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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 13. desember 2005 – fra kl. 12.00 
på Radisson SAS Hotel, Tromsø. 

 
 
Styremøte starter med en tematime om økonomi. 
 
Etter behandling av styresak 117-2005, 118-2005 og 119-2005 lukkes styremøte for 
offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt 
offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 13.15. 
 
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 117-2005  NASJONALT RÅD – UTTALELSE FRA 
 STYRET I HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Saken ble behandlet elektronisk og pr. telefon i etterkant av styremøte, den 9. november 2005. 
 
Styrets vedtak – til protokollføring: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende uttalelse: 
 
Styret i Helse Nord RHF konstaterer med undring at det – nær ti år etter ”Hernes-amnestiet” – 
fremdeles foretas et betydelig antall stillingsopprettelser utenom tildelte kvoter. Dette har 
svært uheldige fordelingsvirkninger i et spesialistlegemarked som på langt nær er i balanse. 
Foretakene i Helse Nord har fortsatt store rekrutteringsproblemer i f. t. legespesialister, og 
rammes derfor særlig hardt når andre foretak tar seg til rette. Styret i Helse Nord RHF 
forutsetter derfor at slike lovbrudd (jf. lov om spesialisthelsetjenesten, § 4-2 Legefordeling) 
sanksjoneres, og at de påpekte forhold får konsekvenser for ansvarlige enheter.  
 
Styret i Helse Nord RHF vil på grunnlag av denne saken også modifisere sin tidligere 
høringsuttalelse med forslag om deregulering av spesialistlegemarkedet i Helse Vest, Helse 
Midt og Helse Nord. Denne dereguleringen bør ikke gjelde universitetssykehusene.  
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 118-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 13. desember 2005: 
 
Sak 117-2005 Nasjonalt Råd – uttalelse fra styret i Helse Nord RHF 

Saken ble behandlet elektronisk og pr. telefon i etterkant av 
styremøte, den 9. november 2005. Styrets vedtak til 
protokollføring.  

Side 2

Sak 118-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3
Sak 119-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. november 2005 Side 4
Sak 120-2005 Statsbudsjett 2006 – endringer fra Stoltenberg-regjeringen, 

justering av budsjettrammer for 2006  
Side 13

Sak 121-2005 Årlig plan og melding, plan 2006-2008 Side 16
Sak 122-2005 Endringer i statsbudsjettet for 2005 Side 39
Sak 123-2005 Interne lån i Helse Nord RHF Side 41
Sak 124-2005 Norsk Helsenett AS – aksjekapitalutvidelse  Side 45
Sak 125-2005 Instruks for kontrollkomiteen Helse Nord RHF Side 46
Sak 126-2005 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering Side 50
Sak 127-2005 Orienteringssaker Side 53
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Status – rekrutteringsutfordringer legespesialister i Helse 

Nord 
Side 56

 4. Ambulanseprosjektet – utvikling av ambulansetjenesten i 
Helse Nord 

Side 67

 5. Dokument 1 (2005-2006) fra Riksrevisjonen Side 80
 6. Utredning av fødetilbud i Indre Finnmark, orientering og 

anbefaling om videre prosess 
Side 85

Sak 128-2005 Referatsaker Side 89
 1. Brev fra statsråd Brustad til Fylkeskommunene av 21. 

november 2005 ad. invitasjon til å foreslå kandidater til 
styrene i de regionale helseforetakene 

 

 2. Riksrevisjonens dokument nr. 1 (2005-2006), kapittel om 
Helse- og omsorgsdepartementet 

 

 3. E-post fra Østre Alta arbeiderlag av 25. november 2005 
med uttalelse ad. bygging av nytt sykehus i Alta 

 

Sak 129-2005 Eventuelt Side 93
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 119-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 9. NOVEMBER 2005 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 9. NOVEMBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den  
9. november 2005 – fra kl. 12.00 til kl. 17.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Anders Eira, Marit 
Alexandersen, Trude L. Husjord (deltok fra kl. 12.45), Mona Søndenå, Kirsti Jacobsen, Mona 
Helen Fagerheim og Stig-Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, direktør forretningsutvikling 
Tor-Arne Haug, og direktør Finn Henry Hansen. 
 
Informasjonssjef Kristian I. Fanghol, organisasjonsdirektør Åshild Nordnes og 
økonomidirektør Jann-Georg Falch deltok under deler av styremøtet. 
 
Under behandling av styresak 114-2005/2 – kulepunkt 1 deltok stat. aut. revisor Ingar 
Andreassen, KPMG. 
 
 
Styremøte ble innledet med en tematime om ledelsesinformasjonssystemer, jf. styresak 98-
2005, vedtakspunkt 2. 
 
 
STYRESAK 105-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 105-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 106-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. oktober 2005 
Sak 107-2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2006 
Sak 108-2005 Syketransport – endring av ansvar for inngåelse av avtaler med 

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

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

og lånerammer 
Sak 113-2005 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering  
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Sak 114-2005 Orienteringssaker 
 7. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 8. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 9. Årlig plan og melding. Plan 2006-2008. 
 10. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord 
 11. Grunnlaget for en ny regjering – helse og omsorg  
Sak 115-2005 Referatsaker 
 1. Brev av 1. november 2005 fra Helse Nord RHF til FFO Region Nord 

ad. oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg 
 2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte ad. styresak 107-

2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling. Kopi av protokollen ble lagt 
frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2005. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. november 2005. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 3. november 
2005. Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 8. november 
2005. Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Notat fra avd. overlege Kristen Olav Lind og områdeleder Britt-Aina 
Sundbø ved Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes ad. styresak 110-
2005 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg. Kopi av notatet ble 
lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 7. november 2005 
og Helse Nord RHF’s svarbrev av 8. november 2005 ad. 
intensivkapasitet i Helse Nord. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 9. Uttalelse fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. styresak 107-
2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling. Kopi av uttalelsen ble lagt 
frem ved møtestart. 

Sak 116-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 106-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 11. oktober 2005 godkjennes.  
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STYRESAK 107-2005  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK 
 BESTILLING 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord vil i 2006 og årene framover prioritere økt satsing på geriatri, rehabilitering, 

kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, 
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. 
 
Styret ber om at administrasjonen i løpet av våren 2006 kommer tilbake med en sak hvor 
en drøfter en ytterligere styrking av disse områdene i tråd med tidligere vedtatte planer. 

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

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

 Resultatmål 
2006

korrigert mot 
strukturfond 

korrigert 
styringsmål 2006 

Helse Nord RHF           (30 000) 0 (30 000) 
Helse Finnmark           33 800  23 800 10 000 
Universitetssykehuset           62 100  62 100 0 
Hålogalandssykehuset           58 400  38 400 20 000 
Nordlandssykehuset           32 700  32 700 0 
Helgelandssykehuset           15 200  15 200 0 
Sykehusapotek Nord 0 0 0 
Styringsmål          172 200  172 200 0 
Strukturfond og konsekvens av kortere avskrivningstider av åpningsbalansen. 

 
3. Helseforetakene bes om å konkretisere nødvendige tiltak for å bringe driften i samsvar 

med inntektsrammene. 
 
Styret er kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2006 vil kunne berøre 
pasienttilbudet og ansattes arbeidsforhold. 

 
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 at inflasjons- og lønnsutviklingen holder 
seg innenfor de rammer som er lagt til grunn i 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 å ta i bruk slike tiltak med tilhørende løsninger 
for finansiering av merutgifter. 

 
7. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2006 fastsettes i henhold til vedlegg 1. 
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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. 

 
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 både i eget foretak og i 

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

oppsigelser av ansatte 
 
10. Styret erkjenner sin plikt til å foreta nødvendige prioriteringer innen de samlede 

økonomiske og helsepolitiske rammer som er gitt av vår eier. 
 

Samtidig vil styret påpeke behovet for tydeligere og mer konsistente nasjonale 
prioriteringssignaler i det kommende bestillerdokumentet.  
 
Dette innebærer også større tydelighet med hensyn til hva som kan prioriteres ned. 

 
 
STYRESAK 108-2005  SYKETRANSPORT – ENDRING AV  
 ANSVAR FOR INNGÅELSE AV AVTALER  
 MED TRANSPORTØRER 
 
Styrets 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. 
 
3. Styret tar til orientering fordeling av oppgaver i forbindelse med bortfall kjøp av 

oppgjørstjenester fra Rikstrygdeverket fra 1.1.2006. 
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STYRESAK 109-2005  PROSJEKT NY IKT-LØSNING FOR 
 SYKETRANSPORT 
 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret vedtar innført ny IKT-løsning for syketransport og slutter seg til den fremlagte 

gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet.  
 
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. 
 
 
STYRESAK 110-2005  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 FØDSELSOMSORG  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at det ikke har lykkes å etablere en forsterket fødestue 

i Hålogalandssykehuset HF Narvik.  
 

Styret ber derfor foretaksmøte behandle saken på nytt. 
  
2. Hålogalandssykehuset HF bes vurdere å organisere fødetilbudet i 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. 
 
 
STYRESAK 111-2005  PRINSIPPER FOR INVESTERING, 
 FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING  
 I HELSE NORD 
 
Styrets 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. 
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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 medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 

 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

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

lån for 2005 fordeles.  
 
 
STYRESAK 112-2005  ENDRING AV HELSEFORETAKENES 
 VEDTEKTER – AVHENDING AV FAST  
 EIENDOM OG LÅNERAMMER 
 
Styrets 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. 

 
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.  
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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. 
 
 
STYRESAK 113-2005  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING   
 
Styrets vedtak:  
 
Saken utsettes. Administrasjonen bes om å lage et alternativt forslag. 
 
 
STYRESAK 114-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Sylvia Brustad, den 25. oktober 2005 ad. Soria Moria-erklæringen, 
herunder oppnevning av styremedlemmer 

- Hålogalandssykehuset HF – håndtering av medieoppslag 
- Helse Finnmark HF – planlagt møte med Alta Kommune over nyåret 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Status økonomi – gjennomgang av revisjonsrapport fra KPMG 

Denne saken ble fremskyndet og behandlet ved oppstarten av styremøtet. 
• Hålogalandssykehuset HF – budsjettsituasjon og medieoppslag i f. m. foretakets 

funksjons-/oppgavefordeling  
• Medieoppslag ad. dødelighet etter tre dager – kvalitet på data 
• NAVO Helse og Akademikerne Helse – enighet i lønnsforhandlingene 
• Regionalt Brukerutvalg – tilbakemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

oppnevning av leder 
• Finansiering av spesialisthelsetjenesten – seminar med Sosial- og Helsedirektoratet 
• Møte med lokale sykehusaksjoner, den 24. oktober 2005  
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. god eierstyring i helseforetakene, den 

26. oktober 2005 
• Internkontroll – tilsynsrapporter fra Helsetilsynene i regionen ad. pasientsansvarlig 

lege/psykolog, informasjons- og journalansvarlig person, jf. avisoppslag i Nordlys, 
den 5. november 2005. Rapportene er ikke kommet til Helse Nord RHF, men 
helseforetakene rapporterer at avvikene er lukket. 

• Rapport fra Riksrevisjonen ad. utnyttelse av ressurser på laboratorievirksomhet i 
regionen. 

3. Årlig plan og melding. Plan 2006-2008. 
4. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord. Behandling av denne 

saken utsettes til neste styremøte. 
5. Grunnlaget for en ny regjering – helse og omsorg 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 115-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 1. november 2005 fra Helse Nord RHF til FFO Region Nord ad. oppnevning av 

nytt regionalt brukerutvalg  
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte ad. styresak 107-2005 Budsjett og 

helsepolitisk bestilling. Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2005. Kopi av protokollen ble 

lagt frem ved møtestart. 
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. november 2005. Kopi av protokollen 

ble lagt frem ved møtestart. 
5. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 3. november 2005. Kopi av 

protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
6. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 8. november 2005. Kopi av 

protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
7. Notat fra avd. overlege Kristen Olav Lind og områdeleder Britt-Aina Sundbø ved 

Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes ad. styresak 110-2005 Hålogalandssykehuset HF 
– fødselsomsorg. Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 7. november 2005 og Helse Nord 
RHF’s svarbrev av 8. november 2005 ad. intensivkapasitet i Helse Nord. Kopi av brevet 
ble lagt frem ved møtestart. 

9. Uttalelse fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. styresak 107-2005 Budsjett og 
helsepolitisk bestilling. Kopi av uttalelsen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 116-2005  EVENTUELT 
 
Styrets nestleder Stig Fossum stilte spørsmål ad. bemanningen ved LAR-senteret i Nordland – 
som en oppfølging av møte med de politiske partiene i Nord-Norge, den 25. oktober 2005. 
 
Administrasjonen redegjorde som følger: Syv konsulentstillinger – fire i Tromsø som dekker 
Troms og Finnmark og tre i Bodø som dekker Nordland.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 9. november 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 



 

13 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400495-38 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22   
 

 

STYRESAK 120-2005  STATSBUDSJETT 2006 – ENDRINGER FRA  
 STOLTENBERG-REGJERINGEN,  
 JUSTERING AV BUDSJETTRAMMER FOR 2006 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
Flertallsregjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2006 10.november 2005. I denne 
saken gis en orientering om konsekvenser av forslaget for Helse Nord RHF. I tillegg foreslår 
administrerende direktør noen mindre justeringer av budsjettrammene til helseforetakene for 
2006. 
 
St.prp. nr.1 – Tillegg nr 1 (2005-2006) For budsjettåret 2006.  
I tilleggsproposisjonen er det foreslått å øke basisbevilgning over Kap. 732, post 75 til Helse 
Nord RHF med netto kr 10 364 000,-. Endringen skyldes følgende forhold: 
 
• Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Oppretting av feil i St.prp. nr 1 (2005-2006) vedrørende Norsk Pasientskadeerstatning 
(NPE). I forslaget om nytt finansieringssystem for NPE var det ved en feil lagt inn for 
stort beløp i overføring til RHF-ene. Tilskudd til Helse Nord RHF reduseres derfor med 
kr. 8 984 000,-. Administrerende direktør foreslår å redusere rammen til Helse Nord RHF. 
Budsjettramme i RHF-budsjettet til NPE reduseres med samme beløp. 

 
• Helseradionett 

Sosial- og helsedirektoratet er konsesjonsinnehaver for helseradionettet, og er tillagt 
oppgaver vedrørende forvaltning av nettet og regelverket knyttet til dette. Direktoratet 
fordeler i dag tilskudd til RHF-ene ut fra totalt antall sendere som RHF skal sørge for. Det 
er foreslått å flytte tilskuddet til RHF-enes basisbevilgninger.  

 
• Tiltak for rusmisbrukere 

Det foreslås å øke bevilgning til Helse Nord RHF med 1 mill kr for å øke 
behandlingskapasitet innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Gjeldende plan 
for LAR-senteret i Helse Nord er basert på 90 klienter. Antall klienter er nå kommet opp i 
120. For å sikre dagens tilbud og styrke kapasiteten foreslår administrerende direktør å 
øke rammen til UNN med 1 mill kr. Midlene skal fordeles med 0,5 mill kr til LAR-
senterets virksomhet i Tromsø og 0,5 mill kr til konsulenttjenesten ved Bodø-kontoret.  

 
• Fritt sykehusvalg og formidlingstiltak 

Det foreslås bevilget 0,5 mill kr for å styrke pasienters informasjon om rettigheter og 
tilbud for å understøtte deres mulighet til å velge sykehus. Nordlandssykehuset har ansvar 
for telefontjenesten som tilbys i dag. Det må vurderes hvordan Helse Nord på en mest 
hensiktsmessig måte kan styrke informasjonstjenesten til pasientene med sikte på å tilby 
individuell oppfølging. Administrerende direktør foreslår å avsette 0,5 mill på RHF-
budsjettet til styrking av informasjonstjenesten til pasientene. 
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• Videreføring av aktivitetsnivå for 2005 i 2006 

Som følge av at ISF-satsen reduseres til 40 % foreslås basisfinansieringen styrket for å 
opprettholde aktivitetsnivå fra 2005. For Helse Nord utgjør dette 17,382 mill.kr.  
 
Administrerende direktør foreslår å avsette 5 mill kr til opptrapping av forskningsaktivitet 
i Helse Nord. Midlene kommer i tillegg til øremerket statlig bevilgning på 46,9 mill kr og 
avsatt av basistilskudd i styresak 107-2005 11,24 mill kr. Tildeling til konkrete prosjekt 
vil gjøres senere. Resterende tildeling på 12,382 mill.kr., foreslås avsatt til styrets 
disposisjon. 

 
Endring av driftsrammer til helseforetakene 
I styresak 107-2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling ble det vedtatt avsatt midler på RHF 
til senere fordeling til helseforetakene. Administrerende direktør foreslår nå å fordele 
budsjettrammer for to forhold: 
 
1. Praksiskonsulentordning (PKO). Det er avsatt 2,65 mill kr til etablering av PKO ved 

helseforetakene. Helseforetakene er nå godt i gang med å rekruttere praksiskonsulenter fra 
primærhelsetjenesten, og avsatt beløp fordeles med kr 551 000,- hver til Helse Finnmark, 
Helgelandssykehuset og Hålogalandssykehuset og kr. 992 000,- til Nordlandssykehuset. 
 

2. Avskrivninger av investeringer i opptrappingsplan for psykiatri. Helgelandssykehuset og 
UNN ferdigstiller flere prosjekter over opptrappingsplan for psykisk helse i starten av 
2006. Det bevilges 4 % av godkjent investeringsramme som kompensasjon for 
avskrivningskostnader. Basert på investeringsrammer og tidspunkt for ferdigstillelse 
bevilges det 1,13 mill kr til Helgelandssykehuset og 4,12 mill kr til UNN.  
 

Etablering av regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress – øremerket tilskudd 
fra Sosial- og helsedirektoratet 
Det skal etableres et regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress ved UNN fra 2006. I 
dette senteret vil enhet for psykososialt team for flyktninger, senter for selvmordsforebygging, 
Vivat (utdanningsprogram for forebygging av selvmord) og Prosjekt støtte til seksuelt 
misbrukte barn inngå. Videre skal det etableres familievoldsenhet i samme senter samt en 
felles ledelse. Midler til drift og investering bevilges av sosial- og helsedirektoratet, og vil 
tilføres UNN når dette er kjent. 
 
For detaljer vedrørende rammeendringer vises til vedlegg 1. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes basis driftsrammer justeres i tråd med vedlegg 1. 
 
2. Det avsettes 5 mill kr til opptrapping av forskningsaktivitet og 12,382 mill kr til styrets 

disposisjon i 2006. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Forslag til budsjettrammer for 2006
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Vedlegg 1 – Forslag til justerte basisdriftsrammer 2006 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Vedtatt 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      
Tilleggsprop - LAR 1 000 000                1 000 000              
Tilleggsprop - pasientinformasjon fritt sykehusvalg 500 000                 500 000                 
Tilleggsprop - Helseradionett 466 000                 466 000                 
Tilleggsprop - aktivitet 17 382 000            17 382 000            
Tilleggsprop - NPE (8 984 000)             (8 984 000)             
Praksiskonsulenter (2 645 000)             551 000             551 000             992 000              551 000             -                         
Avskrivning opptrappingsplan psykiatri (5 250 000)             4 120 000                1 130 000          
Forslag til ny basisramme 2006 577 542 000        650 722 000    2 099 422 000       720 863 000    1 168 307 000  524 234 000    5 741 090 000       
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200500010-3 131 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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STYRESAK 121-2005  ÅRLIG PLAN OG MELDING, PLAN 2006-2008 
 

Møtedato: 13. desember 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 
• Investeringsregime 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. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Fremlagte plandokument for 2006–2008 vedtas. 
 
2. Styret for Helse Nord RHF vil understreke at statsbudsjettet for 2007 må sikre 

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. 
 

3. Helse Nord er særlig avhengig av en tidsmessig infrastruktur bl.a. for kunne konkurrere 
om personell. Helse Nord RHF arbeider med en investeringsplan for hele regionen. Helse 
Nord gjennomfører nå store investeringsprosjekter i Nordlandssykehuset HF Bodø og 
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. Helse Nord RHF vil, i samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet, treffe beslutninger om videre framdrift av prosjektet på 
Nordlandssykehuset i 2005 med budsjettmessige konsekvenser for 2006. For å kunne 
realisere dette prosjektet er det nødvendig med nasjonalt investeringstilskudd. Samlet har 
Helse Nord behov for en låneramme på 400 mill kr i 2006. I årene fremover vil det også 
være nødvendig med utbygging av Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, samt 
fornye bygningsmassen i Hålogalandssykehuset HF Narvik, og sykehusene i Helse 
Finnmark HF i Hammerfest og Kirkenes. 

 
4. Styret vil understreke behovet for å få på plass et bærekraftig investeringsregime som gir 

mulighet for å vedlikeholde og utvikle bygg og anlegg. 
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5. De økonomiske resultatkravene til helseregionene må relateres til de offisielle 

revisorgodkjente regnskapene. 
 

 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
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 største helseregion geografisk og utgjør ca. 40 % av Norges areal og 
ca. 10 % av populasjonen. Helse Nord 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.  
 
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. 
 



 

21 

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 
• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
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• 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. 
 
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.
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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. 
 
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. 
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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 2015.  
 
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. 
 
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. 
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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.  
  
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.   
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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.  
 
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. 
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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.  
  
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.  
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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.  
 
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. 
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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) 

 
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.  
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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. 
 
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). 
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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 
 
3. 2   Økonomiske rammer    
 
Det er foretatt en enkel framskrivning av de økonomiske utfordringer for foretaksgruppen 
samlet de nærmeste årene. Følgende forutsetninger er lagt til grunn i framstillingen: 
 
• Inntektene er justert i forhold til forslag til statsbudsjett for 2006: 
 

o økt rammetilskudd,  
o nedjustert ISF til 40 % 
o nedjustert polikliniske inntekter for halverte lab/røntgen-takster.  
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o For årene 2007-2009 er rammetilskuddet justert ned som følge av omfordeling 

mellom regionene.  
o Øremerket inntekt er økt med 14 mill kr i 2007 under forutsetning av at RHF gis full 

kompensasjon for overtakelse av finansieringsansvar for opptreningsinstitusjoner. 
 

• Kostnadene er framskrevet med utgangspunkt i prognose for 2005: 
 

o tillagt lønns- og prisstigning  
o kostnader for nye oppgaver finansiert i statsbudsjett for 2006  

(opptreningsinstitusjoner, TNF-hemmere, autismeteam, økt gj.pas kostnad som følge 
av finansieringsansvar for tilleggsrefusjoner, opptrappingsplan psykiatri, økt 
arbeidsgiveravgift, syketransport, Norsk pasientskadeerstatning, økt 
utdanningsansvar) 

o lagt til økte kostnader som følge av avskrivninger av investeringsplan for 2005-2008 
og økte pensjonskostnader 

o lagt til økt finansiering av prioriterte områder  
(stråleterapi, kreft, spiseforstyrrelser, kronikerplan, fedmekirurgi, Rusbehandling, 
tiltaksplan psykiatri, privat lab/røntgen, forskning, smittevern, luftambulanse etc.) 

 
Denne framskrivning av de økonomiske utfordringer de nærmeste årene viser følgende bilde: 
 
KONSERN

Regnskap 2004 Prognose 2005 2006 2007 2008 2009
Basistilskudd -5 296 983 000 -4 630 000 000 -5 741 000 000 -5 726 000 000 -5 711 000 000 -5 697 000 000
ISF-inntekter -1 321 161 231 -2 070 000 000 -1 436 000 000 -1 436 000 000 -1 436 000 000 -1 436 000 000
Gjestepasientinntekter -29 439 709 -30 000 000 -31 000 000 -31 000 000 -31 000 000 -31 000 000
Polikliniske inntekter -557 126 173 -436 000 000 -359 000 000 -359 000 000 -359 000 000 -359 000 000
Øremerkede tilskudd -724 645 870 -1 073 000 000 -1 394 000 000 -1 408 000 000 -1 408 000 000 -1 408 000 000
Annen driftsinntekt -368 087 427 -514 000 000 -514 000 000 -514 000 000 -514 000 000 -514 000 000
Sum inntekter -8 297 443 409 -8 753 000 000 -9 475 000 000 -9 474 000 000 -9 459 000 000 -9 445 000 000

Varekostnad inkl kjøp av helsetjen 1 631 130 645 1 895 000 000 2 108 000 000 2 108 000 000 2 108 000 000 2 108 000 000
Lønnskostnad 4 938 903 447 5 094 000 000 5 322 000 000 5 322 000 000 5 322 000 000 5 322 000 000
Avskrivninger 614 651 418 610 000 000 606 000 000 543 000 000 500 000 000 452 000 000
Annen driftskostnad 1 505 561 966 1 471 000 000 1 695 600 000 1 695 600 000 1 695 600 000 1 695 600 000
Netto finanskostnad -9 029 616 -9 500 000 -4 000 000 0 0 0
Årsresultat 383 774 450 307 500 000 252 600 000 194 600 000 166 600 000 132 600 000
Strukturfond 141 593 000 131 591 000 129 600 000 114 700 000 102 600 000 87 000 000
Resultat etter strukturfond 242 181 450 175 909 000 123 000 000 79 900 000 64 000 000 45 600 000
Resultateffekt av kortere levetid
åpningsbalansen 52 000 000 45 000 000 42 600 000 0 0 0
Årsresultat 190 181 450 130 909 000 80 400 000 79 900 000 64 000 000 45 600 000

Planer
Økte avskrivninger av investeringsplan 2005-08 42 000 000 88 000 000 140 000 000 177 000 000
Økt ressurstildeling prioriterte
områder 96 000 000 138 000 000 205 000 000 232 000 000
Økt pensjonskostnad 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000

Brutto omstillingsutfordring 190 000 000 131 000 000 338 400 000 425 900 000 529 000 000 574 600 000
Tiltak identifisert 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000
Netto omstillingsutfordring 98 400 000 185 900 000 289 000 000 334 600 000  
 
 
Under disse forutsetningene er brutto tilpasningsproblem for 2006 estimert til ca 338 mill kr. 
Hittil er det identifisert tiltak for 240 mill kr som gir en netto omstillingsutfordring på omtrent 
100 mill kr i 2006 økende til 335 mill kr i 2009. 
 
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: 
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− 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.  
 
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 til økt 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. 
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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 
 
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.  
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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 
 
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. 
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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 
 
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.  
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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.  
 
 
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.  



 

38 

 
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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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400057-63 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22   
 

 

STYRESAK 122-2005  ENDRINGER I STATSBUDSJETTET FOR 2005 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken orienteres om forslag til endringer i statsbudsjettet for 2005 St.prp. nr 12 (2005-
2006). Endring i pris for innsatsstyrt finansiering (ISF) vil ha resultateffekt for Helse Nord i 
2005. Administrerende direktør foreslår å fordele økt inntekt som følge av prisøkning ISF til 
helseforetakene. 
 
Endringer i statsbudsjettet for 2005 jf. St.prp.nr 12 (2005-2006) 
I St.prp.nr 12 er det foreslått å øke bevilgning til Kap.732 post 76 Innsatsstyrt finansiering 
som følge av 2 forhold: 
 
• Aktivitet 

Basert på aktivitetstall for 2.tertial 2005 indikerer nye prognoser for landet som helhet om 
lag 1,5 prosent vekst i DRG-poeng i 2005 sammenlignet med det som var lagt til grunn i 
bestillerdokumentet for 2005. På denne bakgrunn er det foreslått en tilleggsbevilgning på 
300 mill kr. Inntektsøkning som følge av økt aktivitet i Helse Nord vil videreføres 
Helseforetakene i tråd med godkjente DRG-poeng. 

 
• Prisøkning 

Analyser basert på produksjon 2.tertial tilsier at omfanget av endret registreringspraksis er 
om lag 1 % lavere og reell aktivitetsvekst 1 % høyere enn lagt til grunn ved fastsettelse av 
enhetspris for 2005. Enhetsprisen er ikke satt opp tilsvarende, men det er foreslått en 
tilleggsbevilgning på 200 mill kr for 2005. For Helse Nord utgjør dette økte inntekter på 
20,6 mill kr. Administrerende direktør foreslår at de økte inntektene videreføres 
helseforetakene i forhold til aktivitetstall pr.2.tertial. 
 
Dette gir følgende fordeling mellom helseforetakene: 
 
Helgeland 2 978 000                
Nordland 4 783 000                
Hålogaland 3 432 000                
UNN 7 165 000                
Finnmark 2 164 000                
RHF 89 000                     
SUM 20 611 000               
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Økte inntekter som følge av økt pris ISF videreføres helseforetakene i tråd med DRG-
produksjon pr. 2.tertial 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400355-25 163 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 123-2005  INTERNE LÅN I HELSE NORD RHF  
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning ble det lagt 
grunnlag for en intern låneordning i Helse Nord. Styret inviteres i denne saken til å fordele 
lånerammer til helseforetakene i 2005.  
 
Basert på helseforetakenes innmeldte lånebehov og lånebevilgninger i perioden 2002-2005 
foreslås det å innvilge følgende lån i 2005:  
 
Helseforetak Prosjekt Lånebeløp 
Nordlandssykehuset Modernisering Trinn 1/Trinn 2-5  264 mill kr  
 
Låneopptak skal styrebehandles i helseforetaket, før lånet utbetales.  
 
Administrerende direktør ble i styresak 111-2005 bedt om å etablere rutiner og 
dokumentasjon knyttet til intern låneordning, samt å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 
konsernkonto. Disse er tilgjengelig som utrykte vedlegg.  
  
Administrasjon av låneordningen håndteres inntil videre av Helse Nord RHF. På et senere 
tidspunkt vil det vurderes å overlate administrasjon av ordningen til vår bankforbindelse.  
 
Bakgrunn  
Gjennomføring av større investeringsprosjekter har medført at dagens ordning med intern 
kassakreditt må videreutvikles for å løse helseforetakenes behov for mer langsiktig 
investeringsfinansiering og gi mulighet for å aktivere byggelånrenter. Som et supplement til 
den interne kassakreditten i konsernkontosystemet vedtok styret å etablere en ordning med 
interne lån i styresak 111/05.  
 
Vurdering 
Om ordningen 
Sak 111/05 redegjorde for noen av lånebetingelsene som det er lagt opp til. Ordningen 
foreslås gjennomført ved at det gis serielån med en maksimal løpetid på 20 år. Avdragsfri 
periode avtales særskilt mellom helseforetaket og Helse Nord RHF, men settes maksimalt til 
ferdigstillelse av (del-)prosjekt.  
 
Styret for Helse Nord RHF har gjennom tidligere saker vedtatt trekkrammer 
(kassakredittrammer pr. HF) og (investerings) lånerammer pr. HF. I styresak 112-2005 
Endring av HF-enes vedtekter – avhending av fast eiendom og lånerammer ble dette endret til 
en samlet låneramme pr. HF, som kan deles mellom investeringslån og kassakreditt etter 
behov. Låneordningen fordrer at dagens trekkrettigheter (intern kassakreditt) på konsernkonto 
videreføres for helseforetakene. I tråd med forutsetningene for etablering av intern 
låneordning og helseforetakenes vedtekter, må dagens rammer for driftskreditt justeres noe i 
2006.  
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Fordeling av lån 2005 
Helseforetakene er i brev av 25.11.05 bedt om å melde inn ønsket lånebeløp for 2005 
(administrativt). Maksimalgrenser for låneopptak var satt ut ifra byggeprosjekter og lånebeløp 
som har vært meldt inn til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helse Nord RHF. 
Nordlandssykehuset har bedt om maksimalt låneopptak i 2005 på 264 mill kr.  
  
Helse Nord RHF har i 2005 tatt opp lån i Helse- og omsorgsdepartementet på 300 mill kr. 
På bakgrunn av helseforetakets innspill foreslås det at det gis investeringslån til 
Nordlandssykehuset på 264 mill kr. 
  
Nærmere betingelser (avdragsfrihet mv) avtales mellom administrerende direktør i Helse 
Nord RHF og Nordlandssykehuset HF. Lånedokumenter oversendes helseforetakene når det 
foreligger endelige vedtak i helseforetaksstyrene.   
 
Det foreslås at avtaler om kassakreditt 2006 og lånedokumenter skal undertegnes av 
styreleder i helseforetaket og administrerende direktør i Helse Nord RHF på vegne av styret.  
 
Etter endringer i saken og i styresak 111-2005 er status på interne lån som følger 
 
Helseforetak Samlet 

låneramme 
2005 

Herav intern 
kassakreditt 

Herav 
investeringslån 

Udisponert 
låneramme, jf 
vedtekter 

Helse Finnmark HF 300 mill kr 200 mill kr 0 100 mill kr
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF  

70 mill kr 0 0 70 mill kr

Hålogalandssykehuset 
HF 

400 mill kr 200 mill kr 0  200 mill kr 

Nordlandssykehuset HF 575 mill kr 225 mill kr 264 mill kr 86 mill kr 
Helgelandssykehuset HF 150 mill kr 100 mill kr 0  50 mill kr 
Sykehusapotek Nord HF 5 mill kr 0 0 5 mill kr 
SUM 1 500 mill kr 725 mill kr 264 mill kr 511 mill kr
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Det innvilges følgende lånebeløp for 

2005.  
 

Helseforetak Prosjekt Lånebeløp 
Nordlandssykehuset Modernisering Trinn 1/Trinn 2-5  264 mill kr  

 
2. Lånene gis som serielån med løpetid på 20 år. Administrerende direktør avtaler nærmere 

betingelser med helseforetakene i tråd med saksutredning og styresak 11-2005. 
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3. Avtaler om kassakreditt og lånedokumenter skal undertegnes av styreleder i helseforetaket 

og administrerende direktør i Helse Nord RHF på vegne av styret.  
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rutiner for låneordning 
 
Utrykte vedlegg: Avtale om investeringslån  
 Avtale om kassakreditt   
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Vedlegg  
 
Rutiner for intern låneordning i Helse Nord 
 
1. Foretaksgruppens endelige investeringsbudsjett og tilhørende forutsetninger om 

finansiering vedtas i RHF-styret. Fordeling av interne lånerammer vedtas av RHF styret, 
normalt i forbindelse med konsolidering av budsjett.  

 
2. Lånerammer og vilkår meddeles fra HOD til RHF i styringsdokumentet.  
 
3. Helseforetakene vedtar i forbindelse med budsjettbehandling ønsket lånebeløp og 

avdragsfrihet innenfor rammer vedtatt av RHF styret. 
 
4. Låneavtale oversendes til HF. Låneavtale signeres av helseforetakets styreleder og 

returneres til RHF. 
 
5. Låneavtaler registreres hos Helse Nord RHF som administrerer låneporteføljen RHF-HF. 
 
6. Basert på tilbakemelding fra helseforetakene på prosjektenes fremdrift og likviditets- 

(låne) behov, anmoder RHF ved adm. direktør om utbetaling fra Norges Bank.  
 
7. Del- /utbetaling av lån til HF skjer etter nærmere avtale.  
 
8. Helse Nord RHF sender halvårige terminvarsel til HF-ene i hh. t. låneavtale. 
 
9. HF-ene betaler renter/avdrag/gebyr ved forfall iht. låneavtale. 
 
10. Renter og avdrag betales til Norges Bank i hh. t. låneavtale. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08   
 

 

STYRESAK 124-2005  NORSK HELSENETT AS  
 – AKSJEKAPITALUTVIDELSE  
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Bakgrunn/fakta 
De fem regionale helseforetakene etablerte høsten 2004 Norsk Helsenett AS. I styresak 64-
2004 ble forutsetningene for etablering presentert styret inkludert finansieringsbehov for 
selskapet. I styresaken ble det videre skissert et behov for mulig ytterligere styrking av 
egenkapitalen på kroner 3 millioner pr. regionalt helseforetak i løpet av 2005.  
 
I løpet av 2005 har behovet for ytterligere kapital til selskapet blitt aktualisert.  
 
Den 19. september 2005 ble det avholdt generalforsamling i selskapet Norsk Helsenett AS 
hvor det ble vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med 15 millioner kroner. 
Kapitalforhøyelsen foretas med en rettet emisjon mot de nåværende aksjonærer i Norsk 
Helsenett i samme forhold som de eier aksjer fra før. Hvert av de regionale helseforetakene 
skal tegne seg 3.000 aksjer à kroner 1.000,-. Totalt 3 millioner kroner pr. RHF 
 
Anbefaling 
Administrerende direktør understreker viktigheten av å følge opp det nasjonale arbeidet som 
utføres i regi av Norsk Helsenett og anbefaler den foreslåtte aksjekapitalutvidelsen. 
Administrerende Direktør foreslår videre at finansiering av aksjekapitalutvidelsen i selskapet 
Norsk Helsenett AS gjennomføres ved å benytte ikke disponerte investeringsmidler fra 
tidligere år. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret beslutter å forhøye aksjekapitalen i Norsk Helsenett AS med kroner 3 millioner kroner. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200500059-5 134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26   
 

 

STYRESAK 125-2005  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN 
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
Denne sak er en oppfølging av styresak 26-2005 Etablering av Internrevisjon og styresak 88-
2005 Oppnevning av kontrollkomité.  
 
Styret inviteres til å vedta instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF, samt at styret gis 
mulighet til å legge føringer på en senere sak vedrørende organisering og satsingsområder for 
internrevisjonen i 2006. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF har tilsatt leder for intern revisjon og intern revisor med tiltredelse 
01.12.2005. 
 
Styret oppnevnte kontrollkomité, den 7. september 2005 i styresak 88-2005. Disse er: 
 
• Stig Fossum (leder) 
• Trude L Husjord 
• Marit Alexandersen 

 
Administrasjonen og kontrollkomiteens leder har bedt tilsatt leder for internrevisjonen om å 
forberede sak til styret vedrørende mandat/instruks for kontrollkomiteen og tentativ plan for 
organisering og satsingsområder for internrevisjonen. Til bakgrunn for dette arbeidet har leder 
for internrevisjonen knyttet kontakt med øvrige RHF slik at vi har kunnet utnytte kompetanse, 
samt vurdere forhold rundt egen etablering av intern revisjon og kontrollkomité mot 
beslutninger og planer i andre RHF. 
 
Kontrollkomiteens leder har hatt møte med administrasjonen og internrevisjonen og gitt 
bestilling for sakens innhold og punkter til beslutning. 
 
Generelt om kontrollkomiteens mandat 
Kontrollkomité i helseforetak er ingen lovpålagt funksjon. Dermed er ikke komiteens virke 
regulert i lover og forskrifter, og foretakets ledelse – foretaksmøtet og styret – har en 
betydelig grad av frihet til å definere komiteens arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet. 
Etablering av intern revisjon ble vedtatt i foretaksmøtet for Helse Nord den 11. januar 2005, 
og det fremgår av protokollens pkt 4.1.2 at ett av elementene i ordningen er at ”Tre av styrets 
eieroppnevnte medlemmer utgjør en kontrollkomité med ansvar for å ha et hovedfokus på 
styrets kontroll og tilsynsfunksjon.” 
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I saksfremlegget til styresak 26-2005 Etablering av intern revisjon dreier kap. 4 seg om 
etablering av kontrollkomité. Her står det bl.a. at ”Det er imidlertid viktig å presisere at 
kontrollansvaret påhviler hele styret. Kontrollkomiteen på tre eieroppnevnte skal ha et 
særskilt ansvar for å følge med på utøvelsen av kontrollansvaret.” Videre: ”Kontrollkomiteen 
vil få en viktig rolle i utformingen av og iverksettingen av internrevisjonen i Helse Nord.”  
 
Foretaksmøtet og styret har så langt ikke sagt noe mer konkret enn dette om 
kontrollkomiteens mandat og virke. Føringene som er lagt, er m.a.o. forholdsvis vage.  
 
I Helse Vest RHF foreligger det et forslag til instruks for kontrollkomiteen. Første utgave av 
forslaget var oppe til behandling i styret 27. oktober, men saken ble utsatt til neste styremøte. 
Begrunnelsen for utsettelsen var først og fremst at man ønsket en instruks som i større grad 
gir komiteen fullmakter og i mindre grad inneholder ”må-oppgaver”. Dessuten ville man ha 
en presisering av at komiteens møter er åpne. Et omarbeidet forslag hvor disse innspill er 
etterkommet foreligger nå, og skal opp til behandling i neste styremøte i Helse Vest RHF. 
 
Internrevisjonen har hatt svært begrenset tid til rådighet, men har likevel funnet det forsvarlig 
å fremme forslag til instruks for kontrollkomiteen. Forslaget bygger på nevnte forslag til 
instruks for kontrollkomiteen i Helse Vest (se trykt vedlegg), med visse endringer. Fullstendig 
utkast til instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF følger vedlagt, og de enkelte 
punkter i forslaget kommenteres fortløpende nedenfor.  
 
Kommentarer til forslaget til instruks for kontrollkomité 
 
1. Formål  

Dette er et viktig punkt, og formuleringen i instruksen stemmer bra overens med hva man 
kan forvente å finne i en formålsparagraf.  
 
Her gir man kontrollkomiteen en viktig rolle ikke bare i forhold til internrevisjonen, men 
også i forhold til foretakets eksterne revisjon. Dette er vanlig for kontrollkomiteer men 
neppe noen selvfølge, så styret i Helse Nord bør vurdere spørsmålet nærmere. 
 
Ellers fremgår det at komiteen er et saksforberedende organ for styret, man understreker 
viktigheten av etterlevelse av foretakets etiske regelverk, og det åpnes for at komiteen selv 
kan foreta undersøkelser og rapportere til styret. 
 

2. Myndighet og ansvar 
Her presiseres det at styrets og det enkelte styremedlems ansvar er upåvirket av at man har 
opprettet en kontrollkomité, og at kontrollkomiteen som sådan ikke har ansvar overfor 
andre enn styret.  
 
Komiteen gis vide fullmakter til å utføre undersøkelser og kreve opplysninger, og det 
fremgår at internrevisjonen normalt skal benyttes til å foreta nødvendige undersøkelser, 
men at man også kan innhente ekstern bistand.  
 
Det står også at kostnadene skal dekkes av RHF-et, som er en presisering av at kostnadene 
ikke skal belastes de enkelte foretakene som er gjenstand for kontroll. 
 

3. Organisering 
I punktets tredje avsnitt er det angitt funksjonstid (valgperiode) for komitémedlemmene, 
tilsvarende styremedlemmenes funksjonstid. 
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I fjerde avsnitt presiseres at lederen velges av styret. Leders funksjonstid blir lik 
funksjonstiden for komiteens medlemmer – slik er det ikke i forslaget til instruks i Helse 
Vest. 
 

4. Oppgaver 
 Her defineres kontrollkomiteens oppgaver på en klar og konkret måte, uten alt for høy 
detaljeringsgrad. Komiteen skal ha fokus på ekstern og intern revisjon. Den har også en 
sentral rolle i forhold til intern kontroll og kvalitetssikring knyttet til økonomisk 
rapportering (regnskap), etterleving av regelverk, kvalitetskrav og pasientrettigheter. 

 
5. Rapportering til styret 

Det legges opp til minimum én årlig (skriftlig) rapport, og ellers muntlig rapportering etter 
hvert komitémøte, i tillegg til at møtereferatene legges frem for styret.  
 

6. Møter 
Kontrollkomiteen møtes så ofte den finner behov for det, men minst 4 ganger per år. Det 
står videre at komiteen selv velger møteform, hvilket innebærer at man kan anvende 
fjernmøter (telefonmøter, videokonferanser). 

 
I forhold til instruksforslaget for kontrollkomiteen i Helse Vest RHF, er følgende 
endringer foreslått: 
 
• En formulering om at møtene i kontrollkomiteen er åpne, er tatt ut. 
• Internrevisjonssjef eller den denne utpeker deltar på møtene, med talerett, og er 

sekretær for komiteen. 
• Ekstern revisor deltar etter innkalling på møter i kontrollkomiteen.  

 
7. Informasjon 

Dette siste punktet i instruksen er en påminnelse om at offentlighetsloven gjelder, og at 
man må innrette seg deretter. 
 

Internrevisjonens prioriteringer i 2006 
Kontrollkomiteen/internrevisjonen kan på nåværende tidspunkt vanskelig gi en endelig 
vurdering av hvilke områder en særlig vil rette sin oppmerksomhet mot i 2006. Dette vil bli 
drøftet i første ordinære møte i komiteen. 
 
Den første tiden vil internrevisjonen prioritere å sette seg best mulig inn i hele 
foretaksgruppen, med fokus på aktiviteter, rutiner, kontrollsystemer, nøkkelpersoner, 
rammebetingelser med videre. Dette vil gi et godt grunnlag for å foreta grundige 
risikovurderinger, og med utgangspunkt i disse prioriteres videre revisjonsarbeid.  
 
Basert på samtalene i oktober og kunnskapen om sektoren generelt og Helse Nord spesielt, 
har en drøftet følgende tema og områder som antas å være aktuelle innsatsområder: 
 
1. På et overordnet nivå fremstår myndighetskrav, pasientrettigheter og ulike interne krav 

(både faglige og administrative) som sentrale tema. 
 

2. Mulige forhold til oppfølging 
Anbud, innkjøp (konsulentinnkjøp, private tjenester og anskaffelser som gjøres av andre 
enn de innkjøpsansvarlige) 
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• Avtaleverk rundt lederstillinger 
• Samarbeidsavtaler  
• Samarbeid med primærhelsetjenesten (rehab, geriatri, psykiatri, rusbehandling).  
• Nasjonale kvalitetsindikatorer (epikriser)  
• Service 
• Prioriteringer av oppgaver i RHF (kvantitet vs. kvalitet) 
• Prioritering av saker som skal forelegges styret for RHF 
• Interne rapporteringsordninger i RHF 
• IKT -enheten  
• Implementering av kvalitetssystem (DocMap) 
• Avvikshåndtering 
• Status/implementering av ROS i RHF og HF-ene 
• Planer for interne tilsyn i RHF og HF-ene 

 
Vurdering/konklusjon 
Tid til saksforberedelse for internrevisjonen har vært en knapphetsressurs i forhold til å gi 
endelige vurderinger til forslag for instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF. 
Administrasjonen/internrevisjonen finner det imidlertid forsvarlig å legge fram forslag til 
instruks til styrebehandling og eventuell beslutning i dette møtet.  
 
Styret inviteres også til å komme med innspill til internrevisjonens prioriteringer for 2006. 
Det fremmes sak om instruks for leder for internrevisjonen og prioriteringer i senere 
styremøte. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Forslag til instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF vedtas. 
 
2. Oversikt over aktuelle prioriteringer for internrevisjonen i 2006 tas til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32   
 

 

STYRESAK 126-2005  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING  
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål  
I styresak 113-2005 ble det, den 9. november 2005 fremmet et forslag til revidert 
styreinstruks. Flere av styrets medlemmer anførte at forslaget var for omfattende. Ett av 
styremedlemmene anførte at forslaget slik det nå forelå, kunne være et formålstjenlig 
dokument i styrets arbeide (slik at styrets medlemmer slipper å lete i helseforetaksloven, 
vedtekter m.m.). Styret vedtok deretter følgende: ”Saken utsettes. Administrasjonen bes om å 
lage et alternativt forslag”.  
 
Dermed fremmes et alternativt og mindre omfattende forslag til styreinstruks. 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF vedtok styreinstruks den 22.01.02 (styresak nr. 6-2002). Men denne 
styreinstruksen er foreldet, både i forhold til lov, vedtekter og protokoller fra foretaksmøter. 
Styreinstruksen bør således være gjenstand for revidering. 
 
Hjemmel 
Helse Nord RHF er verken i helseforetaksloven eller i vedtektene pålagt å vedta styreinstruks.  
Aksjeselskap har en slik plikt, og aksjeloven kan dermed anvendes som en relevant kilde 
(helseforetaksloven bygger på statsforetaksloven, som igjen bygger på aksjeloven). 
Aksjelovens § 6-23 hitsettes: 
      ”(1) I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, skal styret fastsette en 
styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.  

       (2) Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles 
og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde 
regler for innkalling og møtebehandling.  

       (3) Kongen kan gi forskrift om styreinstruks.”  
 
Styret kan når som helst fastsette eller endre styreinstruksen, herunder vedta å fravike 
instruksen i enkelttilfeller, jf Aarbakkes ”Aksjeloven” (2004) sidene 532 og 533.  
 
Hvorfor man har styreinstruks og hva denne bør innholde – relevante kilder 
I lovforarbeidene er bestemmelsen om styreinstruks begrunnet ut fra hensynet til de ansattes 
styrerepresentanter, jf NOU 1996:3 side 144; ”Bestemmelsen begrunnes ut fra hensynet til de 
ansatte, og tar sikte på å gjøre styrets saksbehandling mer effektiv, slik at styret kan utøve sin 
funksjon på en bedre måte.”. Dette følger også av lovens ordlyd, jf § 6-23 (1) 
forutsetningsvis.  
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I Grandens ”Styrearbeid” (2005) side 51 er dette utdypet: ”For ansattevalgte er det ofte av 
stor interesse å få tydeliggjort hvilke saker som skal behandles i styret, f.eks. at planer om 
endringer som kan ha betydning for sysselsetting og arbeidsforhold skal til styret på et tidlig 
stadium i arbeidet. En styreinstruks som er med på å klargjøre kompetansefordelingen 
mellom styret og daglig leder er av mange ansett for å være et nyttig redskap for et godt 
styrearbeid. Styreinstruksen kan også være med på å lage gode rutiner og sikre at ulike saker 
følges opp på en riktig måte.”. Det er dog ingen forutsetning at styreinstruksen særlig skal 
være innrettet mot å ivareta de ansatte styrerepresentanters interesse (for eksempel i spørsmål 
om informasjon til de ansatte), jf Ot.prp. nr. 23 (1996-97) side 150.  
 
Instruksen skal som minimum inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles, og 
daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også som minimum 
inneholde regler for innkalling og møtebehandling, jf aksjelovens § 6-23 (2). Aarbakke 
”Aksjeloven” (2004) side 533 utdyper dette: ”Utover disse forhold kan det være naturlig å 
fastsette regler om styrets konstituering, møter, herunder en nærmere regulering av 
styrebehandling utenfor møte, protokollasjon, taushetsplikt, styremedlemmenes deltakelse i 
konkurrerende virksomhet, fordeling av arbeidsoppgaver innenfor styret til utvalg, 
styrelederen eller andre styremedlemmer… Hvorvidt styreinstruksen også skal inneholde en 
gjentakelse av aksjelovens egne regler, f.eks. om beslutningsmyndighet, avstemning i 
styremøtene og inhabilitet er et hensiktsmessighetsspørsmål.”.   
 
Fra Grandens ”Styrearbeid” (2005) side 50 hitsettes: ”En styreinstruks må tilpasses det 
enkelte selskap. Det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i lovens bestemmelser om de 
forholdene instruksen skal regulere. Utfordringen i praksis synes å være den konkrete 
tilpasningen; det å lage en styreinstruks som sier noe fornuftig og konkret om hvilke saker 
som skal behandles i styret og hvordan dette skal gjøres i det enkelte selskap.”. 
 
Og av Andenæs ”Aksjeselskaper” (1998) side 261 fremgår det: ”Spesielt om valget mellom 
møtebehandling og andre behandlingsmåter gjelder at styreinstruksen kan påby 
møtebehandling med bindende virkning for styrets leder”.  
 
Vurdering 
Vedlagte forslag til styreinstruks er utformet med bakgrunn i en standard styreinstruks for 
aksjeselskap.  
 
Styreinstruksen må tilpasses kravene til arbeidet i det enkelte styre – i det enkelte foretak. 
Styreinstruksen skal fortrinnsvis være et nyttig redskap for et godt styrearbeid. Således kan 
styreinstruksen bidra til å lage gode rutiner, og sikre at ulike saker følges opp på en riktig 
måte. Utfordringen i praksis synes å være den konkrete tilpasningen; det å lage en 
styreinstruks som sier noe fornuftig og konkret om hvilke saker som skal behandles i styret og 
hvordan dette skal gjøres i Helse Nord RHF. 
 
Antakelig vil de enkelte styremedlemmene ha noe forskjellig behov knyttet til styreinstruksen. 
Erfarne styremedlemmer med fortid fra større aksjeselskaper e.l. vil normalt ha en del 
kunnskap om det formelle rundt styrearbeid i selskap eller foretak, mens dette ikke 
nødvendigvis er tilfellet for nyoppnevnte eierrepresentanter og representanter for de ansatte.  
 
I denne styresaken fremmes et alternativt og mindre omfattende forslag til styreinstruks. 
Dersom styret kommer til at det mer omfattende alternativet velges, så kan det i vedtaket vises 
til den reviderte styreinstruksen i styresak nr. 113-2005: ”Den reviderte styreinstruksen 
fremlagt i styresak nr. 113-2005 vedtas”.     
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremlagte styreinstruks for styret i Helse Nord RHF vedtas. 
 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Utkast til styreinstruks, jf. styresak 126-2005 
 Utkast til styreinstruks, jf. styresak 113-2005 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400457-109 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 127-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 13. desember 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. Spesialistlegestillinger – oversikt 
4. Ambulanseprosjektet – utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
5. Dokument 1 (2005-2006) fra Riksrevisjonen 
6. Utredning av fødetilbud i Indre Finnmark, orientering og anbefaling om videre prosess 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400457-109 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 127-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400457-109 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 127-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200500148-2 210 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Anita Eriksen/Tor Einar Larsen, tlf. 75 51 29 25/28 
 

 

STYRESAK 127-2005/3  STATUS – REKRUTTERINGSUTFORDRINGER  
 LEGESPESIALISTER I HELSE NORD 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord har i styresak 91-2005 bedt om en rapportering med oversikt over antall 
legestillinger, ansettelsesforhold, vakanser, legestafetter mv fordelt på spesialiteter. Videre er 
det som en del av oppfølging av prosjektet desentralisering av spesialisthelsetjenester juni 
2005 behov for mer detaljerte data rundt rekrutteringsutfordringene.  
 
Denne styresaken gir status for bemanningssituasjonen på legesiden. Totalt sett gir saken et 
bilde av rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene på legesiden. Styret vil i møte høsten 
2006 få seg forelagt en sak med strategi for å møte disse rekrutteringsutfordringene.  
 
Som ventet er rekrutteringsutfordringene størst for lokalsykehusene. I forhold til type 
spesialitet er utfordringene klart størst innenfor psykisk helse. Bruken av midlertidige 
løsninger som bruk av vikarbyråer og vikarstafetter gjennom ansettelsesforhold, er også størst 
for lokalsykehusene.  
 
 
Bakgrunn/fakta 
Informasjon om bemanningssituasjonen og rekrutteringsutfordringene er hentet fra følgende 
kilder:  
 
- Statustall fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling.  
- Direkte kartlegging og rapportering fra helseforetakene 
- Avstemning mot løpende legelønnsrapportering i foretaksgruppen 
- Skriftlige kommentarer og vurderinger fra foretakene 
 
Datagrunnlaget er preget av at det mangler gode og etablerte rutiner for løpende rapportering 
av bemanningsforhold, og for evaluering av rekrutteringsutfordringer. Det er behov for å 
standardisere rutinene for registrering av data slik at dette praktiseres likt for alle avdelinger i 
alle helseforetak. Slike forbedringer av rapporteringen er viktige forutsetninger for at Helse 
Nord skal lykkes i sine ambisjoner om en mer målrettet og detaljert oppfølging av 
rekrutteringsutfordringer på legesiden i detalj. Når det gjelder bruk av vikarbyrå har enkelte 
helseforetak vanskeligheter med å fremskaffe nøyaktige tall på slik innleie av legevikarer. 
Som følge av dette, er det for noen foretak oppgitt kronebeløp, mens det for andre 
helseforetak er brukt % -vis innleie fra vikarbyrå. 
 
Samlet sett er svakheten i datagrunnlaget ikke til hinder for å kunne si noe overordnet om 
rekrutteringssituasjonen. For å veie opp manglende datakvalitet er det lagt vekt på å få innspill 
og kommentarer fra foretakene. 
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Når det gjelder rekrutteringsutfordringer går det noen skillelinjer mellom UNN/ 
Nordlandssykehuset på den ene siden og lokalsykehusforetakene på den andre siden. 
Førstnevnte har noen spesialiserte rekrutteringsutfordringer, og skal dessuten fylle en rolle for 
å ivareta rekrutteringen til de mindre sykehusene gjennom spesialistutdanningen. For UNN er 
det en tilleggsutfordring at foretaket skal rekruttere spesialister med akademisk kompetanse. 
 
Lokalsykehusforetakenes rekrutteringsutfordringer er særlig knyttet til de store fagene, først 
og fremst generell kirurgi, men også generell indremedisin.  I Hålogalandssykehuset er nær 36 
% av overlegene i kirurgiske fag over 60 år. For Helgelandssykehuset er den tilsvarende 
andelen nær 30 %. 
 
Vurdering 
Totalt har Helse Nord tildelt 418 hjemler til ass. leger og  636 hjemler til overleger. I følge 
Nasjonalt råd er ca 85 % fast besatt. For de øvrige stillingene er det ca 7 % som står 
permanent ledig, mens de resterende er forsøkt løst ved ulike midlertidige løsninger som 
vikarstafetter ved ansettelsesforhold eller ved innleie fra vikarbyrå.  
 
Geografisk er utfordringen størst for lokalsykehusene. For Helse Finnmark er ca 30 % av 
overlegestillingene løst ved vikarstafetter. I følge foretaket har de ytterligere 20-25 % av 
overlegehjemlene stående tomme.  For Hålogalandssykehuset forventes det i løpet av 2005 at 
det vil være kjøpt tjenester for ca 30 mill. fra vikarbyrå. Ved utgangen av oktober har 
Helgelandssykehuset brukt 13,5 mill. på innleie av leger fra vikarbyrå. 
 
I forhold til spesialiteter er utfordringene klart størst innen psykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri. Når det gjelder foretaksspesifikke rekrutteringsutfordringer, blir de gjort 
rede for under det enkelte helseforetak.  
 
Som det fremgår av tallgrunnlaget er ca. 30 % av overlegene over 55 år. Unntaket er 
Nordlandssykehuset der ca 19 % av overlegene er over 55 år.  
 
Konklusjon 
Det er behov for å utvikle målrettede strategier og tiltak for å komme frem til tjenlige 
løsninger på rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i Helse Nord. Utfordringer vil ligge 
på flere nivå, makronivå i forhold til generelle utviklingstrekk i samfunnet, preferanser hos 
fremtidige leger mv. Det er også viktig å understreke at utfordringer på mikronivå ikke må 
undervurderes, eksempelvis arbeidsmiljøet i den enkelte avdeling. Dette vil administrasjonen 
komme tilbake til i egen styresak høsten 2006.  
 
Av gjennomgang av situasjonen i de enkelte foretak ser vi at Helse Nord har særskilte 
rekrutteringsutfordringer knyttet til lokalsykehusene. Blant spesialitetene er det innenfor 
psykisk helse at utfordringene er klart størst. Alderssammensetningen i enkelte foretak krever 
bevisste strategier og tiltak rundt nyrekruttering og ettervekst. 
 
Da rekruttering og stabilisering er et strategisk satsningsområde for Helse Nord, er det behov 
for bedre løpende rapportering i forhold til bemanningssituasjonen. Dette er nødvendig, både 
for ivaretakelse av løpende kritisk overvåkning av utviklingstrekkene, og for å kunne vurdere 
fremtidig behov for legedekning. I forhold til rapportering er det også viktig å ta høyde for 
hvilke indikatorer som er strategisk interessante å presentere. Eksempler kan være 
medarbeidertilfredshetsmålinger og turnover.  
 
I løpet av høsten 2006 fremmes en mer omfattende sak om legebemanning der det også 
redegjøres for strategiske tiltak for å møte foretakenes ufordringer knyttet til rekruttering og 
stabilisering av legespesialister til helseforetakene. 
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UTREDNING 
  
STATUS  FOR LEGEREKRUTTERING 
Når det gjelder bemanningssituasjoner for leger er situasjonen forskjellig for foretakene. 
Nedenfor presenteres derfor en status og analyse for det enkelte foretak. På grunn av dels 
mangelfull rapportering fra helseforetakene er databasen til Nasjonalt Råd brukt som kilde. 1 
Dataene fra denne databasen er supplert med den informasjon som er fremskaffet direkte fra 
foretakene.  
 
Det er fremskaffet data om situasjonen innenfor den enkelte spesialitet, men dette er ikke 
presentert tabellarisk annet enn på totalnivå, jf vedlegg. 
 
Legehjemler Helse Nord  
 
 Ass. leger % Overleger  
Antall hjemler 
Tildelt 

418 636,3  

Fast ansatte 363 87 % 540,3 85 % 
Vikarstafetter mv 0 38  
Budsjettdekning 11 11  
Midlertidig omgjort  15 3  
Ubesatt 29 7% 44 7% 

Tabell: Oversikt over tildelte legehjemler Helse Nord 
Kilde: Nasjonalt råd pr nov 2005 
 
Ut fra denne oversikten ser vi at mellom 87 % og 85 % av de tildelte hjemler er fast besatt. 7 
% av stillingene er ubesatt, mens de resterende enten er knyttet til vikarstafetter, midlertidig 
ledige omgjorte stillinger, budsjettdekning eller midlertidige omgjorte stillinger.  
 
I tillegg til hjemler tildelt de enkelte foretak har Helse Nord pr dato 47,9 årsverk som utføres 
av private avtalespesialister. Disse er særlig innenfor spesialitetene øyesykdommer, øre-nese 
halssykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer samt psykiatri.  
  
Tildelingen av nye hjemler skjer årlig fra Nasjonalt råd. Helse Nord fordeler disse hjemlene 
fortrinnsvis mot de nasjonale og regionale satsningsområdene: Geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering, onkologi, psykiatri og rus. I forbindelse med dette arbeidet bes helseforetakene 
årlig om å begrunne og prioritere sine behov.  
 
De tildelte hjemler gir et bilde av den historiske tildelingen av hjemler. I kontakt med 
helseforetakene forsøkte vi å trekke opp et behovsbilde med detaljerte tall. Dette ut fra at de 
tildelte hjemler ikke automatisk er uttrykk for hva som er mulig og realistisk bemanning 
dersom det var ”arbeidsgivers” marked innen alle spesialitetene. Da vi ikke lyktes med å gi et 
nøyaktig bilde har vi her valgt å bruke Nasjonalt råd sin database. Mulige svakheter knyttet til 
kvalitet i oppdateringene til Nasjonalt Råd fra de enkelte foretak, er søkt korrigert gjennom 
direkte tilbakemeldinger fra foretakene.  

                                                 
1 Databasen til Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling er avhengig av at foretakene rapporterer 
løpende endringer til Nasjonalt Råd. Dette vet vi er ulik holdning til og effektuering av.  
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Situasjonen for de enkelte spesialitetene 
I eget vedlegg følger en oversikt som viser situasjonen mellom tildelte hjemler og hvor mange 
av disse som er besatt. Det minnes igjen om at disse tallene er fra databasen til Nasjonalt råd, 
med kvalitetsmangler i dataene. Bildet som tegnes er imidlertid tydelig i forhold til 
utfordringer. Det er særlig innenfor psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri at 
rekrutteringsutfordringene er særlig store. Andre spesialiteter der det er en del midlertidige 
løsninger gjennom vikarstafetter  - og tilvise rekrutteringsutfordringer - er innenfor anestesi, 
samt noe knyttet til generell kirurgi, indremedisin og radiologi. Noen av spesialitetene er små, 
med sårbare fagmiljøer og særlig merkbare rekrutteringsutfordringer. Disse omtales imidlertid 
ikke i detalj her.  
 
Helse Finnmark HF 
 
 Ass. leger Overleger 
Antall hjemler 
tildelt 

38 68,3

Fast ansatte 29 44,3
Vikarstafetter 
mv 

0 19

Budsjettdekning 2 2
Midlertidig 
omgjort  

4 1

Ubesatt 3 2
Tabell: Oversikt over tildelte legehjemler 
Kilde: Nasjonalt råd pr nov 2005 
 
Helse Finnmark har meldt inn særlig udekket behov innenfor psykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri og generell kirurgi. Men også spesialitetene anestesiologi, 
barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
indremedisin, nevrologi, øre nese hals samt øyesykdommer er spesialiteter med 
rekrutteringsutfordringer. 
 
Bruken av vikarbyrå er uvesentlig for Finnmark. Imidlertid er det ganske utbredt med 
midlertidige ansettelser med bruk av vikarstaffetter. Bortimot 30 % av overlegestillingene er 
dekt ved bruk av vikarer.  
 
Hålogalandssykehuset HF 
 
 Ass. leger Overleger 
Antall hjemler 
tildelt 

35 93

Fast ansatte 30 73
Vikarstafetter mv 8
Budsjettdekning 1
Midlertidig 
omgjort  

3 1

Ubesatt 2 13
Tabell: Oversikt over tildelte legehjemler Hålogaland 
Kilde: Nasjonalt råd pr nov 2005 og Hålogalandssykehuset 



 

60 

 
Innenfor de spesialiteter som Helse Nord RHF særlig fokuserer, er det 3 gynekologer, 6 
indremedisinere og 5 kirurger som er 55 år eller eldre, Jfr. oversikt lenger bak i saken. 
 
Fra Hålogaland gjøres det særskilt oppmerksom på virkningen av usikkerhet om 
funksjonsfordeling, foretaksstruktur og grunnleggende økonomi. 
 
Det går et viktig skille i rekrutteringsarbeidet mellom spesialister med liten eller ingen 
vaktbelastning, og spesialiteter som inngår i de basale beredskapsordningene. I noen fag, for 
eksempel gynekologi eller kirurgiske grenspesialiteter, trengs det 4 – 5 leger for å få en stabil 
vaktordning, mens det bare er dagarbeidsoppgaver for 2 – 3 i befolkningsgrunnlaget. En 
pragmatisk løsning kan da være å ha 2 fast ansatte mens fast innleie- eller vikarordninger 
dekker en betydelig del av vaktene. 
 
 
Det meldte udekkede behovet for Hålogaland er spredt over flere spesialiteter. Eksempelvis er 
det innenfor psykiatri, radiologi, generell kirurgi og anestesi ledige overlegestillinger. Flere av 
disse stillingene har ikke vært fast besatt på flere år.  
 
Hålogalandssykehuset beregner å bruke ca 30 millioner kroner i 2005 på vikarbyrå, og det 
brukes vikarbyrå ved alle enheter. Følgende har spesialiteter har i særlig grad brukt byrå:  
 
- generell kirurgi 
- anestesi 
- fødsels- og kvinnesykdommer 
- psykiatri 
- barne- og ungdomspsykiatri 
- fysikalsk medisin og rehabilitering 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 Ass. leger Overleger 
Antall hjemler 
tildelt 

265,5 213

Fast ansatte 246,5 192
Vikarstafetter mv 0 0
Budsjettdekning 5 4
Midlertidig 
omgjort  

1 1

Ubesatt 13 16
Tabell: Oversikt over tildelte legehjemler 
Kilde: Nasjonalt råd 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF melder om en situasjon der man på enkelte avdelinger 
har problemer med rekrutteringen. Dette er særlig innenfor anestesi og radiologi.  
 
Totalt leide Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 2004 inn leger for ca 7,8 mill. kr fra 
vikarbyrå. Som lønnede vikarer ble det brukt 13, 2 mill. kr i 2004. Innleie er særlig knyttet til 
overleger på anestesi og radiologi. Barne- og ungdomspsykiatere er også leid inn. Fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF meldes av vikarstafettene er ønskelig å avvikle fordi de 
er for dyre.  
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Fremover er det særlige utfordringer knyttet til det å rekruttere barnepsykiatere og psykiatere 
til nyopprettede stillinger ved DPS-ene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er helt avhengig av å utdanne egne spesialister, og er i 
særstilling ved at Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det sykehuset i landet som 
utdanner flest spesialister per overlege. 
 
Nordlandssykehuset HF 
 
 Ass. leger Overleger 
Antall hjemler 
tildelt 

106 140,5

Fast ansatte 91 *) 125,5 *)
Vikarstafetter 
mv 

0 5

Budsjettdekning 5 2
Midlertidig 
omgjort  

6 0

Ubesatt 4 8
Tabell: Oversikt over tildelte legehjemler 
Kilde: Nasjonalt råd 
 
*) En god del av disse er midlertidige stillinger grunnet overlegepermisjon, fødselspermisjon, gruppe I tjeneste 
mv. Dette er en del av ordinær drift og er her kategorisert som faste stillinger. Det er ulike praksis knyttet til 
denne registreringen mellom foretakene. 
 
For Nordlandssykehuset er utfordringene ulike avhengig om det er Bodø eller Lofoten det er 
snakk om. For Lofoten meldes det om store utfordringene knyttet til indremedisin og 
psykiatri. For Bodø er det særlig innenfor psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri at 
utfordringene er store, men det er også rekrutteringsutfordringer innenfor spesialitetene 
radiologi, ortopedi og kirurgi. For lab. fagene er det også svak rekruttering. Revmatologi, 
fysikalsk medisin og rehabilitering, infeksjonsmedisin og nevrologi nevnes også som 
spesialiteter med utfordringer.  
 
Nordlandssykehuset hadde innleie for 2004 på hhv ca 17,7 mill. kr på innleie fra byrå og ca 
9,7 mill. kr som innleie lønnet som ansatte. Det er særlig innenfor spesialitetene generell 
radiologi, kirurgi, psykiatri, anestesi og nevrologi at innleie av overleger fra byrå er benyttet. 
 
Helgelandssykehuset HF 
 
 Ass. leger Overleger 
Antall hjemler 
Tildelt 

25 64

Fast ansatte 20 46 *)
Vikarstafetter 
mv 

0 6

Budsjettdekning 0 1
Midlertidig 
omgjort  

1 0

Ubesatt 3 11
Tabell: Oversikt over tildelte legehjemler 
Kilde : Nasjonalt råd og Helgelandssykehuset 
 
*) Helgeland operer med et lavere tall på fast ansatte overleger.  
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Helgelandssykehuset har en overlegestilling (Barne- og ungdomspsykiatri) som er midlertidig 
omgjort til en ass.legestilling og lånt ut til St. Olavs hosp. (for sluttføring av spes.utd.) 
 
I tillegg til anestesi og radiologi er rekrutteringsbehovet stort i psykiatri, spesielt barne- og 
ungdomspsykiatri. 
 
Utfordringene er også store innen kirurgi og indremedisin. Foretaket jobber kontinuerlig med 
rekruttering. De prøver å legge til rette for at assistentleger som vil fortsette sin karriere i 
helseforetaket får økonomisk støtte under gruppe-1 tjenesten. Helgelandssykehuset har også 
gjort fremstøt i Tyskland, m. h. t. rekruttering av spesialister og skal ha en rekrutteringsmesse 
der i begynnelsen av 2006. Helseforetaket benytter også noen av sine egne pensjonister som 
vikarer. 
 
KJØNNSFORDELING 
 
I hh. t. vår lønnsrapportering er situasjonen følgende i forhold til kjønnsfordeling: For å 
vurdere fremtidige rekrutteringsutfordringer er det viktig å se på kjønns- og  
alderssammensetning for de legene som er ansatt i dag. Fordelingen mellom kvinner og menn 
følger av tabellen på neste side: 
 
Helse Nord   % 

Overleger K 194 30,6 % 
 M 440 69,4 % 
 Sum 634 100,0 % 
    

Assistentleger K 202 51,3 % 
 M 192 48,7 % 
 Sum 394 100,0 % 
  

SUM K 396 38,5 %
 M 632 61,5 %
 Sum 1028 100,0 %

Kilde: Lønnsutbetaling:  
Leger med fast lønn utbetalt i november 2005 
 
Av dette ser vi at ca 70 % av overlegene er menn og at ca. 51 % av assistentlegene er kvinner. 
Dette gjenspeiler også utviklingen mot at flertallet av medisinerstudenter i dag er kvinner. 
Uten å gå i detalj her, utfordrer dette tradisjonell organisering av arbeidet, særlig for 
spesialiteter med stor vaktbelastning. Denne tiltagende ”feminisering” av legepopulasjonen 
antas å innebære nye utfordringer i rekrutteringsarbeidet. . 
 
ALDERSSAMMENSETNING  
 
Det er også interessant å se på alderssammensetning blant overlegene. Tabellen nedenfor viser 
antallet overleger mellom 55 – 60 år og over 60 år. På grunn av at foretakene er av ulik 
størrelse er ikke tallene i denne tabellen direkte sammenlignbare. 
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 Foretak Helgeland Nordland Hålogaland UNN Finnmark 

Spesialitet/alder 55-59 år  60 +  55-59 år 60 +  55-59 år  60 +  55-59 år  60 + 55-59 år  60 +  

Kirurgi 
/ortopedi 

1 5  4 5  1  5   7 2  1   1 

Gynekologi 2        1 2   2  3  1  2 

Medisin 2 3  1  5  2 4  7 5   1  2 

Røntgen 1 1 1  1   2  2      3   

Psykiatri   1 1 2   2  1 6  4  3  3 

Anestesi   1   1       5 3   1   

Annet 6 13  3  3 4   3  17  16    2 

Sum 6 12 10 17 12 17 44 33 10 10 

 
Denne tabellen viser hvor mange % av det totale antallet hjemler som er besatt av leger 
mellom 55 – 59 år og over 60 år: 
 
Foretak Helgeland Nordland Hålogaland UNN Finnmark 

Spesialitet/alder 55-59  60 +  55-59 60 +  55-59  60 +  55-59  60 + 55-59 60 +  

Kirurgi 
/ortopedi 

7,1 35,7 22,9   27,9  5,9 29,4  17,0  4,9  8,3 8,3 

Gynekologi 28,6       12,5 25,0   14,3 21,0   14,3 28,6 

Medisin 14,3 21,4  4,3 21,3   8,3 16,7  20,6   8,9  10,0  20,0 

Røntgen 20 20 11,1   11,1  22,2 22,2       75,0   

Psykiatri   14,3  4,0 8,0   16,7 8,3   15,2 10,1   18,8  18,8 

Anestesi   16,7    11,1     21,7   13,0 14,3   

Annet   33,3 6,3  6,3   25,0 18,8  19,5  18,4    50 

Sum 10,7 21,4 7,1  12,1  12,9   18,3 16,6  12,4 16,7 16,7 

 
Tabellen viser at Nordlandssykehuset er det foretaket som har færrest leger over 55 år med 
19,2 %, mens tallene viser at Helse Finnmark med 33,4 % har flest leger over 55 år. De mest 
umiddelbare rekrutteringsutfordringene knytter seg imidlertid til å erstatte de legene som er 
over 60 år. Her ser vi at lokalsykehusforetakene Hålogaland og Helgeland har en særlig stor 
andel av overleger som vil gå av med pensjon i løpet av få år. I disse foretakene er videre 
denne andelen særlig stor innen kirurgiske fag (med nær 36 % over 60 år i Helgeland og nær 
30 % i Hålogaland). Disse kirurgene som om få år pensjoneres, vil i hovedsak være 
spesialister med en bred generell kirurgisk kompetanse som det vil knytte seg særlige 
utfordringer til å erstatte gjennom nyrekruttering.   
 
FREMTIDIG UTVIKLING INNENFOR FAG OG ORGANISERING 
 
Det er i denne statussaken ikke gjort noen analyse av de utviklingstrekk som kan forventes i 
forhold til fremtidig utvikling innenfor de enkelte fagfelt – utvikling mot ytterligere 
spesialisering, og organisering – eksempelvis sentralisering og desentralisering av tjenester, 
og fremtidig funksjonsfordeling. Videre kunne det vært gjort analyser knyttet til preferanser 
blant de som tar medisinsk utdanning og hvilke konsekvenser dette kan forventes å gi i 
forhold til fremtidige rekrutteringsutfordringer knyttet til hhv geografi og spesialitet. 
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Det vises også til at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag av Sosial- 
og helsedirektoratet å starte arbeidet med framskrivning av behovet for legespesialister i et 
perspektiv på 10-15 år. Helse Nord vil delta i dette arbeidet. Det er imidlertid viktig at Helse 
Nord og helseforetakene har tilstrekkelig langsiktighet i eget arbeidet knyttet til 
rekrutteringsutfordringer. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i egen sak styresak 
høsten  2006. 
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Vedlegg:  
 
Situasjonen for de ulike spesialitetene i Helse Nord RHF 
 

 Ass.leger Overleger 

  Antall hjemler Fast ansatte
       
Annet   Ubesatt

Antall 
hjemler 

Fast 
ansatte 

 
Annet  Ubesatt 

Allmennmedisin 0       3 3     
Anestesiologi 25 23 1 1 54 41 12 1
Arbeidsmedisin 3 3     2 2     
Barne- og ungdomspsykiatri 22 15 5 2 27 25   2
Barnesykdommer 18 18     27 25   2
Fysikalsk medisin og rehabilitering 10 8   2 11 9 1 1
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 18 15 3   43 38 3 2
Generell kirurgi 47 41 5 1 57,5 43,5 10 4
Generell kirurgi: 
gastroenterologisk kir. 3 3     3 3     
Generell kirurgi: karkir. 1 1     2 2     
Generell kirurgi: thoraxkir. 1 1     2 2     
Generell kirurgi: urologisk kir. 2 2     2 2     
Hud- og veneriske sykdommer 4 4     6 5   1
Immunologi og 
transfusjonsmedisin 2 2     4 3 1   
Indremedisin 67 64 2 1 45,5 37,5 7 1
Indremedisin: blodsykdommer 2 1   1 6 6     
Indremedisin: endokrinologi 1 1     3 3     
Indremedisin: 
fordøyelsessykdommer 3 3     9 9     
Indremedisin: geriatri 7 6 1   6 6     
Indremedisin: hjertesykdommer 6 6     14 13 1   
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 Ass.leger Overleger 

  Antall hjemler Fast ansatte
 
Annet Ubesatt

Antall 
hjemler 

Fast 
ansatte 

 
Annet  Ubesatt 

Indremedisin: 
infeksjonssykdommer 2 1   1 2 2     
Indremedisin: lungesykdommer 2 2     12 11   1
Indremedisin: 
nefrologi/nyresykdommer 2 2     8 8     
Kjevekirurgi og 
munnhulesykdommer 0       1 1     
Klinisk farmakologi 2 2     2 2     
Klinisk kjemi 2 2     7 7     
Klinisk nevrofysiologi 1 1     2 2     
Medisinsk genetikk 2     2 2 2     
Medisinsk mikrobiologi 6 4 1 1 9 9     
Nevrokirurgi 6 6     5 5     
Nevrologi 15 12 3   15 14 1   
Nukleærmedisin 2 2     2 2     
Onkologi 11 11     11 9   2
Ortopedisk kirurgi 13 13     25 20 4 1
Patologi 9 8   1 13 11   2
Plastikkirurgi 5 5     5 5     
Psykiatri 52 36 2 14 92,5 65,5 6 21
Radiologi 20 17 1 2 44 41 2 1
Revmatologi 9 8 1   11 9 1 1
Samfunnsmedisin 0       1 1     
Øre-nese-halssykdommer 8 8     21,5 20,5 1   
Øyesykdommer 7 6 1   14 11 2 1
Totalt 418 363 26 29 636,3 540,3 52 44

Kilde: Nasjonalt Råd 



 

67 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trond Elsbak, tlf. 75 51 29 17 
 

 

STYRESAK 127-2005/4  AMBULANSEPROSJEKTET – UTVIKLING AV  
 AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Hensikt/bakgrunn 
Det vises til styrets vedtak i styresak 44-2005 Videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse 
Nord.  Her besluttet styret å få utredet vesentlige forhold vedr. organisering av 
ambulansetjenesten som er av betydning for ivaretakelse av lovpålagte ansvarsforhold, sikring 
av kvalitet og effektiv ressursbruk.  Dette er en foreløpig orientering om bl.a. sak som 
fremmes for behandling i møtet 01.02.06. Styret i Helse Nord RHF inviteres da til en bred 
behandling med fastsetting av langsiktig strategi for utvikling av ambulansetjenesten. 
 
Utfordringer 
Forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (gjeldende fra 1.april 2005)” 
stiller krav til kvalitet, kompetanse og organisering som skal implementeres. Helse Nord RHF 
har i samarbeid med helseforetakene og i forståelse med Helsetilsynet og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet retningslinjer for enhetlig forståelse av forskriften.  
Denne prosessen var ferdig i august og ligger nå til grunn for det faglige innholdet i tjenesten.  
Fordi ny forskrift allerede har trådt i kraft må helseforetakene implementere en del 
forskriftskrav så snart som praktisk mulig. 
 
Styret forutsatte som premiss en desentralisert struktur slik at ambulansetjenestens nærhet til 
befolkningen sikres.  Dette er i tråd med føringer som Stortinget har gitt vedr. responstider, og 
i samsvar med den generelle trenden med vektlegging av rask igangsetting av avanserte 
behandlingstilbud prehospitalt. For behandling av akutt hjerteinfarkt er det dokumentert at 
denne strategien gir økt helsegevinst for befolkningen. Dette forutsetter samhandling med 
mellom primærhelsetjenesten og spesialistheletjenesten og tilfredsstillende kompetanse i 
ambulansetjenesten. 
 
Arbeidstakere i mange ambulansetjenester i Nordland og Troms har vært misfornøyde med 
arbeidsbelastning og hviletid.  Dette har resultert i at Arbeidstilsynet har utstedt varsel om 
pålegg / pålegg til arbeidsgiverne.  Det mest presserende pr. dato er pålegg til Nordtrafikk 
Ambulanse AS (NTA) vedrørende avtaler i Nordland pga. manglende avtaler med tillitsvalgte 
arbeidstakere. NTA er også pålagt døgnbøter. Avtale med tillitsvalgte er en forutsetning for å 
kunne benytte fleksibiliteten innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette – sammen 
med retningslinjenes klargjøring av unntaksbestemmelsene fra forskriftens hovedregel om 
tilstedevakt – legger grunnlaget for en fortsatt desentralisert ambulansetjeneste i Helse Nord. 
 
Helse Nord bistår helseforetakene i disse sakene og samordner innsats, bl.a. gjennom nedsatt 
regional arbeidsgruppe.  Det er gjennomført en kartlegging av alle ambulansetjenestene og 
analyse viser at 19 tjenester har for høy belastning ved eksisterende beredskapsnivå.   I 
konsekvens kan dette gi en kostnadsvekst på ca. 20 mill. kroner, med virkning allerede på 
slutten av 2005.  
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Sintef Helse har utført ambulanseutredningen på vegne av Helse Nord RHF. Arbeidet er gjort 
i nært samarbeid med helseforetakene, representanter for primærhelsetjenesten og 
arbeidstakerorganisasjonene.  Rapporten er nå sendt ut på høring.  Rapporten ble også 
presenteret for interesserte høringsinnstanser i eget møte, den 5. desember 2005.  
 
Rapporten peker bl.a. på følgende utfordringer: 
 
- Betydelige utfordringer vedr. rekruttering og kompetanse 
- Høyt forbruk av ambulansetjenester i Nord-Norge 
- Uhensiktsmessig med mange, små tjenester/utøvere 
- Potensial for bedre samordning og effektivisering 
- Kostnaden vedr. ambulansetjeneste vil øke de kommende år 
- Behov for bedre virksomhetsregistrering og styringsinformasjon 

 
Og anbefaler bl.a.:  
 
- offentlig leveranse av tjenesten(ved helseforetakene) som hovedmodell 
- innenfor det offentlige ansvaret for drift å inngå avtale om delleveranse fra privat aktør i et 

område som referanse for kostnader/kvalitet 
 
Pågående prosesser 
Det løper/har løpt flere viktige prosesser som følge av utfordringer vedr. ambulansetjenesten i 
Helse Nord: 
 
Ambulanseprosjektet 
Fagseksjonen HN, helseforetakene m.fl. har bistått i arbeidet med Sintef-utredningen. 
Rapporten inneholder vurderinger/forslag vedr. tre eksempelområder – dette har ikke annen 
status enn å være innspill i ambulanseplanarbeidet. 
 
Ambulanseplanarbeid 
Ambulanseplanarbeid pågår i alle helseforetakene.  Helgelandssykehuset har ferdigstilt sin 
plan.  Dagens kontrakter utløper 30.11 2006 i Nordland og i Troms, Helse Finnmarks avtaler 
løper t.o.m. 31.12.2007.   
 
Regional arbeidsgruppe arbeid/hviletid/belastning/arbeidstilsyn 
Helse Nord leder en regional arbeidsgruppe for å ivareta en strategisk og samordnet innsats 
vedr. pålegg fra Arbeidstilsynet, oppbemanning og bistand til helseforetakene.  Gjennomførte 
og pågående aktiviteter er: 
 
- virksomhetskartlegging av ambulansetjenestene i Nord-Norge 
- utvikling av modell for identifisering av belastning 
- beregning av belastning pr. tjeneste 
- utarbeidelse av retningslinjer for døgnhvile 
- flere møter i arbeidsgruppen, med helseforetakene og Arbeidstilsynene 
- bistand ved prosesser og forhandlinger i UNN 
- møter med arbeidstakerforeningene og konserntillitsvalgte 
- utarbeidelse av felles forhandlingsgrunnlag vedr. krav fra NTA som berører 3 helseforetak 
 
Bestillerdokument 2006 
Administrasjonen vil i arbeidet med bestillerdokumentet ha fokus på problemstillingene i 
ambulansetjenesten og spesielt utfordringene knyttet til rekruttering, lærlinger og kompetanse. 
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System for ressursstyring 
Etter drøfting med direktørene for helseforetakene er det besluttet å gjennomføre et anbud på 
et system for ressursstyring (såkalt flåtestyring). Dette vil helseforetakene kunne avrope på.  
Slikt system er i hovedsak på plass i de øvrige regionene. Systemet skal kunne integreres med 
AMIS (akuttmedisinsk informasjonssystem) som er / vil være på plass ved alle AMK-
sentralene primo 2006.  Systemet forventes å løse, eller bedre, viktige problemstillinger og 
generelt gi en bedre kvalitet i ambulansetjenesten, herunder også en bedre service til 
primærhelsetjenesten.  Viktigst er: 
 
• Ivareta pålegg fra Datatilsynet vedr. sensitiv informasjon (begrensninger i 

helseradionettet) - stille kommunikasjon 
• Bedre ivareta krav i AML - monitorere belastning ambulansepersonell, bedre fordeling / 

bruk av ressursene 
• Ivareta krav i ny forskrift ”Krav til akuttmedisinsk tjenester utenfor sykehus” (AMK skal 

disponere/koordinere ambulansene) 
• Verktøy for å tryggere kunne differensiere ressursdimensjonering i forhold til aktivitet i 

døgnet 
• Redusere responstid – alltid kunne bruke nærmeste ressurs, herunder returressurser og 

alltid finne raskt frem.  Rett ressurs til rett tid. 
• Muliggjør en effektiv styring av et stort geografisk område, noen HF har 3 sykehus 
• Virksomhetsregistrering, kontroll av ressursbruk og oppfølging. 
• Effektivisering – færre utkjørte km, bedre ressursutnytting 
 
Kravspesifisering ambulansebåt 
Administrasjonen ønsker å videreføre påbegynt spesifikasjonsarbeid i Helgelandssykehuset 
vedr. krav til (nye) ambulansebåter. Hensikten er å sikre egnethet for nordnorske farvann, 
sikkerhet, standardiserte løsninger og nødvendig fleksibilitet (f. eks legekontor, brannpumpe, 
opp-plukk fra sjø, søk- og redningsoppdrag).  Dette er et arbeid som må gjennomføres 
uavhengig av privat eller offentlig drift av båtambulansetjenesten.  Helgelandssykehuset har 
behov for to nye båter, Hålogalandssykehuset har behov for en. 
 
Tidsperspektivet 
• Ambulanseprosjektet – styrebehandling 01.02.06 gir mulighet for evt. 

konkurranseutsetting, men krever stor effektivitet i den videre prosess i helseforetakene, 
herunder ferdigstilling kriteriesett for anbud. En konkurranseutsetting forutsetter også et 
arbeid med ”leverandørutvikling” i forkant med sikte på å legge et best mulig grunnlag for 
å oppnå konkurranse og gode tjenester 

• Ambulanseplanarbeidet i helseforetakene – bør i hovedsak være ferdigstilt på nyåret. 
• Arbeidsgruppe ”arbeidstilsyn” – fortsetter arbeidet så lenge som nødvendig 
• Flåtestyringssystem – anbudskonkurranse, implementering koordinert med bilskifte og ny 

drift.  Gjennomføring av investering og installasjon/idriftsettelse forutsetter beslutninger i 
det enkelte helseforetak  

• Kravspesifisering ambulansebåt – stipulert ferdigstillelse 28.02.06 
 
 
 
Vedlegg: - Rapportens sammendrag (kapitel 2) 
 - Retningslinjer til ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” 
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Vedlegg 1 
 
Sammendrag (kapittel 2) – rapport fra Sintef Helse: 
Nye forskrifter for de prehospitale, akuttmedisinske tjenestene stiller økte krav til faglig 
kvalitet, kompetanse, samhandling og organisering av ambulansetjenestene. Systemansvar og 
ansvar for finansiering av tjenesten ligger hos de regionale helseforetakene som har delegert 
dette til helseforetakene. Den operative tjenesten er en integrert del av den prehospitale, 
akuttmedisinske tjenesten, som omfatter AMK-sentralene, ambulansetjenesten og den 
kommunale legevakta, hvor helseforetakene har ansvaret for AMK-sentralene og 
ambulansetjenesten. Forskriften legger vekt på behovet for samhandling og samordning av 
leddene innenfor tjenesten i tillegg til økte krav til beredskap og kompetanse. 
 
Forbruket av ambulansetjenester er høyere. i Helse Nord enn i de øvrige helseregionene i 
landet, og man har også hatt en sterkere økning i forbruk enn resten av landet. Helse Nord har, 
på grunn av sin geografi og sitt bosettingsmønster, utviklet en desentralisert modell for 
ambulansetjenesten som innebærer et stort antall små enheter eller tjenester. Sammen med en 
omfattende og kostbar båtdrift, gir dette høye kostnader i forhold til aktivitet.  
 
Dagens drift medfører utfordringer på en rekke områder (lav kapasitetsutnyttelse, få oppdrag 
per ansatt, lite mengdetrening, rekrutteringsproblemer for personell med fagbrev til små 
tjenester, mange små private drivere). Utfordringene er gjennomgående knyttet til 
oppdelingen i mange små tjenester. I tillegg er det behov for å utvikle samhandlingen med 
primærhelsetjenesten og samarbeidet med kjørekontorene. 
 
Helse Nord har som målsettinger at tjenesten skal utvikles slik at den oppfyller krav om faglig 
forsvarlighet, trygghet for befolkningen og at driften er i henhold til lover og forskrifter. 
Faglig forsvarlighet er knyttet til kompetanse, beredskap og responstid. Beredskapsnivået er 
fastlagt i tolkninger av regelverket, men responstiden er ikke definert og den kan avklares 
gjennom etablering av ambulanseplaner for hvert helseforetak. Helgelandssykehuset HF har i 
sitt forslag til ambulanseplan forutsatt at 90 % av befolkningen skal kunne nås innenfor 25 
minutter. Det er gjennomført en gapanalyse som viser at man kan gjennomføre tiltak på en 
rekke områder, som vil bidra til at målene nås.  
 
Vi forventer økte driftskostnader knyttet både til den operative driften (økt aktivitet, faglig 
kvalitet og bemanning), og administrative oppgaver. Gjennomgang av geografiske 
eksempelområder viser at det kan oppnås faglige forbedring og effektiviseringsgevinster 
gjennom endring av lokalisering, samordning av tjenester og endringer i bruken av 
ambulansebåter.  
 
Hvilken driftsmodell som velges (offentlig eller privat drift) vil også påvirke mulighetene til 
måloppnåelse. På et generelt grunnlag kan det argumenteres for at privat drift er mer 
kostnadseffektiv enn offentlig drift av samme tjeneste. Vi har ikke funnet studier som viser 
om det innenfor ambulansedrift kan dokumenteres systematiske kostnadsforskjeller som kan 
forklares med forskjeller i driftsmodell. Med utgangspunkt i de krav som forskriften stiller og 
Helse Nord sine utfordringer, anbefaler vi at man som hovedmodell velger offentlig drift. 
Dette begrunnes med at man lettere kan løse utfordringene knyttet til struktur (små tjenester), 
rekruttering, fagutvikling og samhandling innenfor en offentlig driftsmodell. Vi peker 
imidlertid på behovet for å opprettholde privat drift innenfor ett område som grunnlag for 
utvikling av klare krav og systemer for styring og oppfølging, og som referanse for kostnader 
og kvalitet. Det vil også være behov for styrking av driftsorganisasjonen i f. m. overføring av 
de private tjenestene til offentlig drift. 
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Vi anbefaler ellers at man samler tjenestene i større enheter som er mer robuste og effektive 
organisasjoner for drift, rekruttering og opplæring. Vi peker på behovet for en rask utvikling 
av rekrutteringsprogrammer og programmer for fagutvikling og samhandling. Det er også 
behov for bedre kvalitetsstyring, noe som vil kreve bedre tilgang til styringsinformasjon. Til 
slutt peker vi på at det kan hentes ut effektiviseringsgevinster på en rekke områder. De økte 
krav til kvalitet på mange områder synes imidlertid å få som konsekvens at kostnadene samlet 
sett vil øke. 
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Vedlegg 2 
 
 
Retningslinjer i Helse Nord vedr. forskrift: 
”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” 
 
1. Innledning 
Forskrift vedrørende krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus er gjort gjeldende fra 
01.04 2005. På bakgrunn av forskriften har Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene 
utarbeidet et sett retningslinjer. Paragrafene retningslinjene henviser til, gjelder denne 
forskrift. Målet har vært å legge grunnlag for en felles forståelse av vesentlige deler av 
forskriften og samtidig peke på andre forhold som er med på definere faglig forsvarlig 
standard, bl.a. aktuelle tilsynsvedtak. Områder der departementet forutsetter at helseregionene 
må sette egne krav, omhandles i disse retningslinjene. 

  
Retningslinjene er utarbeidet med tanke på:  
 
• Ivareta intensjonen med forskriften  
• Utvikle felles forståelse av problemområder 
• Ivareta krav til forsvarlighet  
• Legge grunnlag for planarbeid i Helse Nord 
 
Retningslinjene tenkes brukt i planlegging for morgendagens akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus bl.a. som et verktøy for å identifisere handlingsrommet for å nå målene: 
 
o God praksis - faglig forsvarlig  
o I tråd med helselovgivningen 
o I tråd med arbeidsmiljølovgivningen 
o Trygghet for befolkningen 
 
Helse Nord RHF forutsetter at helseforetakene samhandler med kommunene og tilgrensende 
helseforetak i sin planlegging av de akuttmedisinske tjenester.  
 
2. Definisjoner 
De definisjoner som har sin opprinnelse i den gamle ”Lov om sykehus” erstattes med 
definisjonene som fremkommer i ny forskrift: 
 
§ 3. Definisjoner 
Akuttmedisinske tjenester er: medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevaktordning og 
ambulansetjenesten. 
Med akuttmedisin menes kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling 
og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder 
akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse. 
Med akuttmedisinsk beredskap menes forberedte tiltak som iverksettes for å sikre 
befolkningen nødvendige akuttmedisinske helsetjenester 
 
§ 15 Bil- og båtambulansetjenesten  
Bil- og båtambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale 
akuttmedisinske beredskap og skal primært:  
 
a) dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte 

skader og sykdomstilstander  
b) bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten 

har behov for overvåkning og/eller behandling. 
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Syketransport og skyss av helsepersonell faller dermed utenom det som inngår i denne 
forskriften, jfr. også ”Lov om folketrygd” som definerer syketransport som transport der det 
ikke er behov for ambulanse.  Dette innebærer bl.a. at helsetransport med skyssbåt og bårebil 
av liggende pasienter - der det ikke er et medisinsk behov for ambulanse, jfr. def.  - ikke 
ansees for å være ambulansetjeneste.  Slike transportressurser kan inngå i helseforetakenes 
beredskaps- og ambulanseplaner i områder der dette er hensiktsmessig/kostnadseffektivt.  
 
Helsetilsynet har i IK 16/99 slått fast at ”syketransport i motsetning til ambulansetjeneste 
utelukkende er å anse som en transporttjeneste.”  
 
En rutegående båt med avtale om helseoppdrag (samfunnsbåt med basis ambulanseutstyr) vil 
ved ambulanseoppdrag kunne tilføres kompetanse, avansert utstyr og legemidler slik at den 
oppfyller kravene til ambulansetjeneste (akuttmedisinsk tjeneste). 
 
3. Tilstedevakt vs. responstid  
Formål 
Formålet med innføringen av kravet om tilstedevakt var å redusere responstid og muliggjøre 
undervisning, ferdighetstrening, faglig oppdatering og kontroll av bil og utstyr. Det presiseres 
i forklaring til § 17 at ambulansetjenesten bør lokaliseres og organiseres slik at responstiden 
minimaliseres.   
 
§ 17. Bemanning og helsefaglig kompetanse sier 
Ambulansene skal som hovedregel være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres 
for stasjoner: 
 
a) Som har et lavt antall akuttoppdrag pr. år 
b) Hvor personell kan være ved ambulansen innen forsvarlig tid etter ”oppringning” 
 
Tilstedevakt betyr at helsepersonellet skal oppholde seg i umiddelbar nærhet av 
utrykkingskjøretøyet.  
 
Tilstedevakt innebærer beredskapsnivå ”aktiv tid” eller ”vakt på vaktrom”. 
Unntaksbestemmelsene åpner for fortsatt hjemmevakt eller kombinasjonen ”hjemmevakt” og 
”aktiv tid”. 
 
Følgende føringer foreligger i denne sammenhengen: 
 
• Responstidsføringer fra NOU 98:9 
 

Akutt: 12 min. for 90 % ved 10.000/15.000 innbyggere eller mer 
Akutt: 25 min for 90 % ved ”grisgrendte strøk” 

 
• St.m. nr. 43 (Akuttmeldinga) og Stortingets behandling av I-300 om bedre responstider i 

ambulansetjenesten: 
 

”Flertallet vil understreke at det er en forutsetning at øhj.plikten overholdes, og kan ikke 
akseptere for lang responstid med de alvorlige konsekvenser det kan få for pasientene”. 
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Aktivitet  
Gjennomsnittlig antall ambulanseoppdrag i Norge pr. 1000 innbyggere i 2003 var 102, mens 
det i Helse Nord var 132 (Kilde SSB).  En grov/generell fordeling mellom oppdragstypene er 
”Akutt” 20 %, ”Haster” 30 % og ”Vanlig” 50 %. 
 
Beregnet andel ut i fra virksomhetsregistrering 
Gjennomsnittlig antall oppdrag pr. 1000 innbyggere: 
 
0, 06 Akuttoppdrag pr døgn – ett hvert 16. døgn 
0, 08 Hasteoppdrag pr. døgn – ett hvert 12. døgn 
 
Dette gir 
 
- ved 3500 innb. → 0,2 Akutt/ 0,3 Haster/ 0,5 vanlig – ca. ett akuttoppdrag hvert 5. døgn 
- ved 8000 innb. → 0,5 Akutt/ 0,7 Haster/ 1,2 vanlig - ca, ett akuttoppdrag hvert 2. døgn 
 
RETNINGSLINJER 
 
Generelt: 
For å imøtekomme krav om forsvarlig responstid må ambulansetjenestene i Nord-Norge ha en 
desentralisert struktur og forsvarlig dimensjonering. 
Unntaksreglene fra tilstedevakt skal ivareta behov for fleksibilitet i forhold til 
befolkningsgrunnlag og geografiske forhold.  Helseforetakene må gjøre vurdering - herunder 
hensynet til responstid - og tilpasning til lokale forhold som aktivitet, geografi og 
hensiktsmessig organisering.  Helseforetakene må samhandle med kommunene i sin 
planlegging. 
 
Minimumskrav: 
- Tilgang til oppvarmet garasje for ambulanse 
- Forskriftsmessig oppbevaringsmulighet for medisinteknisk utstyr, journalmaterial og 
legemidler 
- Tilgang til lokale for faglig egentrening og samtrening med primærhelsetjenesten 
- Tilgang til PC, Internett og ha fast e-postadresse 
- Aktiv tid for å ivareta utstyr, trening og internkontroll, må defineres, minimum 6 timer pr. 
uke (Minimumskrav Helse Nord). 
 
Ambulanseområder (primærområde) med befolkning under ca. 8000:  
Kombinert tilstede- og hjemmevakt. Grad av tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være 
avhengig av aktivitet og være faglig begrunnet. Aktiveringstid skal være uten unødig 
forsinkelse og senest innenfor 10 minutter ved hjemmevakt (Helse Nord standard) 
 
Ambulanseområder (primærområde) med befolkning over ca. 8000: 
Tilstedevakt hele døgnet for minimum én bil.   
 
Rekruttering og kompetanse  
Forskriftens § 17 krever bl.a.: 
Minst ett av helsepersonellet skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. 
Øvrige helsepersonell må kunne dokumentere annen relevant akuttmedisinsk, 
pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse.  
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Kompetansekravene som nevnt i annet ledd kan fravikes for en periode av inntil fem år 
fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. Denne overgangsordningen vil bare gjelde personell 
som er ansatt i ambulansetjenesten ved forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. 
 
RETNINGSLINJER 
 
Helseforetakene må ha en langsiktig plan for kompetansebygging, slik at kompetansekravene 
innfris senest ved overgangsperiodens utløp. Det forutsetter at minimum 70 % av 
ambulansepersonellet har autorisasjon. 
 
I overgangsperioden kan kompetansekravene i forskriften fravikes også for vikarer. 
 
Bemanningen skal til enhver tid minimum oppfylle kompetansekravene som er gitt i 
forskriften (dvs. minimum én med autorisasjon eller lisens). Krav til kompetanse hos vikarene 
i overgangsperioden må innebære relevant akuttmedisinsk og pleiefaglig kompetanse, og det 
bør også være krav til kjøreopplæring. Helseforetakene ved medisinsk systemansvarlig for 
ambulansetjenesten har ansvaret for å vurdere at samlet kompetanse i bilen er forsvarlig. 
 
Helseforetakene oppfordres til å samarbeide om ”NOU 76:2” – kurs / 
utrykningskurs/kompetansebevis for rekruttering til tjenestene og for tilgang til vikarer.   
 
Det skal foreligge program for opplæring, resertifisering og individuell oppfølging av 
personellet. 
 
 
4. Nødmeldetjenesten – struktur, begreper, ansvarsforhold 
Den nye forskriften erstatter tidligere forskrift. Alt som dekkes av annet lovverk er tatt vekk.  
Funksjonskrav beskrives i større grad enn detaljering av løsninger. Nødmeldetjenesten 
plasseres i den akuttmedisinske kjede. 
 
Kommunen har ansvar for 
 
• Å etablere et fast legevaktsnummer hvor befolkningen skal kunne melde fra behov om 

øyeblikkelig hjelp direkte til kvalifisert helsepersonell  
• Motta og håndtere henvendelser fra faste nummer 
• Kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om akuttmedisinskhjelp til AMK-

sentralen 
• Ha forsvarlig system for dokumentasjon og journalføring 
• Kunne kommunisere i felles lukket enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett 
• Samarbeid med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom 
• den kommunale legevaktordningen og øvrige akuttmedisinske tjenester  
 
Det regionale helseforetak har ansvar for  
 
• Etablering og drift av medisinsk nødnummer 
• Etablering av AMK-sentraler 
• Kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for ambulansetjenesten 

og andre deler av spesialisthelsetjenesten som inngår i det regionale helseforetakets 
beredskapsplan 

• Samarbeid med relevante parter for å sikre nødvendig samordning med LV-sentraler, 
brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre samarbeidspartnere 
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• Fastsettelse av AMK med overordnet koordineringsansvar og hvilke AMK-sentraler som 

skal ha mottak av nødnummer 
• Sørge for at AMK-sentralene driver forsvarlig medisinsk faglig virksomhet 

• Håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand 
• Gi medisinsk faglige råd og veiledning 
• Styre og koordinere ambulanseoppdrag 

 
Sykehus med akuttfunksjon uten mottak av medisinsk nødnummer 
Må ha kommunikasjonssentral med prioriterte linjer for å ivareta kommunikasjon ved 
disponering av egne akuttmedisinske ressurser og eksterne ressurser for mottak av pasienter. 
Forskriften beskriver en akuttmedisinsk koordinatorfunksjon (akuttmedisinsk kontaktpunkt). 
 
RETNINGSLINJER 
 
Akuttmedisinsk kontaktpunkt i sykehus uten mottak av medisinsk nødnummer skal ikke 
betegnes AMK-sentral. Funksjonen kan legges til akuttmottak, FAM, LV-sentral i sykehus 
eller i annen aktuell klinisk avdeling.  
 
Helseforetakene må sørge for nødvendig kommunikasjonsutstyr og opplæring av 
helsepersonellet. Nødvendig utstyr vil normalt være helseradio (f.eks. mobilradio med fast 
strømforsyning, batteribackup og utvendig antenne) og telefonapparat med nødvendig linjer 
forhåndslagring/direkteknapper. 
 
AMK-sentral - bemanning – kompetanse  
Det medisinsk faglige ansvar må ivaretas hele døgnet gjennom AMK-lege funksjon. 
Forsvarlig bemanning og kompetanse i AMK-sentral er helseforetakenes ansvar.  
 
Faglig forsvarlig håndtering av medisinske nødmeldinger forutsetter at det er minst to 
kvalifiserte AMK-operatører i tilstedevakt. Det skal foreligge program for opplæring, 
resertifisering og individuell oppfølging.  KoKom sitt nasjonale opplæringsprogram for 
AMK-operatører anbefales brukt av alle helseforetak.  
 
Det må etableres relevante samarbeidsfora med ambulanse - AMK-sentraler - 
kommunehelsetjeneste - brann - politi - HRS m. fl. 
 
Det bør dessuten etableres et forum for AMK-ledere i regionen for å ivareta samhandling 
mellom sentralene og utvikling av felles systemer, prosedyrer og rutiner.   
 
Helseforetakene har ansvar for å ivareta medisinskfaglig ledelse, medisinske støttesystemer, 
dokumentasjonsverktøy og verktøy for ambulansekoordinering som skal sikre forsvarlig og 
effektiv bruk av ressursene i den akuttmedisinske kjeden. 
 
Datatilsynets restriksjoner på bruk av helseradionettet er svært problematisk.  Det finnes pr i 
dag ikke tilgjengelig kommunikasjonsmuligheter i vår region som både ivaretar behov for 
rask alarmering og fullstendig diskresjon i forhold til pasientsensitiv informasjon. Øvrige 
regioner har løst dette gjennom bruk av elektroniske flåtestyringssystemer. Dette forutsettes 
på plass i helseforetakene i løpet av 2006. 
 
Krav til faglig forsvarlighet og pasientens behov må ha fokus. Krav til taushetsplikt må 
underordnes pasientens behov for forsvarlig medisinsk behandling, inntil flåtestyringsverktøy 
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som sikrer både rask alarmering og diskresjon i forhold til pasientsensitiv informasjon er på 
plass.  
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5. Ambulansebåt - Samhandling med kommunene  
 
RETNINGSLINJER 
 
Forskriften beskriver krav til ambulansebåt svarende til ambulansebiltjeneste. Forskriften 
legger initiativ til samhandling med kommunene om planarbeid i ambulansetjenesten på 
helseforetakene.  
 
Ved ambulanseoppdrag med ambulansebåt/skyssbåt vil helsepersonellbemanning ivaretatt av 
lege være i tråd med intensjonen i forskriften. Slik bemanning må organiseres på en måte som 
minimaliserer responstid. I planlegging av ambulansebåttjeneste må helseforetakene trekke 
primærhelsetjenesten tidlig inn i prosessen, jfr. også forskrift om samordning ambulansebåt.  
 
6. Luftambulansetjenesten 
Forskriftens § 17 forutsetter at ambulansefly skal være bemannet med anestesi- eller 
intensivsykepleier. I tillegg skal det etableres beredskap for lege eller annen bemanning ved 
oppdrag der dette er nødvendig.   
 
RETNINGSLINJER 
 
Sykehusene i Tromsø og Bodø skal ha anestesilege i vakt for bemanning av ambulansefly ved 
behov.  Den AMK-sentral med ansvar for flykoordineringen (AMK-Tromsø) har myndighet 
til å avgjøre hvilke oppdrag som skal bemannes med lege.  I de tilfeller det er behov for annen 
kompetanse eller myndighet, må dette løses av oppdragsansvarlig AMK i samarbeid med 
AMK-Tromsø. 
 
7. Samhandling i den akuttmedisinske kjede 
Ny forskrift krever samhandling. Dialog og felles trening er nøkkelelementer i samhandling.  
 
Samhandling utfordres ved endring av legevaktstruktur, med sammenslåing av distrikt 
gjennom interkommunalt legevaktsamarbeid. Kommunalt helsepersonell er en viktig del av de 
samlede akuttmedisinske ressurser.  Ambulansetjeneste og helsepersonell i hver enkelt 
kommune må samhandle og trene utenom vaktberedskap.  
 
Den lokale akuttmedisinske beredskap består av kommunal legevaktordning og 
ambulansetjeneste. De regionale helseforetakene må i sin planlegging av ambulansetjenesten 
bl.a. ta hensyn til lokal organisering av legevakt og sykehusstruktur. Dette innebærer ikke 
automatisk endringer i dimensjonering av ambulansetilbud ved endret legevaktstruktur. 
Ambulansetjeneste kan ikke erstatte lege i vakt.  
Kommunene har ansvar for at for øyeblikkelig hjelp beredskap ivaretas og lege i vakt har 
ansvar for ”å være tilgjengelig i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende 
kommunikasjonsnett, samt ivareta utrykningsplikten” 
Forskriften sier også ”Ved opprettelse av interkommunal legevaktordning bør kommunene ta 
beredskapsmessige hensyn” 
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Aktuelle vedtak fra Statens Helsetilsyn:  

 
Kunes saken  
 
 Kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre ett øyeblikkelig hjelp tilbud som 

innebærer at både kommunenes faste innbyggere, men også andre som midlertidig 
oppholder seg i kommunen, hele døgnet kan komme i kontakt med lege.   

 Kommunen plikter å utarbeide beredskapsplaner for sin virksomhet, gjennomføre risiko 
og sårbarhetsanalyser og å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak i f. t. 
avdekket risiko og sårbarhet.  
 

Brev om interkommunalt legevaktsamarbeid av 19. desember 2001 
 
 Kommuner og helseforetak har både hver for seg, og i fellesskap, ansvar for fortløpende å 

vurdere om, og sikre at, den lokale akuttmedisinske beredskapen er forsvarlig.   
 Ut fra en helhetlig vurdering vil bruk av ambulanse for transport av pasient til legevakt i 

noen tilfeller være hensiktsmessig. Helsetilsynet forutsetter at bruk av ambulanse til dette 
formål er medisinskfaglig begrunnet og at alternative transporttilbud er vurdert.  

 Tilgjengeligheten til lege ved behov for øyeblikkelig hjelp ved alvorlige tilstander bør 
ikke reduseres som følge av etablering av interkommunale samarbeidsordninger. 

 Det bør foreligge særlige grunner for ikke å ha bakvaktsordninger i kommuner der det blir 
mer enn 50-60 km langs veg – eller tilsvarende reisetid - til nærmeste lege.  

 
8. Dokumentasjon og virksomhetsregistrering 
 
For å kunne planlegge og styre fremtidige prehospitale tjenester basert på kunnskap, stiller 
Helse Nord RHF krav til virksomhetsregistrering for både ambulanse- og nødmeldetjenesten.   
 
 
 



 

80 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200300149-7 274 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 127-2005/5  DOKUMENT 1 (2005-2006) FRA RIKSREVISJONEN  
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2005-2006) ble overlevert Stortinget 22. november. 
Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og 
gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper for 
regnskapsåret 2004. Denne saken orienterer om de viktigste forhold som berører Helse Nord 
RHF.  
 
Riksrevisjonen kommenterer generelt at forvaltningen av de regionale helseforetakene er 
forbedret fra 2003 til 2004. Det konkluderes videre med at det har skjedd en betydelig 
effektivisering og omstilling i alle helseregionene, og at helseforetakene har vist stor grad av 
omstillingsevne. Det konstateres imidlertid at de regionale helseforetakene fortsatt står 
overfor store økonomiske utfordringer, og at graden av måloppnåelse knyttet til de 
økonomiske kravene er ulik. Riksrevisjonen reiser spørsmål ”om departementet i tilstrekkelig 
grad har fulgt opp de regionale helseforetakenes styringskompetanse og vurdert om de har 
hatt nok fokus på de økonomiske kravene.”  
 
Riksrevisjonen finner det alvorlig at Helse Nord RHF i 2004 har overtatt en 
garantiforpliktelse for rusinstitusjonen Finnmarkskollektivets lån (styresak 62-2005). 
Riksrevisjonen mener dette er i strid med helseforetakslovens § 33. Dette forholdet ble drøftet 
i saken, men som i tidligere tilfeller ble det vurdert at Helse Nord RHF skal overta 
forpliktelser fra fylkeskommuner i tråd med føringer og overgangsbestemmelsen i 
helseforetakslovens § 52 punkt 6. Bestemmelsen innebærer at formuesdisposisjoner knyttet til 
spesialisthelsetjenesten skal overføres de regionale helseforetakene. Riksrevisjonen drøfter 
ikke bruk av helseforetakslovens § 52 punkt 6.  
 
For tredje år på rad påpeker Riksrevisjonen brudd på regelverk for offentlige anskaffelser, noe 
som er alvorlig. Rapporten konkluderer blant annet med at helseforetakenes avtaler om kjøp 
av legemidler og apotektjenester fra de regionale sykehusapotekene er i strid med lov om 
offentlig anskaffelser. Dette er salg av varer og tjenester som etter regelverket skal 
konkurranseutsettes i følge Riksrevisjonen.  
 
Kvaliteten i rapportering av årlig melding omtales som forskjellig mellom regionene.  
Av vesentlige avvik fra målkrav fremhever Riksrevisjonen et økende antall ventende både 
innenfor somatikk og psykisk helsevern, korridorpasienter i samtlige regioner, andel epikriser 
sendt innen 7 dager er betydelig lavere enn 80 %, andel med individuell plan er lavere enn 
målsetningen, samt at enhetlig praksis av prioriteringsforskriften ikke er oppnådd.    
 
Bakgrunn/fakta 
Regnskap 
Riksrevisjonen har funnet avvik mellom de regionale helseforetakenes regnskaper og 
statsregnskapet for 2004 vedrørende refusjoner til poliklinisk virksomhet. De regionale 
helseforetakene rapporterer å ha mottatt 40,5 mill kr mer i tilskudd enn det som er ført i 
statsregnskapet.  
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I starten av 2004 var ikke helseregionene verken oppmerksom på at dette forholdet kunne 
oppstå, eller på detaljnivået i rapporteringskrav som kom i etterkant. Regnskapsføringen ble 
derfor ikke lagt opp så detaljert at det ville være enkelt å finne frem til disse tallene. Dette har 
komplisert arbeidet med å forklare avvikene. Det er avdekket ulik periodisering mellom 
Rikstrygdeverket og helseforetakene knyttet til refusjonskrav som ble innsendt i begynnelsen 
av 2004, men som vedrørte 2003. Rikstrygdeverket har registrert disse som 2004-aktivitet når 
refusjonene ble overført til RHF, slik at disse overføringene er tatt med to ganger i vårt 
beregnede beløp. Korrigert for dette forholdet er avviket betydelig mindre, men vi arbeider 
fortsatt med å dokumentere dette.  
 
For 2005 vil vi motta alle overføringene direkte til RHF og det vil derfor ikke oppstå et slikt 
avvik mellom statsregnskapet og vårt regnskap. 
 
Regionale helseforetaks revisjons- og rådgivningsavtaler med ekstern revisor 
Riksrevisjonen mener de regionale helseforetakenes kjøp av revisjons- og 
rådgivningstjenester fra ekstern revisor ikke kan sies å være i henhold til regelverket. 
Helseforetakene har i 2004 foretatt kjøp for over 18 mill kr ekskl. mva uten at det foreligger 
skriftlig dokumentasjon på tjenestens art eller størrelse. Helse Nord har i 2004 kjøp revisjons 
og rådgivningstjenester på om lag 2,5 mill kr ekskl. mva utover opprinnelig godkjent 
kontrakt.  
 
Bruk av revisor ut over avtalt fast kontrakt i 2004 vedrørte følgende forhold (alle tall eks. 
mva.): 
 
• Avtalt utvidet revisjon    612 500 kr 
• Tilleggsfaktura fra revisor for merarbeid  897 000 kr 
• Diverse andre revisjonstjenester   415 852 kr 
• Andre tjenester     467 920 kr 
 
Alle disse forholdene ble spesifisert i note til årsregnskapet. Det vises for øvrig til styresak 
09-2005, hvor det ble vedtatt at bruk av revisor skal begrenses, og til styresak 95-2005, hvor 
det ble orientert om faktisk bruk av revisor til tjenester utover kontrakt i 2005 
 
Helseforetakenes lån og garantier 
I styresak 62-2005 valgte styret for Helse Nord RHF å godkjenne overtakelse av en 
garantiforpliktelse fra Finnmark Fylkeskommune for rusinstitusjonen Finnmarkskollektivets 
lån. Restgjeld for dette lånet var 3,1 mill kr ved utløpet av 2004. Etter helseforetakslovens § 
33 kan ikke helseforetak stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. Riksrevisjonen mener på denne bakgrunn at vår overtakelse av 
garantiforpliktelsen er i strid med helseforetaksloven.  
 
I styresak 62/05 ble helseforetakslovens § 33 vurdert opp mot føringer fra Kommunal- og 
Regionaldepartementet i brev av 11. februar 2002. Her redegjøres det for at  
 
”Lån eller garantier gitt av fylkeskommunen gjennom lånefondsordninger eller lignende til 
egne eller private institusjoner er å betrakte som enhver annen formuesposisjon som 
overføres fra fylkeskommunene til staten. Dette innebærer at staten trer inn i 
fylkeskommunens sted som kreditor eller kausjonist overfor låntaker” 

 
Ved sykehusreformen i 2002 overtok Helse Nord RHF og andre regioner flere 
garantiforpliktelser for private og offentlige selskapers lån, og den samme forståelsen ble lagt 
til grunn da Helse Nord overtok ansvaret for rusomsorgen 01.01.04.  
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Av helseforetakslovens overgangsbestemmelse § 52 punkt 6 i følger det at  
 
”Fra og med ikraftsettingen av denne loven har staten ved regionale helseforetak, rett og plikt 
til å overta alle formuesposisjoner som er knyttet til offentlige virksomheter innen 
spesialisthelsetjenestene somatisk helsevern, psykisk helsevern, rehabiliterings- og 
habiliteringstjenester, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenester. Videre overtar 
staten alle formuesposisjoner som er knyttet til virksomhetene offentlige sykehusapotek og 
alle formuesposisjoner som er knyttet til offentlige tiltak for rusmiddelmisbrukere og som er 
organisert etter spesialisthelsetjenesteloven. Staten ved regionale helseforetak overtar alle 
fylkeskommunalt eide formuesposisjoner som er knyttet til universitets- og 
høgskolefunksjoner. Overtakelsen skal omfatte alle rettigheter og plikter som er knyttet til 
virksomhetene.” 
 
Videre heter det at  
 
”Dersom det åpenbart ikke er naturlig sammenheng mellom en virksomhet og rettigheter som 
er knyttet til virksomheten, kan det besluttes at staten ikke har rett eller plikt til å overta slike 
rettigheter dersom det er rimelig at fylkeskommunen eller kommunen beholder dem.” 
 
Helseforetakslovens § 52 punkt 6 omtaler i utgangspunktet formuesposisjoner knyttet til 
offentlige virksomheter, mens Finnmarkskollektivet er en privat institusjon. Institusjonen er 
imidlertid et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten, og yter tjenester organisert 
etter spesialisthelsetjenesteloven. Videre vurderes det som unaturlig at forpliktelsen for 
stiftelsens lån skal holdes av fylkeskommunen når ”sørge- for” ansvaret for rusomsorgen er 
overført til de regionale helseforetakene.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og administrerende direktør mener § 52 punkt 6 gir 
helseforetakene hjemmel til å overta gjelds- og garantiforpliktelser, mens helseforetakslovens 
§ 33 fastslår at helseforetak ikke kan stille nye garantier. Garantien for Finnmarkskollektivet 
ble gitt av Finnmark fylkeskommune i 1992 og er således en garanti som ble overtatt. 
Motsetningene i helseforetaksloven, og mellom lovverk og føringer i forbindelse med 
sykehusreformen, ble drøftet i saken og vurdert i henhold til redegjørelsen ovenfor. 
Riksrevisjonen drøfter ikke dette forholdet i sin rapport, men konstaterer at garantier gitt av 
regionale helseforetak strider med helseforetakslovens § 33.  
 
Overtakelse av kausjonsansvaret ble for øvrig ikke styrebehandlet før i juni 2005, og per i dag 
er ikke kausjonsavtale mottatt for signering. Saken ble fremmet samtidig med avleggelse av 
regnskap 2004, og momentet ble derfor innarbeidet i regnskapet for 2004.  
 
Finansiell leasing 
Etter riksrevisjonens vurdering er det uheldig at flere regioner fremdeles har leieavtaler av 
finansiell karakter, utover de leieavtaler som ble overtatt fra fylkeskommunene. Styret 
behandlet i sak 98/04 avvikling av finansielle leasingavtaler. Helgelandssykehuset hadde 
fremdeles finansielle leasing avtaler i regnskapsåret 2004 som var overtatt fra 
fylkeskommunen. Helseforetaket har avviklet avtalene høsten 2005.  
 
Offentlige anskaffelser 
Riksrevisjonens gjennomgang av departementets forvaltning av statens interesser i selskaper 
med mer har påvist manglende etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.  
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Riksrevisjonens gjennomgang av avtaleforholdene mellom de regionale helseforetakene og 
helseforetakene viser imidlertid at ingen av avtalene med apotekene om levering av 
legemidler er inngått etter forutgående anbudskonkurranse. Etter riksrevisjonens vurdering er 
avtalene mellom de underliggende helseforetak og de regionale sykehusapotekene i strid med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Dette begrunnes med at levering av legemidler og 
apotektjenester er konkurranseutsatt virksomhet, og de regionale sykehusapotekene bør derfor 
konkurrere på lik linje med private apotek. 
 
Administrerende direktørs kommentarer til denne anmerkningen følger nedenfor. 
 
Ved statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten ble sykehusapotekene vurdert som en del av 
spesialisthelsetjenesten. Det ble lagt til grunn at sykehusapotekene skal ha samme eier som 
sykehusene de skal betjene. De regionale helseforetak ble anbefalt av HOD å samle 
sykehusapotekene i regionen i ett helseforetak sidestilt med regionens sykehusforetak. 
 
I Helse Nords geografiske område var det på det tidspunkt, og er det fortsatt, apotek ved to av 
helseforetakene. Disse er organisert i Sykehusapotek Nord HF som to avdelinger, som hver er 
et selvstendig apotek med driftskonsesjon som sykehusapotek. Apotekene betjener 
henholdsvis Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN). 
 
Både apotek- og helseforetakslovens utgangspunkt er at offentlig eide sykehus skal betjenes 
av offentlig eide sykehusapotek. Apotekloven setter begrensninger til eierskap av apotek. 
Derav følger at personer og institusjoner som forskriver legemidler, herunder sykehus, ikke 
skal ha anledning til å eie apotek. Derfor har de regionale helseforetakene opprettet egne 
helseforetak, som eier regionens sykehusapotek.  
 
Sykehusapotekenes primære oppgave er altså legemiddelforsyning til sykehusene. 
Regelverket for offentlige anskaffelser er vurdert både av HOD og av frittstående advokater 
på oppdrag fra sykehusapotekene. Unntak fra regelverket forutsetter at sykehusapotekenes 
virksomhet kan betraktes som egenregi eller at de gis en enerett. Som leverandør til 
Nordlandssykehuset og til Universitetssykehuset Nord-Norge er Sykehusapotek Nord gitt 
enerett. Det har også vært vurdert å gi enerett for leveranse til øvrige helseforetak i regionen. 
Denne saken er stilt i bero i påvente av HOD’s klargjøring av om slik enerett kan gis i 
samsvar med lov og regelverk i EU. 
 
Anskaffelsen av legemidler skjer i et nasjonalt samarbeid gjennom 
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). Legemidler anskaffes gjennom offentlige anbud der 
LIS utlyser avtalene på vegne av sykehusene. Helseforetakene (NLSH og UNN) undertegner 
de enkelte avtalene for de legemidlene de skal ha avtale på. Legemidler er således gjenstand 
for offentlige anskaffelser og Riksrevisjonens anmerkning vurderes derfor å være noe upresis. 
Engrosdistribusjon ut til sykehusapoteket er på samme måte gjenstand for offentlig anbud. 
Dette anbudet har også vært ute nasjonalt gjennom LIS på vegne av sykehusapotekene i 
Norge. Salget til sykehusene går gjennom Sykehusapotek Nord HF når det gjelder 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Men det er altså 
helseforetakene som er kontraktspart. 
 
Gjeldende legemiddelpolitikk innebærer at de legemidler som pasientene skal ha med seg 
hjem ved utskrivning fra sykehus finansieres av rikstrygdeverket og kan således ikke 
klart defineres som helseforetakenes egenregi. Utlevering av legemidler for rikstrygdeverkets 
regning utgjør ca. 30 % av Sykehusapotek Nords inntekter. 
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En konkurranseutsetting av apotektjenesten kan vanskelig gjennomføres uavhengig av 
konkurranseutsettingen av leverandør- og grossistleddet i legemiddelmarkedet. Dette fordi 
nær samtlige norske apotek med unntak av sykehusapotekene er eid av en av de tre 
legemiddelgrossistene. Det er derfor i praksis vanskelig gjennomførbart å konkurranseutsette 
hvert ledd i omsetningskjeden for legemidler separat. Man har derfor valgt å 
konkurranseutsette de to første leddene i kjeden og beholdt apotekleddet i egen regi. Det antas 
at dette gir den mest effektive konkurransen og de laveste legemiddelkostnadene totalt sett for 
sykehusene.  
 
Måloppnåelse og rapportering 
Kvaliteten i rapportering av årlig melding omtales som forskjellig mellom regionene.  
Gjennomgangen viser at målene for flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene ikke er nådd. 
Av vesentlige avvik fra målkrav fremhever Riksrevisjonen et økende antall ventende både 
innenfor somatikk og psykisk helsevern, korridorpasienter i samtlige regioner, andel epikriser 
sendt innen 7 dager er betydelig lavere enn 80 %, andel med individuell plan er lavere enn 
målsetningen, samt at enhetlig praksis av prioriteringsforskriften ikke er oppnådd.    
 
Riksrevisjonens gjennomgang av de årlige meldingene viser at rapporteringen om psykisk 
helsevern er forbedret, men at det fortsatt er kvalitetsmessige variasjoner mellom regioner i 
måten det rapporteres på. Ingen av de regionale helseforetakene rapporterer på en måte som 
gjør det mulig å vurdere måloppnåelsen i den enkelte region i forhold til alle punktene i 
styringsdokumentene.  
 
Riksrevisjonen kommenterer i sin rapport at ”det registreres at de økonomiske kravene som er 
stilt til de regionale helseforetakene de siste årene, stadig forskyves frem i tid. Riksrevisjonen 
reiser spørsmålet om departementet i tilstrekkelig grad har fulgt opp de regionale 
helseforetakenes styringskompetanse og vurdert om det har hatt nok fokus på de økonomiske 
kravene.” 
 
 
 
Trykt vedlegg: Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2005-2006) – Helse- og -omsorgsdepartementet 
 jf. referatsak 128-2005/2 
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STYRESAK 127-2005/6  UTREDNING AV FØDETILBUD I INDRE FINNMARK, 
 ORIENTERING OG ANBEFALING OM VIDERE  
 PROSESS  
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Formål/sammendrag 
I Helse Nord RHF’s styresak 58-2003 Organisering av fødselsomsorg og kirurgisk 
akuttberedskap i Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF m.v. ble det bl.a. 
vedtatt at Helse Nord skulle utrede grunnlaget for etablering av et fødetilbud primært for den 
samiske befolkning i Indre Finnmark.  
 
Styret for Helse Finnmark HF vedtok siden å ikke gå inn for dette (jf sak 29/2003), 
hovedsakelig ut fra at etablering av en ny fødestue ville svekke grunnlaget for øvrige 
fødetilbud i Finnmark som allerede har et lavt fødselstall. Helse Finnmark vil heller arbeide 
for å styrke det samiske helsetjenestetilbudet i Helse Finnmark ved aktiv rekruttering av 
personell med samisk språk- og kulturforståelse og å utvikle samarbeid med bl.a. Nasjonalt 
kompetansesenter for samisk psykisk helse (SANKS).  
 
Helse Nord RHF valgte ut fra dette å ikke gå videre i saken. Kartleggingen av kompetanse og 
tjenestetilbud som Helse Nord RHF gjorde i 2004-05 i samarbeid med Helse Finnmark, 
Sametinget og Senter for samisk helseforskning satte ikke særskilt fokus på fødetilbudet, men 
spesialisthelsetjenesten generelt.  
 
Styret i Helse Nord RHF opprettholdt i desember 2004 ønsket om en utredning av et 
fødetilbud i indre Finnmark. Administrasjonen i Helse Nord RHF tar av den grunn saken opp 
til ny vurdering, med sikte på å legge fram saken for styret våren 2006.  
 
Beskrivelse 
En prosjektgruppe fra regionen fikk i 2004 midler fra Sametinget til å utrede forslag knyttet til 
etablering av fødetilbud til samiske kvinner. Rapporten fra prosjektet ”Fødsel – 
kulturbringende tradisjon” (2005) anbefaler bl.a. Alta fødestue som kompetansesenter for en 
desentralisert og kulturtilpasset svangerskaps- og fødselsomsorg i Sapmi, samt opprettelse av 
en ”tvillingsøster” til Alta fødestue i Indre Finnmark. Videre påpekes behov for økt 
dokumentasjon og forskning, samt etablering av et eget utdanningstilbud for jordmødre.  
 
Vurdering 
Prosjektrapportens begrunnelser for behovet for å etablere et kompetansesenter er relevante, 
og satsing på fødestua i Alta kan være en god løsning. Det foreslås videre å etablere en 
”tvillingsøster” til Alta fødestue i indre Finnmark, hvor fødestua i Alta fungere som veileder.  
 
Prosjektrapporten sier intet om eksisterende tilbud og behovet for tilbud, stedsvalg, hva som 
skal være opptaksområde eller pasientgrunnlag for dette nye tilbudet. Det antydes at det kan 
bli et tilbud til ”hele Sapmi” uten at dette blir nærmere konkretisert. Dette forutsetter at 
kvinner i indre Finnmark eller ”hele Sapmi” vil velge å reise lengre enn de gjør i dag for å 
føde ved en enhet som muligens vil ha et redusert tilbud i forhold til det i dag.  
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Etablering av en ny fødestue vil naturligvis påvirke pasientgrunnlaget for øvrige fødetilbud, 
men det gjøres ingen nærmere utredning av hvordan situasjonen er i regionen i dag mht 
kapasitet og behov. Det fremkommer ingen konkrete forslag knyttet til drift eller øvrige 
ressursbehov for å realisere noen av forslagene, ut over at det påpekes at en omlegging av hele 
fødselsomsorgen vil medføre behov for flere jordmødre.   
 
Rapporten sier lite om hvorvidt forslagene har forankring eller støtte i andre fagmiljø enn 
jordmødre. Det legges lite vekt på risikoforholdene knyttet til fødsel eller hjemmefødsel, 
avstand og tilgjengelighet til akuttmedisinsk bistand av fødsels- og/eller barnelege ved 
komplikasjoner som kan oppstå blir lite problematisert. 
 
Forslagene knyttet til dokumentasjon, forskning og jordmorutdanning grenser opp mot 
utdannings- og forskningsinstitusjonenes ansvarsområde og blir ikke nærmere gjennomgått 
her. Disse forslagene bør imidlertid legges fram for Universitetssamarbeidet, 
Høgskolesamarbeidet og Samisk samarbeidsorgan for nærmere vurdering. 
Forskningsoppgavene kan være aktuelle for støtte gjennom ordinære forskningsmidler, men 
her må det søkes spesielt. 
 
Forslagene som fremlegges i rapporten er forelagt administrasjonen i Helse Finnmark HF, 
som i utgangspunktet ønsker at vedtaket i styret i Helse Finnmark fra 2003 opprettholdes. Det 
er etter Helse Finnmark HF’s vurdering ikke fremkommet vesentlig ny kunnskap som tilsier 
at behovet for et eget tilbud har økt, men behovet for bedre dokumentasjon og forskning 
støttes.   
 
Forslagene fra rapporten må uansett utredes nærmere før styret gjør et endelig vedtak. I 
foreliggende sak foretas en kort gjennomgang av konklusjonene fra prosjektrapporten, samt 
forslag til prosess for videre utredning av saken. Med normal fremdrift kan saken så fremmes 
for styret for vedtak i løpet av våren 2006. 
 
Konklusjon 
Ut fra den utredning som hittil er gjort, foreligger per i dag ingen klare tilrådninger i 
spørsmålene om etablering av fødestue i indre Finnmark, men forslaget får i utgangspunktet 
lite støtte fra Helse Finnmark HF. Det er også behov for ytterligere vurderinger omkring å 
etablere fødestua i Alta som kompetansesenter for en desentralisert og kulturtilpasset 
svangerskaps- og fødselsomsorg i Sapmi.  
 
Sakene må drøftes nærmere med aktuelle fagmiljø og med helseforetakene i regionen, og 
forslagene må konkretiseres nærmere mht. omfang, organisering og kostnadsbehov mm. Det 
foreslås å etablere en arbeidsgruppe som gjennomgår og konkretiserer forslagene nærmere.   
 
Forslagene knyttet til dokumentasjon, forskning og jordmorutdanning bør legges fram for 
Universitetssamarbeidet, Høgskolesamarbeidet og Samisk samarbeidsorgan. 
 
 
 
Vedlegg: Sammendrag prosjektrapport (prosjektrapport utrykt vedlegg?) 
Internt notat fra Helse Finnmark HF 
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Vedlegg 1 
 
Sammendrag prosjektrapport 
Prosjektet ”Fødsel – kulturbringende tradisjon” er gjennomført av Nina Schmidt, Toril 
Hanson, Annie Henriksen og Nina Hermansen, og hadde som hovedmål ”å bevare og utvikle 
lokale, samiske fødetradisjoner i Sapmi”. Delmålene for prosjektet var å: 1) Utvikle et 
desentralisert, kultursensitivt og lokalbasert fødetilbud i Sapmi, 2) Ulike tiltak primært mot 
jordmødrene, for å styrke den generelle jordmor- og fødselskunnskapen med fokus på lokal 
kultur, nettverksbygging og håndtering av normale fødsler i Sapmi, 3) Legge planer for en 
enhetlig urfolksjordmorutdanning i indre Finnmark. 
 
Til delmål 1) foreslås det at Alta fødestue utvikles til kompetansesenter for en desentralisert 
og kulturtilpasset svangerskaps- og fødselsomsorg i Sapmi. Alta fødestue får likeledes ansvar 
for organisering og undervisning og veiledning av jordmødre ved fødeavdelingen ved UNN, 
når det gjelder omorganiseringen til selektering og differensiering av fødselsomsorgen ved 
UNN. Det foreslås videre å opprette en ”tvillingsøster” til Alta fødestue i Indre Finnmark. 
 
Til delmål 2) foreslås det at det bevilges midler til en liten artikkelsamling om samiske 
fødselstradisjoner, basert på tidligere jordmorstudenters hovedoppgaver og noe tidligere 
materiale. Videre at det bevilges midler til å samle inn fødselens tradisjonelle språk på samisk 
og til forskning på området ”samisk kvinnehelse og fødselskultur”. Det er også ønskelig å 
arrangere en urfolkskonferanse for all verdens jordmødre og kvinner i Sapmi i 2010. 
 
Til delmål 3) presenterer rapporten forslag om å etablere en enhetlig 3-4års jordmorutdanning 
etableres i den samisktalende delen av Sapmi. Utdanningen kan være for alle urfolk i nord. 
 
Rapporten påpeker at de senere årene har fokuset rundt at en fødsel er en normal, frisk og 
sosiokulturell hendelse økt, også innen fødselsomsorgen. Likeledes at omgivelsene rundt det å 
føde må tilrettelegges for dette, f eks fødestuer, avdelinger som legger til rette for dette (ofte 
jordmorstyrte enheter) eller hjemme. Risikogravide bør som før selekteres så tidlig som mulig 
ut, og ivaretas i enheter med høyere beredskap. Samtidig foregår debattene om nedlegging og 
omgjøring av fødeavdelinger og sentralisering av fødsler til større fødeavdelinger. Små 
fødeavdelinger oppfyller ofte ikke kravet til antallet fødsler og har store problemer med å 
etablere og beholde et stabilt fagmiljø. Prosjektgruppen mener derfor at fødestuene vil kunne 
bli en viktig brikke i den pågående omstillingen av fødselsomsorgen.  
 
Alta fødestue trekkes fram som en fødestue med stabilt fagmiljø og lang erfaring. Den drives 
etter faglig anerkjente prinsipper for god fødselsomsorg. De har ansatte med god kompetanse 
på driften av en differensiert fødselsomsorg med fokus på samisk kultur, og som også er 
interessert i å utvikle mer kunnskap rundt dette. Plasseringen/opptaksområdet er også gunstig 
i så måte. Prosjektgruppen foreslår at Alta fødestue blir et kompetansesenter for å utvikle en 
differensiert fødselsomsorg med fokus på samisk kultur, og undervisningssted for fødsel som 
en normal, kultursensitiv prosess. 
 
Prosjektgruppen foreslår videre at det etableres et fødetilbud i indre Finnmark bestående av en 
fødestue og et hjemmefødselsprosjekt, under veiledning av Alta fødestue. Dette tenkes som et 
prøveprosjekt som på sikt også kan omfatte hele Sapmi. Fødestua i indre Finnmark tenkes 
som en ”tvillingsøster” til fødestua i Alta. Med dette menes at fødestua i Alta må ha tett 
oppfølging av den nye fødestua i oppbyggingsfasen, og i det foreslåtte 
hjemmefødselsprosjektet. 
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Rapporten diskuterer også mer detaljert argumenter knyttet til valg av fødested (hjemme, liten 
eller stor fødeavdeling, fødestue) og oppsummerer en rekke punkter med anbefalinger til 
politikk, valg av fødested og praksis knyttet til fødsel. Det fokuseres på at kvinnen selv må 
støttes til å bli enda mer deltakende i sitt valg av fødested. Hjemmefødsel, som i dag er lite 
utbredt i Norge bør søkes mer utbredt.  
Prosjektgruppen trekker fram ”partnerskapsmodellen” fra New Zealand, en modell for 
fødselsomsorg som representerer en motvekt og et alternativ til dagens dominerende 
”medisinske modell”. Denne kan benyttes som utgangspunkt for å utvikle en liknende modell 
i Norge. 
 
Prosjektgruppen understreker at en ”kulturtilpasset jordmortjeneste er svangerskapsomsorg 
og fødsel på kulturens premisser”. Dette fordrer imidlertid etablering av lokale 
kulturtilpassede fødetilbud, at jordmødre og øvrige fagfolk innehar nødvendig kulturell 
kompetanse, at det arbeides kultursensitivt og at det kulturelle perspektivet tydeliggjøres i 
utdanningsinstitusjonene, spesielt jordmorutdanningen. 
 
Samisk kultur og tradisjoner rundt graviditet og fødsel lever fortsatt, men er lite dokumentert. 
Jordmødre som er utdannet i Tromsø har bidratt til å dokumentere dette gjennom 
hovedfagsarbeider, og det finnes etnografisk materiale fra tidlig 1900-tall. Jordmødre, særlig 
de som arbeider i aktuelle områder etterspør kunnskap og dokumentasjon både for egen del og 
for å kunne tilpasse egen virksomhet. Prosjektet har i seg selv bidratt til økt kunnskap og mer 
nysgjerrighet. Denne levende tradisjonen og kulturen er imidlertid i ferd med å forsvinne, så 
det er viktig å gjøre en innsats for å holde den i hevd, både i praksis og ved dokumentasjon.  
 
Jordmødrene deltar lite i den helhetlige svangerskapsomsorgen i Norge i dag. 
Prosjektgruppens forslag vil kreve flere jordmorstillinger, spesielt i kommunene. Fødestua i 
Alta har etter hvert blitt et viktig referansepunkt når det gjelder desentralisert fødetilbud som 
kan danne modell for den fremtidige fødselsomsorgen i Norge. Tilbudet må imidlertid bevares 
og videreutvikles spesielt med tanke på den kulturtilpassede fødselsomsorgen.  
 
Prosjektgruppen ser for seg at fødselsomsorgen i Finnmark utvikles rundt en modell med 
hjemmefødsler og fødestuer, og at sykehusene i Finnmark etter hvert omgjøres til fødestuer. 
Dette vil styrke den generelle jordmorkompetansen, fremme jordmødrenes autonomi og 
styrke kvinnehelsen i Sapmi.  
 
Jordmødrene er sentrale parter i omleggingen av fødetilbudet. Holdninger, kulturbakgrunn og 
utdanning er viktige referansepunkter. Dagens jordmorutdanning er ikke utformet med tanke 
på å ivareta en desentralisert kultursensitiv fødselsomsorg. I påvente av en egen samisk 
jordmorutdanning, vil jordmødrene ved fødestua i Alta derfor representere viktig kompetanse. 
Det internasjonale jordmorforbundet, den internasjonale gynekolog- og obstretiker-
sammenslutning og WHO har en felles definisjon av jordmor som understreker jordmødrenes 
selvstendige ansvar for oppfølgingen av de normale forløp på svangerskap, fødsel og 
barseltid. Det er også laget en definisjon av jordmødrenes roller i generell helsefremmende 
virksomhet. 
 
Rapporten tar også for seg forslag til en enhetlig, lokalbasert og kultursensitiv 
jordmorutdanning i Sapmi - samisktalende del, evt. for alle urfolk i nord, samt å gjøre en 
utredning om behovet for en kulturtilpasset ”doula-opplæring” i samiske områder. De vises til 
eksempler fra New Zealand og blant inuittene. Det er behov for endringer i utdanningen både 
i forhold til kulturell kompetanse og i forhold til kompetanse knyttet til hjemmefødsler og 
fødsler i fødestuer og små enheter, som dagens studenter ikke får så mye praksis i. For å 
kunne videreutvikle en modell for fødselsomsorgen som baseres på hjemmefødsler og små 
enheter, vil det naturligvis være av helt sentral betydning at jordmødrenes utdanning er 
tilpasset den virkelighet de vil møte etter endt utdanning.  



 

89 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 6.12.2005 200400457-110 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 128-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 13. desember 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra statsråd Brustad til Fylkeskommunene av 21. november 2005 ad. invitasjon til å 

foreslå kandidater til styrene i de regionale helseforetakene 
2. Riksrevisjonens dokument nr. 1 (2005-2006), kapittel om Helse- og 

omsorgsdepartementet 
3. E-post fra Østre Alta arbeiderlag av 25. november 2005 med uttalelse ad. bygging av nytt 

sykehus i Alta 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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