortsette. I psykisk 
helsevern, rusomsorg og kronikeromsorgen vil relativ økning måtte være betydelig høyere 
enn den prosentvise økningen i somatikk. 
 
Aktivitetsøkningen i somatikk gjenspeiler utviklingen innen medisinsk kunnskap og teknologi, 
som frembringer stadig nye behandlingstilbud. Helse Nord ser det som en del av ”sørge-for-
ansvaret” å gjøre nye effektive behandlingstilbud tilgjengelige for den nordnorske befolkning. 
Helse Nord vil imidlertid aktivt bidra til at helseforetakene har økt fokus på metodevurdering 
og kvalitetssikring av nye tilbud og teknologi, for å sikre dokumentasjon på effekten av 
behandlingen. Kostnadene ved behandlingen i forhold til resultat i relasjon tiløkt livslengde 
og/eller livskvalitet, skal aktivt vurderes før nye behandlingsmetoder og/eller medisinteknisk 
utstyr/teknologi tas i bruk. Det planlegges ikke vesentlig vekst i den samlede sengekapasitet i 
perioden, men en samlet bedre utnyttelse av kapasiteten i forhold til ulke pasientgruppers 
behov. 
 
Omstilling og effektivisering. 
Styrking av tilbudet til eldre og kronikere, psykisk syke og rusmisbrukere innebærer økt fokus 
på en mer helhetlig tilnærming til pasientene, tverrfaglig samarbeid, samhandling med 
kommunene, fokus på individuelle planer og pasientopplæring. Rehabiliteringstilbudet og 
tilbudet innenfor geriatri må konsolideres og styrkes i hele regionen.  
Dette må i stor grad skje ved reduksjon av kapasitet innenfor kirurgi, vridning mot økt 
dagbasert behandling og økt grad av desentralisering av spesialisthelsetjenester. 
Desentralisering og samhandling med primærhelsetjenesten vil være sentral i dette 
omstillingsarbeidet både for å få ned det høye sykehusforbruket i landsdelen og for å bedre 
tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene til pasientgrupper hvor behandlingsvolumet er stort 
og nærhet til tjenestene viktig 
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Prioriteringsarbeidet. 
Styringsproblemene knyttet til for rask innføring av ny teknologi og metoder er velkjente: rask 
økning av antall prosedyrer, økt volum av pasienter, raskt økende kostnader. Vi har enda 
ikke etablert gode nok systemer for å sikre god og rettferdig prioritering ved innføring av ny 
og kostnadskrevende teknologi. Det mangler gode virkemidler, kapasitet og 
ledelseskompetanse på dette feltet. I tillegg mangler vi god forståelse av drivkreftene bak 
utvikling og innføring av nye kostnadskrevende tiltak. Mulige tilnærminger er etablering av en 
profesjonell kultur (evaluerende kultur), prinsipper for argumentasjon (metodevurdering av 
effekter og kostnader), lære å håndtere usikkerhet, aksept av “ikke fritt frem for alle”, å 
etablere et skille mellom “standard behandling” og “innføring av nye metoder, inkl. utprøving”, 
samt bruk av faglige standarder/retningslinjer. Dette er en ledelsesutfordring i årene 
fremover.   
 
Konkrete utfordringer for ledere innen helseforetakene inkluderer: 
 

- Å prioritere prioritering: avsette ressurser, organisatorisk støtte, etablere retningslinjer 
og åpne prosesser for prioritering 

- Å ikke ta helsefagene/medisinen for gitt, men kreve god argumentasjon og 
dokumentasjon for effekt av behandling 

- prioritere / balansere ressursbruken 
- etablere kunnskapsbasert praksis (en evaluerende kultur: “peer review” og audit) 

 
Helseforetakene skal følge opp, og implementere, de nasjonale prosessene vedrørende 
utarbeidelse av veiledende retningslinjer for prioritering og fristfastsettelse innen de ulike 
fagområder. 
 
Rekruttering, utdanning og stabilisering av helsepersonell. 
Utdanning og rekruttering av spesialister innen rusmedisin, psykiatri, geriatri og fysikalsk 
medisin samt annet personell med nødvendig kompetanse, er helt sentralt for å kunne 
realisere tiltak og oppfylle sørge- for ansvaret overfor befolkningen. Geriatritilbudet er for 
eksempel lite utbygd som følge av en tilnærmet total mangel på geriatere. Det 
desentraliserte utdanningskonseptet fra psykiatrien vil nå danne utgangspunkt for nye 
utdanningsprogram i fysikalsk medisin og geriatri, noe som vil kunne bedre 
spesialistdekningen på sikt.  
 
 
5.   Innspill til statsbudsjettet 2007 

I bestillerdokumentet for 2005 står det ”Helse Nord skal komme med innspill til budsjett 
for 2007 innen 15. desember 2005. Departementet vil komme tilbake med en nærmere 
konkretisering av dette”. 
I brev av 18.10.2005 skriver Helse og omsorgsdepartementet ” De regionale 
helseforetakenes innspill til departementets arbeid med statsbudsjettet skal primært skje som 
en integrert del av plan- og meldingssystemet. Konkret ber vi om innspill på aktivitetsnivået 
på pasientbehandling i 2007.”    
 
Helse Nord RHF vil i denne sammenheng fokusere på: 

− Vridning av aktiviteten for å styrke tilbudet til kronikere 
− Utfordringer knyttet til nye behandlingsmetoder 

 
I tillegg ønsker Helse Nord RHF å ta opp forhold knyttet til: 

− Finansiering av nye oppgaver som overføres til de regionale helseforetakene 
− Finansiering av investeringer   
− Økonomiske styringskrav 
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5.1  Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2007 
 
Bestillingen fra Helse Nord RHF til helseforetakene har gjennomgående vært å planlegge 
neste års aktivitet på bakgrunn av årets aktivitet. Det betyr at vi planlegger aktiviteten for 
2007 på bakgrunn av aktiviteten i 2005, innen somatikk og psykiatri. 
 
Helse Nord har vedtatt planer for geriatri, rehabilitering/habilitering, psykisk helsevern, 
ortopedi med mer. Iverksettingen av disse planene startet opp i 2005. Det gjennomføres 
strategiske satsinger på helsepolitisk høyprioriterte områder. Disse planene er under 
iverksetting og finansieres dels ved intern omprioritering og dels ved at tilleggsbevilgningen i 
revidert nasjonalbudsjett videreføres inn i 2006. Dersom vi får tilført driftsmidler, vil vi kunne 
øke kapasiteten ytterligere på de områdene Helse Nord har vedtatt planer for. 
 
 
Vekst i behov 
Analyser av befolkningens bruk av sykehustjenester over lengre tidsrom viser en volumvekst 
på ca. 1,5 % år ut over det som må til for å kompensere for endringer i folkemengde og 
aldersfordeling. Denne ”realveksten” gjenspeiler utviklingen innenfor medisinsk kunnskap og 
teknologi, som stadig åpner for nye behandlingsmuligheter, endringer i indikasjoner for 
behandling etc. Det inngår i ”sørge for”-ansvaret å gi befolkningen tilgang til nye og 
forbedrede behandlingsmuligheter.  
 
I de nærmeste år vil befolkningsutviklingen alene medføre en behovsvekst på 0,6-0,7 % per 
år, og det anslås derfor at vi vil trenge en volumvekst på 2,2 % per år for å holde tritt med 
behovsutviklingen, forutsatt at den offentlige spesialisthelsetjenesten skal ha samme ansvar 
som nå. .  
 
Innen psykisk helsevern står Helse Nord overfor store utfordringer i å tilby spesialiserte 
tjenester på sykehusnivå til pasienter med akutt og alvorlig psykisk lidelse.  
Opptrappingsplanen har hatt innsatsen rettet mot distriktspsykiatriske sentra og poliklinisk 
virksomhet. Det er nødvendig med anslagsvis 70 mill kr (+priskompensasjon) for å 
gjennomføre opptrappingsplanen som forutsatt. Dvs. til dekking overheng nye tiltak som 
iverksettes i 2006 samt til nye tiltak som skal igangsettes i 2007. 
 
 
Tilbud til rusmiddelavhengige 
 
Det er fortsatt betydelige utfordringer i årene fremover for å nå de krav og forventninger som 
følger av rusreformen, både på spesialisthelsetjenestenivå og på kommunalt nivå. 
Samhandlingen mellom nivåene må også styrkes på mange områder. Tjenester til 
rusmiddelmisbrukere er helsepolitisk høyest prioritert sammen med psykisk helsevern, og 
det skal dokumenteres en prioritert satsing. 
 
Behovet for styrking og utbygging er nødvendig på deler av tjenesten, samtidig som det er 
nødvendig med omstillinger i dagens tilbudsstruktur. Ressursene må økes betydelig over en 
periode. Ventetider er generelt for lange, og noen pasientgrupper har for dårlig tilbud. 
Rammeoverføringene til regionale helseforetak på rus har i hovedsak gått til å opprettholde 
kapasitet, og til noe styrking av visse deltjenester, men har ikke gitt rom til videre omstilling 
og utbygging. Det er derfor behov for en flerårig opptrappingsplan for tiltak overfor 
rusmiddelmisbrukere slik det er tilfelle innenfor psykisk helse. Noen viktige forhold som gir 
økte kostnader. 

• Økning i etterspørsel etter tjenester på flere områder bl.a. som følge av 
pasientrettighetslov og annen helselovgivning 

• Økte kvalitetskrav 
• Implementering av tverrfaglig spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten 
• Oppfølging av nasjonale mål og strategier om styrking av tilbudene til 

rusmiddelmisbrukere 
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Habilitering/rehabilitering/geriatri 
Helse Nord har nylig vedtatt en langsiktig plan for å styrke tjenestetilbudet innen 
habilitering/rehabilitering og geriatri. Vi er kjent med at Sosial- og helsedirektoratet skal 
utarbeide et utkast til nasjonal plan for habilitering og rehabilitering innen høsten 2005, og at 
SH-dir. vil samarbeide med RHF-ene og vektlegge spesialisthelsetjenestens behov i planen. 
Vi har forventninger til at den nasjonale rehabiliteringsplanen vil gi et bedre grunnlag for vår 
regionale satsing på kronikergruppene, og at det vil følge med midler i statsbudsjettet for 
2006 og senere år til et merkbart nasjonalt løft for habilitering/ rehabilitering og geriatri.  
 
Finansieringssystemet bør endres slik at det i større grad støtter opp om: 

− prioriterte områder som tilbud til kronikere geriatri med mer  
− lokalsykehusenes rolle i forhold til mottak og pleie av pasienter som er behandlet ved 

spesialsykehus 
− desentralisert virksomhet som sykestueplasser og ambulerende virksomhet 
− det bør etableres bedre økonomiske insentiv overfor kommunene for å ta hjem 

ferdigbehandlede pasienter 
− det bør vurderes å innføre DRG-finansiering av intermediær plasser sykestue 

 
 

Nye behandlingsmetoder 
Nye behandlingsmetoder inklusive medikamentell behandling og nytt medisinteknisk utstyr 
påfører helseforetakene store og uforutsette utgifter. Innen kreftbehandling alene innføres 
stadig nye medikamenter som øker sjansen for overlevelse som vi plikter å gi våre pasienter, 
Senest i 2005 kom Herceptin til behandling av (HER2 –positive)brystkreftrammede med en 
kostnad på ca. 25 millioner i året for Helse Nord. Nye medisiner med kurativ effekt er ventet 
de nærmeste årene og statsbudsjett for 2007 bør ta høyde for slike økte kostnader.  
 
5.2   Finansiering av nye oppgaver som overføres til de regionale  
        helseforetakene 
 
De store endringene i ISF andelen som har vært foretatt de siste årene gir uklare 
styringssignal til helseforetakene og påfører helseforetakene kostnader. ISF-andel bør 
holdes fast over tid, og ikke reguleres ofte. Stadig endring av ISF-andel i forhold til 
rammefinansiering skaper uforutsette rammebetingelser for sektoren.  

 
I forbindelse med overføring av nye oppgaver til helseforetakene avdekkes det som ofte et 
regnskapsmessig etterslep. Statens kontantprinsipp synliggjør ikke ”påløpte men ikke betalte 
forpliktelser”. Dette har til nå vært løst ved å holde tilbake penger for å dekke opp regninger 
fra tidligere år og gi foretakene midler tilsvarende 10-11 måneders drift, det første året etter 
overføringen av oppgaven. Dette gir uklare økonomiske rammer for foretakene og innebærer 
i realiteten en ”ikke uttalt” inndragning av midler. Det er også uklart hvordan dette skal 
håndteres regnskapsmessig. Dette har skjedd i forbindelse med overføring av oppgaver 
knyttet til syketransport, behandlingshjelpemidler, rehabiliteringsinstitusjoner, endringer i 
RTV satser med mer. For fremtiden bør slike etterslep holdes utenfor ansvarsoverføringen. 
Alternativt bør det klart gå frem at foretakene i slike sammenhenger pålegges et 
effektiviseringskrav.       
 
Håndtering av risiko ved overføring av stadig flere rettighetsbaserte ordninger bør utredes. 
Overføring av ansvar for rettighetsbaserte ordninger (nå sist pasientskadeerstatning) til 
helseforetak som i hovedsak er rammefinansiert er vanskelig å håndtere i en organisasjon 
som samtidig skal gjennomføre store nedskjæringer.  
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6 Investeringsbehov og finansieringsspørsmål 
 
Helse Nord har virksomheter i helseforetakene med en tidsmessig bygningsmasse og vi har 
enheter med dårlig standard og uhensiktsmessig utforming på bygningsmassen. Mer enn 
noe annet RHF er vi avhengig av en tidsmessig infrastruktur bl.a. for å være 
konkurransedyktig i rekruttering av personell. Vi har startet arbeidet med en regional 
investeringsplan som både har fornyelse og arealeffektivisering som mål. Utkast til 
investeringsplan skal nå ut på høring før den fremlegges for styret til behandling. 
 
Helse Nord har to store investeringsprosjekter med byggestart/endelig beslutning om 
iverksetting i 2005-2006. 
 
Modernisering og utvikling av Nordlandssykehuset Bodø er Helse Nords største prosjekt 
med en antatt kostnadsramme på om lag 2.4 milliarder kroner. Deler av prosjektet er realisert 
gjennom etablering av pasienthotell og en modernisering og oppgradering av radiologisk 
avdeling. Prosjektet er organisert i fem byggetrinn. Oppstart av byggetrinn 1 for 
Nordlandssykehuset HF Bodø skjedde i januar 2005, jfr. tidligere brev til HOD. Byggetrinnet 
inneholder etablering av stråleterapi og laboratorieblokk som del av modernisering og 
renovering av eksisterende bygningsmasse 
 
Beslutninger om videre gjennomføring av byggetrinn 2 – 5 skal behandles i 2006 med 
budsjettmessige konsekvenser for 2007. HOD må involveres i det videre arbeidet med 
prosjektet, jfr. prosjektets totale størrelse og behov for nasjonalt investeringstilskudd (1/3 av 
investeringssummen) for å kunne realisere prosjektet og sikre et tidsmessig sykehusanlegg. 
 
Helse Nord RHF vil i første kvartal av 2006 treffe beslutninger om videre utvikling av 
anlegget ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes. Totale investeringskostnader vil være 
630 millioner 2005 kr. for nybyggingsalternativet som styret har besluttet å utrede videre.  
 
Konseptfaserapport for begge prosjektene vil bli forelagt HOD til uttalelse, selv om det bare 
er Nordlandssykehuset som skal behandles formelt og godkjennes. 
 
Helse Nord RHF har også startet vurderingen av en utbygging ved UNN med sikte på å øke 
kapasiteten innen kreftbehandling og geriatri, jfr. regionale handlingsplaner.  
 
Vi har behov for en låneramme til investeringer på 400 mill kr i 2006. Dette er noe lavere enn 
tidligere oppgitt.  
 
6.1  Økonomiske styringskrav 
 
Uavklarte forhold knyttet til verdsetting av åpningsbalansen og håndtering av avskrivninger 
har medført at det er satt økonomiske resultatkrav som avviker fra de revisorgodkjente 
regnskapene. Både selve fastsettingen av disse ”korrigerte” krav og kommunikasjonen av 
dem så vel internt i foretaksgruppen som eksternt har vært krevende. Det er avdekket at de 5 
helseregionene har lagt ulike fortolkninger til grunn når en har presentert de ”korrigerte 
resultat”. Dette bidrar til ytterligere uklarhet og vanskeliggjør sammenligning mellom foretak 
og regioner. 
 
For fremtiden bør økonomiske resultatkrav relateres til de offisielle regnskapene.     
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STYRESAK 114-2005/4  BRUK AV LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE 
 ANSKAFFELSER I HELSE NORD 
 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
1. Konkurransereglene – hovedlinjer   
For anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter gjelder Lov om offentlige 
anskaffelser 16.07.99 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser 15.06.01 nr. 616 
(FOA). LOA og FOA må også sees i sammenheng med annen lov og forskift som omfatter 
Helse Nord sitt virksomhetsområde. 
 
Regelverkets grunnleggende krav er: 
  
- å opptre i samsvar med god forretningsskikk  
- å sikre høy forretningsetisk standard i intern saksbehandling 
- å sikre likebehandling av leverandørene 
- å sørge for at en anskaffelse så langt som mulig er basert på konkurranse 
- å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas 

gjennom anskaffelsesprosessen  
- å sikre at kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier, herunder diskriminering grunnet lokal eller nasjonal 
tilhørighet 

- å sikre at det ikke brukes standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å 
hindre konkurranse 

- å hindre at en planlagt anskaffelse deles opp i den hensikt å unngå bestemmelser i lov og 
forskrift 

 
Anskaffelser med kontraktsverdi opp til 500.000 kr eks mva skal så langt som mulig 
gjennomføres ved konkurranse. Konkurransekravet ivaretas ved å kontakte minimum 3 
leverandører for tilbud, så fremst der finnes et tilstrekkelig antall leverandører i markedet. 
 
Anskaffelser med kontraktsverdi mellom 500.000 kr eks mva og 1 800 000 kr for varer og 
tjenester og 38 500 000 kr for bygge- og anleggskontrakter, skal kunngjøres nasjonalt og 
følge bestemte forskriftsmessige regler f.o.m. utforming av konkurransegrunnlag t.o.m. 
undertegnelse av kontrakt. 
 
Anskaffelser med kontraktsverdi over 1 800 000 kr eks. mva. for varer og tjenester og  
38 500 000 kr for bygge- og anleggskontrakter, skal kunngjøres i EØS-området og følge 
bestemte forskriftsmessige regler f.o.m. utforming av konkurransegrunnlag t.o.m. 
undertegnelse av kontrakt. Reglene for anskaffelser i EØS-området er i stor grad samsvarende 
med regler for nasjonal konkurranse. Hovedskillet er at det i EØS-konkurranser er marginal 
mulighet for konkurranse med forhandlinger, det er bestemte kunngjøringsfrister og 
kunngjøringsplikt for anskaffelser som planlegges gjennomført i budsjettåret. 
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Det diskuteres fortiden endringer i regelverket for anskaffelser, jfr. også ”Soria-Moria 
erklæringen”. Dette innebærer at det kan skje justeringer i f. t. ovennevnte.  
 
Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 
For alle anskaffelser med kontraktsverdi over 500.000 kr skal oppdragsgiver obligatorisk 
kreve skatteattester og HMS-egenerklæring (kun ved tjeneste- og bygge- og 
anleggskontrakter) av leverandører for deltakelse i konkurransen. Det kan også stilles krav til 
leverandørs juridiske stilling, økonomiske og finansielle kapasitet og tekniske kvalifikasjoner. 
Kravene skal stå i forhold til ytelsen og må innfris til et bestemt tidspunkt for at leverandør 
skal få delta i konkurransen.  
 
Valg av tilbud og tildeling av kontrakt skal enten utelukkende være basert på lavest pris eller 
det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Økonomisk mest fordelaktig kan være vurdert ut fra 
pris, kvalitet, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, service og teknisk 
bistand, oppfyllelsestid mv.  
 
Kommunikasjon 
I kunngjøringsperioden skal all informasjon til leverandørene være lik, skriftlig og tilflyte 
leverandørene samtidig. Spesielt i konkurranser med forhandlinger er det viktig at deltakende 
leverandører får samme informasjon hos oppdragsgiver. 
 
Gjennom hele anskaffelsesprosessen skal det føres protokoll som skal danne grunnlag for 
etterprøvbarhet av prosessen sammen med annen skriftlig dokumentasjon.  
 
Begrunnelsesplikt 
Snarest mulig skal oppdragsgiver ta stilling til leverandørs kvalifikasjoner og å eventuelt 
tilskrive leverandører som ikke kvalifiseres, med begrunnelse for avgjørelsen. Det samme 
gjelder overfor leverandører hvor tilbudet avvises. 
 
Valg av tilbud skal begrunnes skriftlig overfor deltakende leverandører som ikke vant frem i 
konkurransen, med informasjon om klagefrist over avgjørelsen. Begrunnelsen skal være av en 
slik karakter at den ikke røper forretningshemmeligheter overfor den det måtte gjelde, 
samtidig som den gir utfyllende informasjon til tapende leverandør om hva årsak til at tilbudet 
ikke nådde opp i konkurransen. En grundig tilbakemelding om styrke og svakhet i tilbud er et 
viktig leverandørutviklingstiltak. 
 
2. Innkjøpsprosesser i Helse Nord 
Leverandøravtaler i Helse Nord anskaffes på tre nivå: 
 
- nasjonale avtaler gjennom Helseforetakenes innkjøpssentral AS (HINAS), og legemidler 

gjennom Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). 
- regionale avtaler gjennom regionalt helseforetak (RHF) eller et av helseforetakene (HF) 
- HF avtaler gjennom innkjøp eller andre avdelinger i HF 
 
Hva er regelbrudd? 
Brudd på LOA og FOA er ikke ensbetydende med regelbrudd i en anskaffelsesprosess. Det er 
også regelbrudd at en løpende leverandøravtale ikke fornyes med jevne mellomrom. 
Avhengig av omfang kan også eventuelle tileggsleveranser i løpet av en avtaleperiode bli 
gjenstand for regelbrudd. 
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Nasjonale anskaffelser 
HINAS har operativt ansvar for anskaffelsesprosessene gjennomføres i hh. t. LOA og FOA. 
Det formelle ansvaret har Helse Nord sammen med de øvrige helseregionene. For Helse Nord 
sin del ivaretas ansvaret gjennom en fast kontaktperson i RHF-et overfor HINAS. 
 
Regionale anskaffelser 
Regionale anskaffelser foretas enten av RHF eller et av HF-ene. I de prosessene hvor 
innkjøpskompetansen i RHF-et eller HF-ene er involvert følges regelverket for offentlige 
anskaffelser. 
 
HF anskaffelser 
HF-vise anskaffelser gjennomført av innkjøp foretas innenfor rammene av regelverk for 
offentlige anskaffelser. 
 
3. Konklusjon 
 
Innkjøpsprosesser 
I pkt. 1 oventil er det gitt en hovedoversikt over et omfattende regelverk for offentlige 
anskaffelser, som fordrer vesentlig innkjøpskompetanse. Innkjøpskompetanse betyr ikke bare 
kjennskap til regelverkets innhold, men innsikt i gjennomføring av effektive 
anskaffelsesprosesser og oppnåelse av best mulige fordelaktige betingelser innenfor rammene 
av regelverket. Forutsetningen for effektive anskaffelser og best mulig profitable betingelser 
for oppdragsgiver er utforming av gode anskaffelsesstrategier. Gode anskaffelsesstrategier 
betinger bl.a. vekslende erfaringer fra ulike anskaffelsesprosesser. 
 
Det er ikke grunnlag for å hevde at regelverket blir brutt av RHF eller HF-ene i de 
anskaffelsesprosessene hvor innkjøpskompetansen har prosjektledelsen eller på annen måte er 
vesentlig involvert i anskaffelsesprosessene. Når det gjelder andre faginstansers anskaffelser 
har ikke RHF oversikt over hvor vidt regelverket følges opp i det enkelte HF. At der ikke 
foreligger klager er ikke ensbetydende med at regelverket er fulgt. For eksempel tar ikke 
Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) stilling til eventuelle brudd på regelverket 
utover de brudd som innklaget. 
 
Ved Hålogalandssykehuset HF man innført sterke begrensinger i fullmakt mht hvem som kan 
foreta anskaffelser. Det er kun er foretaksdirektøren og innkjøpssjefen som har fullmakt til å 
foreta anskaffelser med kontraktsverdi over 50.000 kr. Det er dermed ikke sagt at det vil være 
innkjøp som i praksis foretar selve anskaffelsen, men den vil være under kontroll av 
innkjøpskompetansen. Tiltaket medfører kontroll på at regelverket for offentlige anskaffelser 
blir fulgt, at man oppnår de mest fordelaktige betingelsene i markedet og at man er lojal mot 
inngåtte leverandøravtaler.  
 
Antall saker som har vært innklaget til KOFA er som følger: 
 
År RHF (nasjonalt) HF (nasjonalt) Andel Helse Nord (inkl. HF-ene) 
2004 28  53  10 (11 %) 
2005 23  38  12 (20 %) 
 
2005-tall er hittil i år. 
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Kvalifisering av leverandører i Helse Nord 
Leverandører som ønsker å delta i konkurranse om kontrakter i Helse Nord må kvalifisere seg 
for deltakelse i konkurransen. Obligatoriske krav er dokumentasjon på at skatter og avgifter er 
betalt og helse, miljø og sikkerhet er i ivaretatt (kun ved tjeneste- og bygg- og 
anleggskontrakter). Helse Nord stiller normalt krav til leverandørs juridiske stilling, 
økonomiske og finansielle kapasitet, og tekniske kvalifikasjoner. Hensikten er å ta rede på at 
leverandøren er lovlig etablert, og om leverandør har økonomisk og teknisk evne til å oppfylle 
kontraktsbetingelsene i hele kontraktsperioden. I henhold til regelverk for offentlige 
anskaffelser skal leverandører som ønsker å delta i konkurranse om offentlige kontrakter 
innlevere dokumentasjon på sine kvalifikasjoner, til et på forhånd kjent tidspunkt fastsatt av 
oppdragsgiver. De leverandører som ikke evalueres som kvalifisert innen oppdragsgivers 
angitte frist blir avvist fra å delta i konkurransen.  
 
I forbindelse med Helse Nord sin anskaffelse av private sykehustjenester ble det bl.a. stilt 
krav om god soliditet for deltakelse i konkurransen. Vestfjordklinikken og Ishavsklinikken 
hadde negativ egenkapital i strid med aksjelovens bestemmelser, noe som i praksis medfører 
pålegg om opphør av virksomheten om ikke eierne skyter inn frisk aksjekapital. Eierne hadde 
ikke innen angitt frist tilført bedriftene nødvendig aksjekapital som tilsa at soliditeten kunne 
ansees som tilfredsstillende. 
 
Krav til leverandørenes kvalifikasjoner varierer i forhold til hvilken ytelse som skal leveres. I 
praksis betyr det at det ikke stilles like strenge krav til en ”hyllevareleverandør” som til en 
leverandør som skal levere teknisk kompliserte tjenester, varer eller bygge- og 
anleggsarbeider. Utforming av kvalifikasjonskrav krever erfaring fra anskaffelser av ulike 
ytelser fra ulike bransjer, en fagkunnskap innkjøpskompetansen gjennom forskjellige 
anskaffelser har opparbeidet erfaring på. 
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STYRESAK 114-2005/5  GRUNNLAGET FOR EN NY REGJERING – HELSE  
 OG OMSORG 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Vedlagt følger i kopi kap. 9 Helse og omsorg i ”Soria-Moria-erklæringen” som danner det 
politiske grunnlaget for den nye regjeringen. I regjeringserklæringen sa statsminister Jens 
Stoltenberg følgende om dette området: 
 

”Vi har som mål at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og 

omsorgstjenester. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Vi vil videreføre arbeidet med en bedre 

arbeidsdeling mellom sykehus, noe som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen. 

Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser skal bedres ved at opptrappingsplanen for 

psykisk helse blir gjennomført. Vi vil utarbeide en nasjonal forpliktende opptrappingsplan for 

rusfeltet. Regjeringen vil satse sterkt på å bygge ut pleie- og omsorgstjenestene. Vi trenger 

flere hender i omsorgsarbeidet. Vårt mål er 10 000 flere ansatte i eldreomsorgen. Slik skal vi 

sikre eldre et verdig liv.  

Omsorgstjenestene skal være et offentlig ansvar. Regjeringen vil legge til rette for 

gode vilkår for frivillig sektor som viktige bidragsytere og supplement til de offentlige 

tjenestene. Vi ønsker ikke kommersialisering og privatisering av grunnleggende offentlige 

velferdstjenester”.  

 
De konkrete uttrykk for det politiske grunnlaget for en ny regjering og regjeringserklæringen i 
forhold til Helse Nord RHF’s ansvar og oppgaveløsning, prioriteringer, politiske 
vektlegginger etc. vil materialisere seg i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, 
bestillerdokument for 2006 etc.  
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”Kapittel 9: Helse og omsorg 
Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av 
personlig økonomi og bosted. Dette er et offentlig ansvar. Vi vil satse sterkere på 
sykdomsforebyggende arbeid. I samarbeid med frivillige organisasjoner vil vi fortsette 
arbeidet mot rusmiddelmisbruk og tobakksbruk, og bidra til at fokuset på fysisk aktivitet og 
kosthold økes. 
  
Helsetjenester  
Når sykdom rammer skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort 
ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Våre helsetjenester skal ha tilstrekkelig med 
ressurser og kompetanse til å kunne yte tjenester basert på moderne, faglig oppdaterte 
metoder og teknologi. Pasientenes mulighet til å velge sykehus og fastlege skal understøttes 
gjennom god informasjon om rettigheter og tilbud. Brukerne av helsetjenester skal oppleve at 
tilbudet utformes på en måte som er tilpasset den enkeltes individuelle behov. 
  
Regjeringen vil: 
• styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave.  
• opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til 

akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil 
videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket 
kvalitet i pasientbehandlingen.  

• at sykehusreformen skal evalueres, også når det gjelder åpenhet, medbestemmelse og 
folks påvirkningsmuligheter.  

• at Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert 4. år. Fylkeskommunene 
skal delta i utarbeidelsen av slike planer.  

• at et flertall av styremedlemmene i helseforetakene skal oppnevnes blant de foreslåtte 
folkevalgte fra henholdsvis kommune eller fylkeskommune.  

• at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom 
avtaler med det offentlige. 

• at omfang av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus må 
begrenses. Ledig kapasitet i de offentlige sykehus skal utnyttes. Avtaler mellom 
helseforetak og private kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som undergraver 
pasientgrunnlaget for de små lokalsykehusene.  

• at sykehusene må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å sikre nødvendig fornyelse 
av bygninger og utstyr og motvirke en utvikling med økende etterslep på vedlikehold. 

• at hele investeringsregimet for helseforetakene må gjennomgås med sikte på å finne gode 
løsninger for utbygging/modernisering uten at pasienttilbudet rammes. Avskrivninger skal 
baseres på den reelle verdien av bygningsmassen og være i tråd med regnskapslovens 
alminnelige bestemmelser. 

• at basistilskuddene til sykehusene må økes, og andelen av Innsatsstyrt finansiering (ISF) 
reduseres.   

• at skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp raskere enn det 
som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004).  

• ha en ambulansetjeneste med god kvalitet og kompetanse over hele landet som har god 
beredskap og forsvarlig responstid. Helseforetakene skal fortsatt samarbeide med frivillige 
organisasjoner om ambulanseberedskapen.  

• at samarbeidet mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten må styrkes. Kommunene 
skal kompenseres dersom de som følge av dette får ansvar for eventuelle nye 
pasientgrupper.    

• sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det.  
• arbeide for å utvikle omsorgen for pasienter i livets sluttfase. 
• intensivere arbeidet for å fjerne problemet med at pasienter legges på korridor i sykehus.   
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• at informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom 
etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.  

• tilføre økte ressurser til forskning i helsesektoren. Sentral- og lokalsykehus skal spille en 
sterkere rolle i helsetjenesteforskningen i et samarbeid med universitetssykehusene. 

• styrke innsatsen for å øke antallet donorer av organer.   
• redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå. 
 
Psykisk helse  
Det vil være en prioritert oppgave for Regjeringen å styrke tilbudet til mennesker med 
psykiske lidelser. Det er blant annet behov for å forbedre situasjonen innen akuttpsykiatrien. 
Det skal særlig legges vekt på barne- og ungdomspsykiatri, med styrking av både 
døgnbehandling og poliklinisk tilbud.   
  
Regjeringen vil: 
• gjennomføre opptrappingsplanen for psykisk helse 
• bidra til at ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien reduseres ved innføring av en 

særskilt ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser. 
• styrke behandlingstilbudet til sterkt traumatiserte pasienter og torturofre ved å opprette 

kliniske kompetansemiljøer i alle helseregioner.  
• følge opp opptrappingsplanens plantall for boliger til mennesker med psykiske lidelser, og 

vurdere ytterligere innsats i forhold til behovet ved avslutning av planperioden.  
  
Tannhelse  
Dårlig tannhelse påvirker den generelle helsetilstanden. Mange pasienter med kroniske 
sykdommer og svak økonomi har også dårlig tannhelse, med store utgifter til behandling. 
Regjeringen mener det er nødvendig å foreta en gjennomgang av regelverket knyttet til 
offentlig finansiering av tannhelse.   
  
Regjeringen vil: 
• starte arbeidet med en offentlig tannhelsereform. 
  
Bioteknologi  
Flere sykdommer kan helbredes ved å dra nytte av de medisinske framskritt som bio- og 
genteknologi vil frembringe. Regjeringen vil ha økt fokus på forskning på såkalt adulte 
stamceller (fra fødte individer). Regjeringen vil revidere bioteknologiloven slik at det på 
bestemte vilkår åpnes for forskning på overtallige befruktede egg, herunder 
stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.  
  
Regjeringen vil videreføre 12 ukers grense for selvbestemt abort. Det skal foretas en 
gjennomgang av systemet med nemnder for behandling av søknader om svangerskapsavbrudd 
etter 12. uke, for å sikre likebehandling. 
  
Eldre  
Regjeringen vil videreutvikle eldreomsorgen slik at et økende antall eldre skal ha gode 
muligheter for livskvalitet og utfoldelse. Tilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov. 
Samarbeidet med pårørende og frivillige skal styrkes, og eldre skal delta i utformingen av 
tjenestene. 
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Regjeringen vil: 
• at det skal utarbeides en nasjonal rekrutterings- og utdanningsplan for eldreomsorgen. Vi 

vil satse særlig på forskning om eldres levekår, og helseproblemer, samt hvordan omsorg 
kan forbedres. Regjeringen vil bidra til å utvikle habilitering og teknologi som gjør at folk 
kan bo trygt hjemme så lenge som mulig.  

• i forhold til nivået i 2004 skal antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten økes med 10 000 
innen utgangen av 2009. 

• ha en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem.  
• videreføre en gunstig finansieringsordning for sykehjemsplasser for kommuner med lav 

dekningsgrad også etter 2007. 
• endre pasientrettighetsloven slik at også brukere av kommunal helse- og omsorgstjenester 

skal omfattes av ordningen med pasientombud. 
• utarbeide en helhetlig plan for en styrket demensomsorg.  Demensforskningen skal få 

tilført økte ressurser. 
• utarbeide en handlingsplan for styrking av tilbudet for eldre i sykehus. Denne skal blant 

annet fokusere på: 
o at lokalsykehusene skal ha en sentral rolle i helsetjenesten for de eldre og sikre nærhet 

til nødvendige sykehustjenester 
o at det må utdannes flere spesialister i geriatri (eldremedisin) 
o at finansieringsordningen for sykehus må sikre prioritering av eldre med sammensatte 

lidelser.  
  

Folketrygd og pensjon  
Vi vil ha en sosialt rettferdig reform av pensjonssystemet. Vi vil legge spesielt vekt på å 
styrke Folketrygden, sikre tjenestepensjon til alle, og kvinners rett til en god pensjon.  
Folketrygdens alderspensjon skal ha en god sosial profil og bidra til utjevning av 
inntektsforskjeller”. 
  
Alderspensjonen i Folketrygden skal bygge på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. 
Det må derfor være en sammenheng mellom arbeidsinnsatsen gjennom hele livet og 
pensjonsytelsen, og alle år må telle med. Vi vil ha et pensjonssystem som samfunnet kan 
finansiere i framtida. 
  
Pensjonsforliket mellom Ap, Høyre, KrF, Sp og Venstre, som ble inngått i Stortinget våren 
2005, skal gjennomføres som forutsatt og vedtatt. 
  
Lovverket må legge til rette for tjenestepensjonsordninger med lavest mulig 
administrasjonsomkostninger. Regjeringen vil legge til rette for ikke kommersielle 
tjenestepensjonsordninger, med best mulig tilbud til arbeidstakere og bedrifter”. 
 
 



103 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200400457-100 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 115-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 1. november 2005 fra Helse Nord RHF til FFO Region Nord ad. oppnevning av 

nytt regionalt brukerutvalg  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. november 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



104 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 115-2005/1  BREV AV 1. NOVEMBER 2005 FRA HELSE NORD RHF 
 TIL FFO REGION NORD AD. OPPNEVNING AV NYTT  
 REGIONALT BRUKERUTVALG 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
 



105 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.11.2005 200400457-101 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 116-2005  EVENTUELT 
 

Møtedato: 9. november 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


