
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200600002-1 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 8. FEBRUAR 2006 
 
 
Det vises til tidligere utsendt informasjon. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 

onsdag, den 8. februar 2006 – fra kl. 09.00 til ca. kl. 13.00 
Radisson SAS Hotel, Tromsø. 

 
Etter behandling av styresak 01-2006, 02-2006 og 03-2006 lukkes styremøte for 
offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt 
offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 09.30. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon v/administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg 
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STYRESAK 01-2006  KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Formål/sammendrag 
A. Det vises til foretaksmøte for Helse Nord RHF, den 25. januar 2006, kl. 12.00. 
 
I sak 4 Valg av nytt styre jf. helseforetakslovens § 21 fattet foretaksmøtet følgende vedtak: 
 
For perioden fra 25. januar 2006 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2008 oppnevnes 
følgende personer som representanter til styret for Helse Nord RHF: 
 
Bjørn Kaldhol 
Grete Bang 
Trude L. Husjord 
Terje Olsen 
Runar Sjåstad 
Mona Søndenå 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
 
Foretaksmøtet velger Bjørn Kaldhol som styreleder og Grete Bang som nestleder. 
 
B. Tjenesteperioden til de ansattevalgte styremedlemmer varer frem til nyvalg er 

gjennomført våren 2006. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol, styreleder 
Grete Bang, nestleder 
Trude L. Husjord 
Terje Olsen 
Runar Sjåstad 
Mona Søndenå 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
Bente Christensen 
Kari B. Sandnes 
Odd Oskarsen 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 02-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 8. februar 2006: 
 
Sak 01-2006 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Side 2
Sak 02-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3
Sak 03-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2005 Side 4
Sak 04-2006 Styringsdokument 2006 for helseforetakene i Helse Nord Side 10
Sak 05-2006 Konsolidert budsjett 2006 Side 11
Sak 06-2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord Side 27
Sak 07-2006 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning Side 37
Sak 08-2006 Orienteringssaker Side 38
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Strategier for utvikling av lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord  
Sak 09-2006 Referatsaker Side 52
 1. Brev av 13. desember 2005 fra Helsetilsynet i Nordland ad. 

regional oppsummeringsrapport etter tilsyn med kommunikasjon 
i helseforetak som behandler pasienter med gastrokirurgiske 
sykdommer 

 

 2. Brev av 14. desember 2005 fra Erling Birkeland, Sortland ad. 
nytt sykehus i Vesterålen lokalisering 

 

 3. Brev av 14. desember 2005 fra Florian Praël, Kvæfjord ad. 
innsparingstiltak ved Hålogalandssykehuset HF Harstad 

 

 4. Brev av 14. desember 2005 fra Nordland Fylkeskommune – 
enstemmig uttalelse ad. et fullverdig tilbud ved lokalsykehusene 
i Nordland 

 

 5. Brev av 6. januar 2006 fra Lødingen kommune v/ordføreren ad. 
forslag om nedlegging av Lødingen Rehabiliteringssenter 

 

 6. Brev av 10. januar 2006 fra Riksrevisjonen ad. internkontroll og 
etablering av internrevisjon i Helse Nord 

 

 7. Brev av 11. januar 2006 fra Hadsel Kommune – uttalelse ad. 
Hålogalandssykehuset HF 

 

 8. Brev fra KFO av 25. januar 2006 ad. krav om 
styrerepresentasjon og krav om forholdstallsvalg 

 

 9. Brev fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den norske 
lægeforening, Norsk Psykologforening og FO av 26. januar 2006 
ad. krav om styrerepresentasjon og krav om forholdstallsvalg 

 

 10. Brev fra Lødingen SV av 31. januar 2006 – uttalelse ad. 
Hålogalandssykehuset HF’s vedtak om å legge ned Lødingen 
rehabiliteringssenter 

 

Sak 10-2006 Eventuelt Side 63
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 03-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. DESEMBER 2005 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 13. DESEMBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 13. 
desember 2005 – fra kl. 12.00 til kl. 15.55. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Anders Eira, Marit 
Alexandersen (forlot kl. 15.25), Trude L. Husjord, Mona Søndenå, Kirsti Jacobsen, Mona 
Helen Fagerheim og Stig-Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian I. 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, økonomidirektør Jann-Georg Falch (forlot kl. 15.40) og 
internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
Styremøte ble innledet med en tematime om økonomi – resultatmål i helseforetakene, 
pensjon, økonomiske utfordringer 2006-2010 og inntektsmodell Helse Nord. 
 
 
STYRESAK 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: 
 
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.  
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STYRESAK 118-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
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.  

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

budsjettrammer for 2006  
Sak 121-2005 Årlig plan og melding, plan 2006-2008 
Sak 122-2005 Endringer i statsbudsjettet for 2005 
Sak 123-2005 Interne lån i Helse Nord RHF 
Sak 124-2005 Norsk Helsenett AS – aksjekapitalutvidelse. Tilleggsdokumentasjon til 

denne styresaken ble ettersendt. 
Sak 125-2005 Instruks for kontrollkomiteen Helse Nord RHF 
Sak 126-2005 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering 
Sak 127-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Status – rekrutteringsutfordringer legespesialister i Helse Nord 
 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 
 7. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord. 

Behandling av denne saken ble utsatt fra sist styremøte, den 9. 
november 2005, jf. styresak 114-2005/4. 

Sak 128-2005 Referatsaker 
 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 
 1. Bruk av konsulenttjenester i Helse Nord 
 2. Investeringsbehov – politiske signaler 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem.  
 
 
STYRESAK 119-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 9. NOVEMBER 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 9. november 2005 godkjennes.  
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STYRESAK 120-2005  STATSBUDSJETT 2006 – ENDRINGER FRA  
 STOLTENBERG-REGJERINGEN,  
 JUSTERING AV BUDSJETTRAMMER FOR 2006 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 121-2005  ÅRLIG PLAN OG MELDING, PLAN 2006-2008 
 
Styrets 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 avhengig av en moderne og hensiktsmessig infrastruktur for å sikre sterke 
fagmiljøer. Helse Nord arbeider derfor med en investeringsplan for hele regionen. Styret 
vil understreke behovet for å få på plass et bærekraftig investeringsregime som gir 
mulighet for å vedlikeholde og utvikle så vel bygningsmassen som medisinsk-teknisk 
utstyr. 

 
4. Helse Nord har igangsatt utbygging av Nordlandssykehuset HF Bodø. Første byggetrinn 

ferdigstilles i 2006. Den videre fremdriften i prosjektet krever beslutning om nasjonalt 
investeringstilskudd senest i statsbudsjettet for 2007. 

 
Videre fremdrift for utbyggingen av Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes vil bli 
behandlet i styret våren 2006. 
 
I årene fremover vil det også være nødvendig med utbygging av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF Tromsø, samt fornye bygningsmassen i Hålogalandssykehuset HF Narvik 
og sykehusene i Helse Finnmark HF. 

 
5. De økonomiske resultatkravene til helseregionene må relateres til de offisielle 

revisorgodkjente regnskapene. 
 
 
STYRESAK 122-2005  ENDRINGER I STATSBUDSJETTET FOR 2005, 
 
Styrets vedtak:  
 
Økte inntekter som følge av økt pris ISF videreføres helseforetakene i tråd med DRG-
produksjon pr. andre tertial.  
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STYRESAK 123-2005  INTERNE LÅN I HELSE NORD RHF  
 
Styrets 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. 
 
3. Avtaler om kassakreditt og lånedokumenter skal undertegnes av styreleder i helseforetaket 

og administrerende direktør i Helse Nord RHF på vegne av styret.  
 
 
STYRESAK 124-2005  NORSK HELSENETT AS  
 – AKSJEKAPITALUTVIDELSE  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til aksjekapitalutvidelse i Norsk Helsenett AS 

med 15 millioner kroner, hvorav Helse Nord RHF’s andel er på 3 millioner kroner. 
 
2. Det forutsettes at de andre regionale helseforetakene gjør tilsvarende innskudd av 

aksjekapital. 
 
 
STYRESAK 125-2005  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN 
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Forslag til instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF vedtas med de endringer som 

kom frem under behandling av saken. 
 
2. Oversikt over aktuelle prioriteringer for internrevisjonen i 2006 tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 126-2005  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING  
 
Styrets vedtak:  
 
Instruksen for styret i Helse Nord RHF bearbeides med bakgrunn i dagens drøftinger og 
legges frem for endelig vedtak i neste styremøte. 
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STYRESAK 127-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med vertskommunene i Hålogalandssykehuset HF, den 6. desember 2005 
- Møte med politisk ledelse i Hammerfest og Alta ad. sykehustjenester 
- Evaluering av reformen – foreløpig rapport foreligger og er utsendt. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Medieoppslag om Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. arbeidsmiljø 
o Nordlandssykehuset HF Bodø – investeringsbehov, jf. styresak 129-2005/2. 
o Helikopterberedskap i Bodø og Banak – heldøgnsberedskap i løpet av 2006 
o Barentssamarbeid – møte i Tromsø med statssekretæren i Helse- og 

omsorgsdepartementet og andre aktører 
o Medieoppslag i TV2 om HPV-saken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

3. Status – rekrutteringsutfordringer legespesialister i Helse Nord  
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 
7. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord. Behandling av denne 

saken ble utsatt fra sist styremøte, den 9. november 2005, jf. styresak 114-2005/4. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. I styresak 127-2005/6 vedtok styret i Helse Nord RHF om å avslutte videre utredning, 

men at dagens eksisterende tilbud styrkes og kulturtilpasses. 
 
 
STYRESAK 128-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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STYRESAK 129-2005  EVENTUELT 
 
Følgende saker ble meldt inn av styremedlem Stig-Arild Stenersen ved møtestart: 
 
1.  Bruk av konsulenttjenester i Helse Nord 
2.  Investeringsbehov – politiske signaler 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styresak 129-2005/1 Bruk av konsulenttjenester i Helse Nord 
 

Styret tar den muntlige orienteringen fra adm. direktør til orientering.  
 
2. Styresak 129-2005/2 Investeringsbehov – politiske signaler 
 

Styret tar den muntlige orienteringen fra adm. direktør til orientering, jf. styresak 127-
2005/2, kulepunkt 2. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. desember 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 04-2006  STYRINGSDOKUMENT 2006 FOR 
 HELSEFORETAKENE I HELSE NORD 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Helse Nord RHF har en helhetlig ansvarsposisjon for spesialisthelsetjenester til befolkningen i 
Nord-Norge og på Svalbard, gjennom ”sørge-for-ansvaret” (spesialisthelsetjenestelovens § 2c 
-1 a). Ansvaret skal utøves innen rammen av nasjonal helsepolitikk. For at Helse Nord RHF 
skal kunne realisere nasjonale helsepolitiske målsettinger, i en regional sammenheng og stå til 
ansvar for dette, gis helseforetakene et samlet oppdrag for 2006.  
 
Det vises til bestillerdokument for 2006 for Helse Nord RHF og til protokoll fra foretaksmøte 
25. januar 2006 for Helse Nord RHF. Styringsdokumentet (bestilling til helseforetakene i kap. 
1 og 2) utgjør sammen med felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser 
(kap, 3) for 2006 et helhetlig styringsopplegg for hvert enkelt helseforetak.   
 
Helse Nord RHF har i år valgt å lage ett styringsdokument til hvert av helseforetakene med 
bakgrunn i at utfordringene er noe ulike. I det alt vesentlig er bestillingene like, men på noen 
områder er det forskjeller. Som leseveiledning vil vi nevne at spesielle krav til det enkelte 
helseforetak er merket i kursiv. Utover det er dokumentene like, slik at det er nok å lese ett 
samt all tekst som er merket med kursiv i de øvrige.  
 
Kap. 3 Felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser for 2006 er likt for 
alle helseforetakene. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de vedlagte styringsdokumenter (bestilling og felles 

organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser) for helseforetakene for 2006.  
 
2. Styringsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøtet for helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
VEDLEGG: Bestilling 2006 Helgelandssykehuset HF 
  Bestilling 2006 Helse Finnmark HF 
  Bestilling 2006 Hålogalandssykehuset HF 
  Bestilling 2006 Nordlandssykehuset HF 
  Bestilling 2006 Sykehusapotek Nord HF – ettersendes  
  Bestilling 2006 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
  Felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser for 2006 
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STYRESAK 05-2006  KONSOLIDERT BUDSJETT 2006 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken presenteres samlet budsjett for foretaksgruppen for 2006 med tilhørende 
plantall for aktivitet. I tillegg presenteres en oppsummering av pågående omstilling i 
helseforetakene med tiltak for å nå fastsatte resultatmål. Helseforetakene har store 
utfordringer for å nå økonomiske resultatmål i 2006, og samlet uløst omstilling p. t. er 
beregnet til 140 mill. kr. 
 
Helseforetakenes driftsrammer foreslås justert som følge av overtakelse av ansvar for 
administrasjon av pasienttransport. 
 
Brutto kostnadsbudsjett for 2006 presenteres også i hh. t. funksjonskontoplan for 2005 og 
2006.  
 
Det foreslås å utvide trekkrettigheter på konsernkonto for Helse Finnmark HF og 
Hålogalandssykehuset HF. Helse Nord er innvilget en låneramme på 400 mill kr for 2005 i 
samsvar med det styret har lagt til grunn. Investeringsplanen vedtatt i desember på 750 mill kr 
kan derfor gjennomføres. 
 
Samlet budsjett for foretaksgruppen for 2006 
Det budsjetteres med samlede inntekter for helseforetakene på 9,69 mrd kroner. Dette er en 
økning på om lag 800 mill kr fra prognose for 2005 som i hovedsak skyldes prisjustering og 
nye oppgaver/ansvarsområder. 
 
Samlet styringsmål for 2006 er fastsatt til 172,2 mill kr før strukturfond og 0 etter  
strukturfond. Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset HF har fått utsatt balansekravet med 
henholdsvis 10 og 20 mill kr for 2006, ref. styresak 107-2005. Det budsjetteres med 
tilsvarende 30 mill kr i overskudd i RHF. Siden Sykehusapoteket budsjetterer med overskudd 
på 1,5 mill kr, foreslås det at styret vedtar samlet resultatmål på 1,5 mill kr i overskudd. 
 
Helseforetakene har innarbeidet tiltak for omtrent 240 mill kr i budsjettene. Med disse 
tiltakene er det ikke meldt om store konsekvenser for pasienttilbudet eller ansatte. 
Helseforetakene leverer ikke et samlet budsjett i tråd med fastsatt resultatkrav, og samlet uløst 
omstilling er p. t. beregnet til 140 mill kr. Helseforetakenes styrer har vedtatt at det 
fortløpende skal arbeides for å identifisere tiltak for å skape balanse i budsjettet. 
 
I tråd med Stortingets krav forutsatte foretaksmøtet 25.januar at Helse Nord RHF håndterer 
sin omstillingsutfordring slik at økonomisk balanse oppnås i 2006. Eier er inneforstått med at 
dette vil kunne innebære betydelige omstillinger. Det legges samtidig til grunn at nødvendige 
omstillingstiltak må vurderes i henhold til gjeldende rammer for helseforetak. 
Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF i 2006 innretter sin aktivitetsfinansierte 
pasientbehandling og sine investeringer slik at målet om økonomisk balanse kan nås. 
Det er avgjørende for Helse Nord RHF sin langsiktige økonomiske stilling og fremtidige 
handlingsrom at balanse oppnås og at nødvendig omstilling og effektivisering finner sted.  
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Foretaksmøtet ser med bekymring på resultatutviklingen i foretaksgruppen og forutsatte at 
styret sørger for betryggende styring og tett oppfølging av helseforetakenes økonomi i 2006. 
Helse Nord RHF sin andel av økte pensjonskostnader i 2006 på 114 mill kr som gjelder 
endringer av de økonomiske parametrene omfattes ikke av balansekravet for 2006. 
Det skal rapporteres til eier på den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen 
annenhver måned i 2006 (jf vedlegg 1). Departementet vil følge opp den økonomiske 
utviklingen i Helse Nord RHF gjennom møter. 
 
Administrerende direktør foreslår at styret krever at det umiddelbart startes en prosess i 
helseforetakene for å identifisere tiltak for å oppnå balanse i f. t. resultatkrav. Det legges frem 
ny oversikt til styret i forbindelse med 1.tertialrapport 2006. Videre foreslås det at styret 
fastholder sitt krav til balanse i helseforetakene, dvs. et regnskapsmessig underskudd på inntil 
172 mill kr. 
 
Konsekvenser for ansatte 
Helseforetakene melder om konsekvenser for ansatte i form av økt arbeidsbelastning på grunn 
av reduksjon i antall stillinger, redusert innleie og endrede tjenesteplaner. Det er ikke 
identifisert behov for oppsigelser p. t., og reduksjon skal fortrinnsvis løses gjennom intern 
omstilling. Reduksjon i antall stillinger er størst ved Hålogalandssykehuset som foreløpig 
planlegger netto reduksjon på 23 årsverk. 
 
Konsekvenser for pasienttilbudet 
Det er ikke vedtatt tiltak som skal få konsekvenser for pasienttilbudet. Det er en risiko for at 
tiltak kan føre til økt ventetid og økt antall korridorpasienter. Ingen tilbud er vedtatt nedlagt.  
 
Det er stor risiko i vedtatte tiltaksplaner ved helseforetakene. Blant annet er det ambisjoner 
om store innsparinger i form av reduserte transportkostnader og gjestepasientkostnader, 
gevinster av innkjøpsavtaler og reduksjon i innleie av personell. Administrerende direktør 
vurderer at det for å nå fastsatte resultatmål vil være nødvendig å foreslå tiltak som får 
konsekvenser både for pasienttilbudet og antall ansatte, og ber styret vedta at helseforetakene 
innen 1.kvartal 2006 må utrede konsekvenser for å nå budsjettkrav i 2006. 
 
Planlagt aktivitet 
Det planlegges med vekst i forhold til prognose for 2005 både innenfor somatikk og psykisk 
helsehjelp. Noen av helseforetakene har ambisiøse målsettinger om vekst innenfor poliklinisk 
virksomhet og nedgang i kjøp av tjenester fra andre regioner. 
 
Prioritering og funksjonsbudsjett 
I styresak 107-2005 fastsatte styret prioriterte fagområder, krav til aktivitetsnivå og premisser 
for planlegging og budsjettering for 2006. Helseforetakene ble bedt om å konkretisere 
nødvendige tiltak for å bringe driften i samsvar med inntektsrammene. Investeringsrammen 
ble fastsatt til totalt 750 mill kr inkludert 39,5 mill kr til styrets disposisjon under forutsetning 
av låneramme på 400 mill kr. Helse Nord er nå innvilget låneramme på 400 mill kr, og det 
anbefales derfor å opprettholde investeringsrammene til helseforetakene. Det vises til vedlegg 
3 for oversikt over hvilke prosjekter som er tildelt midler. I økte investeringsrammer er det 
tatt hensyn til nødvendige midler for å gjennomføre satsinger innenfor vedtatte 
handlingsplaner for geriatri og rehabilitering/habilitering. 
 
Styret vedtok å opprettholde aktivitetsnivået innenfor somatikk på 2005-nivå. 
Helseforetakenes rammer ble styrket for å gjennomføre opptrapping spiseforstyrrelser, 
stråleterapi ved Nordlandssykehuset HF, fagplan for rehabilitering/habilitering og geriatri, 
fedmekirurgi og rusbehandling.  
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Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med økt ressurstilførsel i 
opptrappingsplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak pr 
behandler pr dag i psykisk helsevern opprettholdes.  
 
Funksjonsregnskap og budsjett viser hvilke formål Helse Nord bruker ressursene på. Det vises 
til vedlegg 4 for oversikt over budsjetterte bruttokostnader pr funksjon.  
 
Somatiske tjenester viser en vekst på 8 %, men mye av dette kan forklares av nye 
ansvarsområder (TNF-hemmere/pasientskadeerstatning/vår egen styrking forskning mv). 
Korrigert for disse forhold er det en vekst på om lag 6 %. 
 
Psykiatriske tjenester viser en vekst på 5 %. Dette er ikke samsvar med statens forutsetninger 
om høyere vekst innenfor psykiatri. Det vil bli foretatt nærmere undersøkelser av dette. 
   
Helseforetakene rapporterer i henhold til funksjonskontoplanen i tertialrapportene  
 
Endring av basisrammer 
På grunn av endringer i ansvar for administrasjon av pasienttransport foreslår administrerende 
direktør å endre helseforetakenes basisrammer. For detaljer vises til vedlegg 1 og utredningen. 
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret registrerer at fire helseforetak har vedtatt budsjett som ikke er i samsvar med 

økonomiske resultatkrav som er fastsatt av styret for Helse Nord RHF. Styret krever at 
disse foretakene umiddelbart starter en prosess for å realisere de krav til økonomisk 
balanse som er vedtatt. 

 
2. Helseforetakene skal innen 1. kvartal 2006 ha utredet tiltak for å bringe økonomien i 

samsvar med tildelte rammer. Tiltakene utredes m. h. t. konsekvenser for pasienttilbud og 
ansatte. Det fremmes ny sak for styret sammen med 1. tertialrapport 2006. 

 
3. Samlet styringsmål etter korrigering for strukturfond fastsettes til overskudd på 1,5 mill. 

kr. Helseforetakenes driftsrammer for 2006 fastsettes i tråd med vedlegg 1. 
 
4. Helse Finnmark HF’s og Hålogalandssykehuset HF’s ramme for kassakreditt økes til 325 

mill. kr. hver. Endring av lånerammer i vedtektene for Helse Finnmark og 
Nordlandssykehuset følges opp i foretaksmøtet.   

 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Forslag til justerte basisrammer for 2006 
 2. Budsjett pr helseforetak for 2006 
 3. Samlet investeringsplan for 2006 
 4. Funksjonsbudsjett for 2006 
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UTREDNING 
 
 
1. Oppsummering av budsjettprosess for 2006 
Styret har behandlet føringer for budsjett 2006 i flere saker: 
 
Styresak 58-2005 budsjett 2006 – premisser for drift og investeringer behandlet 22. juni 2005. 
I denne saken fastsatte styret økonomiske resultatmål, strukturfond og planrammer for drift og 
investering for helseforetakene. Styret understreket behovet for økonomisk handlingsrom for 
å sikre at overordnede mål for regionen kan gjennomføres. Det ble vedtatt å trekke inn 1 % av 
helseforetakenes basisrammer for å styrke prioriterte områder. 
 
Styresak 107-2005 budsjett og helsepolitisk bestilling for 2006 behandlet 9. november 2005.  
I denne saken vedtok styret resultatkrav, basis driftsrammer og investeringsrammer for 
helseforetakene. Videre ble det vedtatt å utsette balansekravet til Hålogalandssykehuset og 
Helse Finnmark HF med henholdsvis 20 og 10 mill kr. Samlet resultatkrav for 
foretaksgruppen ble vedtatt til balanse ved at RHF’s resultatkrav ble fastsatt til 30 mill. kr. i 
overskudd.  
 
Det ble fastsatt prioriterte fagområder, krav til aktivitetsnivå og premisser for planlegging og 
budsjettering for 2006. Helseforetakene ble bedt om å konkretisere nødvendige tiltak for å 
bringe driften i samsvar med inntektsrammene. Investeringsrammen ble fastsatt til totalt 750 
mill kr inkludert 39,5 mill kr til styrets disposisjon under forutsetning av låneramme på 400 
mill kr. Helse Nord er innvilget låneramme på 400 mill kr, og det anbefales derfor å 
opprettholde investeringsrammene til helseforetakene. Det vises til vedlegg 3 for oversikt 
over hvilke prosjekter som er tildelt midler. I økte investeringsrammer er det tatt hensyn til 
nødvendige midler for å gjennomføre satsinger innenfor vedtatte handlingsplaner for geriatri 
og rehabilitering/habilitering. 
 
Styret vedtok å opprettholde aktivitetsnivået innenfor somatikk på 2005-nivå. 
Helseforetakenes rammer ble styrket for å gjennomføre opptrapping spiseforstyrrelser, 
stråleterapi ved Nordlandssykehuset HF, fagplan for rehabilitering/habilitering og geriatri, 
fedmekirurgi og rusbehandling.  
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med økt ressurstilførsel i 
opptrappingsplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak pr 
behandler pr dag i psykisk helsevern opprettholdes. På grunn av at midler gjennom 
opptrappingsplanen er omfordelt etter objektive kriterier mellom regionene er Helse Nord 
trukket 8,2 mill kr i 2006. Omfordelingen bidrar til at budsjetterte tiltak i 2006 må 
delfinansieres av ubrukte midler fra tidligere år. 
 
Styresak 120-2005 statsbudsjett 2006 – endringer fra Stoltenberg-regjeringen, justering av 
budsjettrammer for 2006.  
Styret justerte driftsrammene til helseforetakene i tråd med endringer fra ny regjering. Det ble 
bevilget 5 mill. kr. til forskning, og satt av 12,382 mill. kr. til styrets disposisjon. 
 
2. Budsjett for foretaksgruppen 2006 
Oppstillingen under viser foretaksgruppens samlede vedtatte budsjett og prognose for 2005 og 
forslag til budsjett for 2006, for budsjett pr helseforetak vises til vedlegg 2. Med unntak av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF har styrene i samtlige 
helseforetak vedtatt budsjetter med større underskudd enn RHF-styrets vedtak. Vedtakene er 
gjort med forutsetning om det skal fremmes nye forslag til tiltak for styrene. Samlet er 
helseforetakenes uløste tilpasning beregnet til 140 mill. kr, fordelt som følger: 
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• Helse Finnmark HF  25 mill kr 
• Hålogalandssykehuset HF 45 mill kr 
• Nordlandssykehuset HF 50 mill kr 
• Helgelandssykehuset HF 20 mill kr 

 
Selv om det gjenstår store uløste tilpasningsproblemer fremmer administrerende direktør i 
denne saken et forslag til konsolidert budsjett hvor budsjettert resultat er i tråd med tidligere 
vedtak i styret. Budsjett-teknisk er uløst tilpasningsproblem budsjettert som annen inntekt, og 
skal justeres ned når helseforetakene iverksetter nye tiltak eller mottar økte inntekter i løpet av 
året. Helseforetakene vil på denne måten fortløpende måles mot de resultatkrav som styret har 
fastsatt. Samlet resultatkrav for foretaksgruppen foreslås fastsatt til 1,5 mill. kr. i overskudd 
mot tidligere vedtak om null, som følge av at Sykehusapotek Nord HF har vedtatt budsjett 
med overskudd. 
 
Foretaksgruppen Forslag til budsjett Prognose regnskap Vedtatt budsjett

2006 2005 2005
Basistilskudd -5 741 090 000 -4 630 000 000 -4 576 208 000
ISF-inntekter -1 356 854 000 -1 960 000 000 -1 880 727 000
ISF-inntekt av gjestepasientkjøp -90 133 000 -144 000 000 -141 560 000
Gjestepasientinntekter -30 299 000 -31 000 000 -31 985 000
Polikliniske inntekter -391 192 000 -445 000 000 -426 111 000
Øremerkede tilskudd -1 312 534 000 -1 045 000 000 -1 052 563 000
Øremerket tilskudd psykisk helsevern -195 169 000 -149 000 000 -155 000 000
Annen driftsinntekt -579 464 000 -474 000 000 -408 658 000
Sum inntekter -9 696 735 000 -8 878 000 000 -8 672 812 000

Kjøp av helsetjenester 1 151 165 000 1 116 000 000 588 686 000
Varekostnad 915 366 000 882 000 000 1 258 534 000
Lønnskostnad eks pensjon 4 891 325 000 4 644 000 000 4 599 768 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 549 452 000 450 000 000 454 922 000
Andre driftskostnader 1 753 479 000 1 510 000 000 1 417 048 000
Ordinære avskrivninger 614 054 000 602 000 000 627 787 000
Sum kostnad 9 874 841 000 9 204 000 000 8 946 745 000
Netto finanskostnad -7 406 000 -11 900 000 -9 837 000
Årsresultat 170 700 000 314 100 000 264 096 000
Strukturfond 129 600 000 131 591 000                         131 591 000               
Resultateffekt av kortere levetid
åpningsbalansen 42 600 000 45 000 000 45 000 000
Resultat etter korrigering avskrivning -1 500 000 137 509 000 87 505 000  
*forslag til budsjett for 2006 vedrørende kjøp av helsetjenester og varekostnad kan ikke sammenlignes med 
vedtatt budsjett og prognose for 2005 da det er gjort endringer i kontoplanen i løpet av regnskapsåret 2005. 
 
Helse Nords samlede inntekter for 2006 er beregnet til 9,69 mrd. kr. Dette er en økning på om 
lag 1 mrd. fra vedtatt budsjett for 2005 og 800 mill. kr. (9 %) fra prognose for 2005. 
Økningen fra prognose for 2005 skyldes følgende: 
 
• prisjustering på om lag 200 mill. kr. 
• økte inntekter som følge av tilleggsproposisjon 18 mill. kr. 
• nye oppgaver i statsbudsjettet (Norsk pasientskadeerstatning, syketransport, 

opptreningsinst og TNF-hemmere) 335 mill. kr. 
• opptrappingsplan psykiatri 50 mill. kr. inkludert inntektsføring av ubrukte midler fra 

tidligere på 13 mill. kr. 
• uløst omstilling ført som annen inntekt på 140 mill. kr . 
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Basistilskuddet øker med 1,1 mrd. fra prognose 2005. Omtrent 800 mill. kr. skyldes at ISF-
satsen er justert ned fra 60 til 40 % og at poliklinikksatsene for lab/røntgen er halvert. Selv om 
innsatsstyrte inntekter er redusert fra prognose 2005 er det budsjettert med økning både i ISF-
aktivitet og poliklinikk. Økningen i annen driftsinntekt skyldes i hovedsak budsjettering av 
uløst omstilling. 
 
Det er budsjettert med 7 % i økte kostnader. Av dette står pensjonskostnad og andre 
driftskostnader for størst økning på henholdsvis 22 og 16 %. Økningen i pensjonskostnader er 
varslet om til styret tidligere. Økning i andre driftskostnader forklares gjennom økte oppgaver 
som 100 % ansvar for syketransport, pasientskadeerstatning og TNF-hemmere. Etter 
korrigering for disse er andre driftskostnader budsjettert på nivå med prognose for 2005.  
 
Budsjett for IKT-enheten er ikke ferdigstilt. Helseforetakene skal imidlertid ha budsjettert 
med kostnader for IKT-drift, men det har ikke vært mulig innenfor tidsrammene å avstemme 
mot budsjett for den nye driftsenheten. 
 
3. Status omstilling 
Samlet økonomisk tilpasning for 2006 var tidligere beregnet til omtrent 350 mill. kr., ref 
styresak 107-2005. Oppdaterte tall gir en tilpasningsutfordring samlet på 380 mill. kr. For å 
løse dette har helseforetakene hittil identifisert tiltak for omtrent 238 mill. kr., og det gjenstår 
å finne tiltak for 140 mill. kr. Omstillingen fordeler seg slik mellom helseforetakene: 
 
(tall i mill kr) Helse 

Finnmark 
UNN Hålogalands

sykehuset 
NLSH Helgelands- 

sykehuset 
Sum 

Økonomisk 
omstillingsutfordring 

70 inkl. 
utsatt 
balansekrav 
på 10 mill 
kr 

24 140 inkl. 
utsatt 
balansekrav på 
20 mill kr 

100 44 378 

Planlagt løst i tiltak 45 inkl. 
utsatt 
balansekrav 
for 2006 

24 95 inkl. utsatt 
balansekrav 
for 2006 

50 24 238 

Uløst p. t. for 2006 25 0 45 50 20 140 
 
Helseforetakene melder at vedtatte tiltak forventes å ha liten eller ingen grad av innvirkning 
på pasienttilbudet. Det er kun Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF som 
varsler at tiltak kan ha effekt i form av lengre ventelister eller økt antall korridorpasienter. 
Ingen tilbud er helt eller delvis fjernet som følge av tiltak.  
 
For ansatte vil tiltakene merkes med at stillinger holdes vakant og at innleie/ekstravakt skal 
reduseres. Dette medfører krav om økt produktivitet og økt arbeidsbelastning på personellet. 
Barnehage og boligtilbud vil kunne reduseres. I Hålogalandssykehuset HF er det vedtatt å 
redusere stillingsantallet med netto 23 stillinger. Det er ikke avklart om reduksjonene løses 
gjennom omplassering eller om det vil bli nødvendig å gå til oppsigelser. 
 
Administrerende direktør forventer at ytterligere konkretisering av tiltak må få konsekvenser 
både for pasienttilbudet og for ansatte. Det knytter seg stor usikkerhet til vedtatt tiltaksplan på 
grunn av at en stor andel av tiltakene er reduserte gjestepasientkostnader, transportkostnader 
og innkjøpskostnader (bedre avtaleutnyttelse). 
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Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har en økonomisk tilpasningsutfordring beregnet til 70 mill. kr. i 2006. Helse 
Nord styret har gitt utsettelse på 10 mill. kr. Helseforetaket har vedtatt kostnadsbesparende 
tiltak for 35 mill. kr. under forutsetning av at dette ikke medfører vesentlige endringer i 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark. Tiltakene omfatter blant annet generelle krav om 
kostnadsreduksjoner, besparelser på pasienttransport (10 mill. kr.), innkjøpsforbedringer, 
reduksjon i gjestepasientkostnader, endring i ortopedi i Kirkenes (ikke ferdig utredet) og 
endring i barnehagetilbud. Det planlegges med noen vakante stillinger (ikke tallfestet), men 
det er forutsatt at dette ikke vil ha konsekvenser for pasienttilbudet. 
 
Styret i Helse Finnmark HF har vedtatt at gjenstående økonomisk utfordring søkes løst 
gjennom ny finansiering av sykestueplasser (20 mill. kr.) og effekt av nytt digitalt nødnett (5 
mill. kr.). Digitalt nødnett vil imidlertid ikke være implementert før 2010. Styret i Helse 
Finnmark HF forutsetter samtidig at foretaket løpende søker å identifisere områder og 
prosesser som kan bidra til å redusere kostnadene ytterligere. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har vedtatt et budsjett i balanse, men peker 
på at de budsjettrammer som er stilt til disposisjon er svært stramme. I styresak 107-2005 var 
det skissert at Universitetssykehuset Nord-Norge HF hadde et tilpasningskrav på 75-100 mill. 
kr. for 2006, og at foretaket var i prosess i forhold til hvilke tiltak som måtte iverksettes. 
Helseforetaket leverer nå et budsjett i balanse uten tiltak som har konsekvenser verken for 
pasienttilbudet eller ansatte. Den økonomiske tilpasningen er redusert til 24 mill. kr. som er 
planlagt løst gjennom innkjøpsavtaler og reduserte IT-kostnader. Tilpasningsproblemet 
vurderes fortløpende. 
 
Hålogalandssykehuset HF 
Hålogalandssykehuset HF har en samlet tilpasningsutfordring beregnet til 140 mill. kr. 
Foretaket har vedtatt et budsjett med underdekning på 45 mill kr etter strukturfond og utsatt 
balansekrav på 20 mill. kr. Styret har stilt krav om ny tiltaksplan innen utgangen av 1.kvartal 
som skal løse resterende økonomisk ufordring. I tillegg til generelle kostnadsbesparende tiltak 
planlegger helseforetaket med økte inntekter som følge av mer korrekt koding og økt aktivitet, 
besparelser på gjestepasient, pasienttransport, innkjøpsavtaler, redusert innleie og endring i 
tjenesteplaner. Blant annet skal det søkes om å redusere antall turnuskandidater og 
assistentleger. Styret for Hålogalandssykehuset HF har bedt administrasjonen i samarbeid 
med Helse Nord RHF å utvikle en rekrutteringsplan jfr. det arbeidet som nå pågår i Helse 
Finmark HF. 
 
Helseforetaket reduserer antall stillinger netto med 23. Det er ikke avklart om det vil bli 
nødvendig å foreta oppsigelser. Tiltak vil få konsekvenser for ansatte i form av økt 
arbeidsbelastning ved endrede tjenesteplaner, stillinger holdes vakant og innleie skal 
reduseres. 
 
Tiltak som er vedtatt iverksatt forutsettes å ikke ha uakseptable konsekvenser for 
tjenestetilbudet. Det kan påregnes noe lengre ventetid.  
  
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har en økonomisk utfordring på om lag 100 mill. kr., hvorav 50 mill. 
kr. løses gjennom tiltak som ikke har konsekvenser for pasienttilbudet eller ansatte. Tiltakene 
omfatter i tillegg til generelle kostnadsbesparelser, effekt av innkjøpsavtaler og besparelser 
innkjøp tilsvarende 20 mill. kr., effekt av nytt arbeidstidsplanleggingssystem 13 mill. kr., økt 
aktivitet og effekt av mer korrekt koding, redusert innleie og pasienttransportkostnader. Styret 
for Nordlandssykehuset HF har presisert at det er stor usikkerhet i budsjettopplegget. 
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Løsning av resterende problem vil kreve tiltak som har konsekvens for tjenestetilbudet 
eventuell økt ressurstilgang. Styret for Nordlandssykehuset HF etterlyser større tydelighet fra 
eier m. h. t. prioritering. Det skal utredes om ny aktivitet innen prioriterte områder delvis 
erstatter eksisterende aktivitet innen ikke prioriterte områder, og dermed kan bidra til å 
redusere tilpasningsproblemet. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har en økonomisk utfordring beregnet til 44 mill. kr. for 2006 
hvorav det er vedtatt igangsatt tiltak for 24 mill. kr.. Tiltaksplanen skal ikke ha store 
konsekvenser for pasienttilbudet. Det kan være en risiko for økt ventetid og økt antall 
korridorpasienter. For ansatte forventes en effekt i form av økt arbeidsbelastning. Det er meldt 
om overtallighet ved innføring av felles sentralbord. 
 
4. Likviditetsbudsjett og lånerammer 
Foretaksgruppen hadde en likviditetsbeholdning på 370 mill. kr. ved inngangen av 2006. Det 
budsjetteres med en positiv beholdning gjennom hele 2006, og beholdning på om lag 140 
mill. kr. ved utgangen av året. Prognosen forutsetter at styringsmål nås, at investeringsrammer 
nyttes fullt ut, og et låneopptak på 400 mill. kr. i 2006.  
 

                        Likviditetsbudsjett 2006

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resulta t -172 200
Ord inæ re avskrivninger 614 000
Diff pensjonskostnad / p remie -75 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 366 800

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Utbeta linger ved  kjøp  av va rige d riftsmid ler -970 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -970 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbeta ling  ved  opp tak av ny langsiktig  g jeld  400 000
Avdrag Lån -24 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 376 000

Netto endring i kontanter 01.01.2006-31.12.2006 -227 200

IB  01.01.2006 370 000
UB 31.12.2006 142 800
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Lånerammer 
I foretaksmøtet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF 25. januar 2006 
ble Helse Nords samlede låneramme økt fra 1,5 milliarder til 2,0 milliarder (vedtektsendring).  
 
Underskudd og investeringer i helseforetakene medfører behov for økte kassakredittrammer 
internt i foretaksgruppen. Helse Finnmark HF og Hålogalandssykehuset HF har 
styrebehandlet behov for økt kassakreditt. På bakgrunn av styrevedtakene foreslås det å øke 
Helse Finnmark HF’s ramme for kassakreditt til 325 mill. kr. (økning på 75 mill. kr.), og 
Hålogalandssykehuset HF’s ramme til 325 mill. kr. (økning på 125 mill. kr.).  
 
Nordlandssykehuset HF har signalisert ønske om investeringslån på 187 mill. kr. i 2006, og 
tabellen nedenfor forutsetter innvilgelse av lån til Nordlandssykehuset HF.  Fordeling av 
lånerammer foretas i løpet av 2006. 
 

Udisponert 
låneramme, jf 
vedtekter

Helse Finnmark HF 400 (300) 325 0 75
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

70 (70) 0 0 70

Hålogalandssykehuset HF 400 (400) 325 0 75
Nordlandssykehuset HF 825 (575) 175 451 199
Helgelandssykehuset HF 150 (150) 100 0 50
Sykehusapotek Nord HF 5 (5) 0 0 5
SUM 1850 (1500) 925 451 474

Udisponert låneramme 150

Helseforetak Forslag om  ny 
låneramme i vedtekt 
(gjeldende i parantes)

Herav intern 
kassakreditt

Herav 
investeringslån

 
De foreslåtte rammer for kassakreditt og investeringslån innebærer at Helse Finnmark HF’s 
og Nordlandssykehuset HF’s vedtekter må justeres. Dette følges opp i foretaksmøte med 
helseforetakene.  
 



20 

 
 
5. Funksjonsbudsjett 
Funksjonsregnskap og budsjett viser hvilke formål Helse Nord bruker ressursene på. Helse 
Nord rapporterer til staten ved SSB på funksjon. Det vises til vedlegg 4 for oversikt over 
budsjetterte bruttokostnader pr funksjon. Det er ikke foretatt en fullstendig eliminert for 
interne transaksjoner., men gjort noen korrigeringer for store interne poster. 
 
Russektoren viser en økning på om lag 17 %. 
 
Somatikken viser en vekst på 8 %, men mye av dette kan forklares av nye ansvarsområder 
(TNF-hemmere/pasientskadeerstatning/vår egen styrking forskning mv). Korrigert for disse 
forhold er det en vekst på om lag 6 %. 
 
Psykiatrien viser en vekst på 5 %. Dette er ikke samsvar med statens forutsetninger om høyere 
vekst innenfor psykiatri. Det vil bli foretatt nærmere undersøkelser av dette. 
   
Kostnadsveksten innen somatikk genereres i større grad av nye metoder, dyrere medisin enn 
utvikling innen psykiatrien. Dette kombinert med rekrutteringsproblemer av fagfolk innen 
psykiatrien gjør at det blir vanskelig å skulle ha en vekst som er større enn i somatikken. 
Styrking av kronikeromsorg og forskning bidrar også til sterkere vekst i somatikk enn i 
psykiatri. 
 
Det rapporteres i henhold til funksjonskontoplanen i tertialrapportene. 
 
6. Planlagt aktivitet 
Innenfor somatisk virksomhet planlegges det med en vekst i DRG-poeng i forhold til 
prognose for 2005 på 2,7 %. Dette skyldes både kodeforbedring og økt aktivitet. Samlet er 
produksjonsmålene innenfor eiers anslåtte overføringer til Helse Nord RHF 
(overslagsbevilgning). Helseforetakene har store ambisjoner om nedgang i kjøp fra andre 
regioner. Dette gjelder særskilt for Helgelandssykehuset HF, Hålogalandssykehuset HF og 
Helse Finnmark HF. 
 
Somatikk Prognose 2005 Plan 2006 Endring 05-06 pst endring
Antall DRG, egen prod, egne pasienter 102 345 107 300 4 955 4,8 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter 8 616 6 629 -1 987 -23,1 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 110 961 113 929 2 968 2,7 %

Antall DRG poeng produsert for andre regioner 1 306 1 167 -139 -10,6 %  
 
Det er planlagt med aktivitetsøkning på Universitetssykehuset Nord-Norge HF innenfor 
hjertekirurgi, ortopedi (tilbake til normal drift). Ved Nordlandssykehuset planlegges det med 
økt aktivitet for bl.a. fedmekirurgi, helårseffekt nye senger medisin, ny behandling av kreft 
(nytt medikament brystkreft), nye senger FMR, økt ortopedi (rygg, hofte, kne) og generell 
kodeforbedring. Ved Helse Finnmark HF skyldes økningen gjenopprettelse av aktivitet 
innenfor ortopedi. Dette har også sammenheng med nedgang i planlagt kjøp fra andre 
regioner. Hålogalandssykehuset HF planlegger med kodeforbedring, men aktiviteten skal 
ellers holdes innenfor 2005-nivå. Ved Helgelandssykehuset HF er det planlagt med spesiell 
stor nedgang i kjøp fra andre regioner (50 %). 
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Tabellen under viser planlagte opphold innenfor somatikk og fordeling mellom inneliggende 
og dagbehandling. 
 
Totalt antall opphold somatikk 135 418 138 916 3 498 2,6 %
herav
dagkirurgi 20 728 21 185 457 2,2 %
elektive dagopphold 26 010 27 049 1 039 4,0 %
innlagte heldøgnsopphold 88 680 90 682 2 002 2,3 %

kontroll (0= ok) 0 0

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 335 223 350 325 15 102 4,5 %  
 
Samlet er det planlagt en større økning i dagbehandling enn inneliggende. Det er planlagt en 
samlet økning innenfor polikliniske undersøkelser med 4,5 %. Det er spesielt 
Hålogalandssykehuset HF som planlegger med økning innenfor poliklinikk med hele 15 % i 
forhold til prognose for 2005.  
 
Innenfor psykisk helsevern er det knyttet mer usikkerhet til plan og prognosetall enn innenfor 
somatikken. Dette skyldes både at det kontinuerlig pågår store endringer i form av etablering 
av nye behandlingstilbud, men også at det fortsatt er en annen kultur og praksis i forhold til 
registrering av aktivitet. I tillegg er det fortsatt en stor mangel på psykiatere i Helse Nord. 
Administrerende direktør ser behovet for å fortsette arbeidet med å kvalitetssikre rapportering 
fra psykiatrien, men velger allikevel å presentere de plantall som helseforetakene har lagt 
fram. 
 
Innenfor psykisk helsevern for voksne er det en samlet planlagt økning både innenfor 
døgnopphold og poliklinikk i forhold til prognose.  
 
Psykisk helse for voksne Prognose 2005 Plan 2006 Endring 05-06 pst endring
Antall utskrivninger 5 119 5 127 8 0,2 %
Antall liggedøgn 120 910 125 082 4 172 3,5 %
Antall dagopphold 8 336 8 233 -103 -1,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner 82 396 92 014 9 618 11,7 %  
 
Samtlige helseforetak med unntak av Helse Finnmark HF planlegger med økt antall 
liggedøgn. Ved Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF er det planlagt en 
økning på hele 17 og 24 %. Ved Helse Finnmark HF planlegges en nedgang i utskrivninger og 
liggedøgn på 21 og 12 % på grunn av ombyggingsprosjekter. Den planlagte nedgangen i 
antall dagopphold skyldes at det ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er en dreining i 
aktivitet fra dagopphold til poliklinikk. Økningen i poliklinikk er størst ved 
Nordlandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF med 23 og 16 % planlagt økning. 
 
I psykisk helsevern for barn og ungdom er det på grunn av ombygging og nedleggelse av 
Seidajok planlagt med en nedgang i antall utskrivninger og liggedøgn.  
 
Psykisk helse for barn og unge Aktivitet 2005 Plan 2006 Endring 05-06 pst endring
Antall utskrivninger 196 191 -5 -2,6 %
Antall liggedøgn 9 398 8 673 -725 -7,7 %
Antall dagopphold 670 700 30 4,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner 60 200 72 366 12 166 20,21 %  
 
Det er planlagt med en stor økning i polikliniske konsultasjoner både ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset 
HF. 
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Innenfor russektoren er det planlagt med lengre liggetid og færre utskrivinger. Nedgang i 
antall utskrivninger skyldes også at det ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil være 
redusert kapasitet på grunn av rehabilitering av bygg. Ved Nordlandssykehuset HF er det 
planlagt med seks utskrivninger ved ny ruspost. Antall polikliniske konsultasjoner skal økes 
med over 100 %. Økningen er størst ved Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF.  
 
Rusomsorg Aktivitet 2005 Plan 2006 Endring 05-06 pst endring
Antall utskrivninger 379 300 -79 -20,8 %
Antall liggedøgn 24 852 26 177 1 325 5,3 %
Antall dagopphold 0 180 180
Antall polikliniske konsultasjoner 3 658 7 510 3 852 105,3 %  
 
7. Endringer i helseforetakenes driftsrammer 
Administrerende direktør foreslår å endre helseforetakenes driftsrammer som følge endringer 
i administrasjon av pasienttransport. Fra og med 2006 vil ansvar for kontroll og oppgjør av 
alle typer krav fra transportører og andre organisasjoner legges til det enkelte helseforetak. 
Ansvarsovertakelsen gir mulighet for bedre oppfølging og kontroll av kostnader, rekvirenter 
og transportører enn ved fortsatt kjøp av denne tjenesten. Administrerende direktør foreslår at 
disponibel ressursramme fordeles til helseforetakene i hh. t. andel av samlede 
syketransportkostnader. Dette gir følgende endring av basisrammer for 2006: 
 
 Finnmark UNN HHF NLSH Helgeland
Rammeendring 808 000,- 367 000,- 565 000,- 481 000,- 458 000,- 
 
Det vises til vedlegg 1 for forslag til justerte rammer for 2006. 
 
8. Oppsummering 
Foretaksgruppen har et samlet bruttobudsjett på 9,69 mrd. kr. inkludert uløst omstilling på 
omtrent 140 mill. kr. 1,4 % av totalbudsjettet. Helseforetakene har vedtatt tiltak for 240 mill. 
kr. uten at det er skissert store konsekvenser for pasienttilbudet eller ansatte. Det knytter seg 
stor usikkerhet til gjennomføring av mange av tiltakene. Helseforetakene må innen 1. kvartal 
2006 konsekvensutrede tiltak for å bringe økonomien i balanse. Det framlegges ny sak til 
styret sammen med 1. tertialrapport om dette. 
 
Administrerende direktør har i styresak om bestillerdokument til helseforetakene foreslått en 
rekke konkrete krav til omstilling i helseforetakene. Det vises til denne styresaken som 
behandles i samme møte. 
 
Det planlegges med vekst i forhold til prognose for 2005 både innenfor somatikk og psykisk 
helsehjelp. Noen av helseforetakene har ambisiøse målsettinger om vekst innenfor poliklinisk 
virksomhet og nedgang i kjøp av tjenester fra andre regioner. 
 
Helse Nord har fått innvilget låneramme på 400 mill. kr. for 2006, hvilket setter oss i 
likviditetsmessig stand til å gjennomføre planlagt investeringsnivå på 750 mill. kr. Det 
påhviler helseforetakene i stor grad å gjøre egne økonomiske og faglige vurderinger i forhold 
til gjennomføring av investeringsnivået. 
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Vedlegg 1 Forslag til driftsrammer 2006 
 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Vedtatt basisramme 2006 pr desember 577 542 000            650 722 000          2 099 422 000       720 863 000          1 168 307 000         524 234 000            5 741 090 000          
Forskning (10 458 000)             10 458 000              
Adm.utgifter syketransport (2 479 000)               808 000                   367 000                   365 000                   481 000                     458 000                   -                             
Justert basisramme 2006 564 605 000            651 530 000          2 110 247 000       721 228 000          1 168 788 000         524 692 000            5 741 090 000          

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Sum opptrappingsplan psykisk helse (kap 743, p -7 255 917 33 111 852 67 649 493 14 089 068 44 103 958 33 902 545 185 601 000

3. Øremerkede midler/Andre inntekter RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Syketransport 1 200 000 168 530 000 82 600 000 107 900 000 114 930 000 93 330 000 568 490 000
Transport helsepersonell 1 030 000 1 030 000
Opptreningsinstitusjoner 130 700 000 130 700 000
Luftambulanse ANS 59 200 000 59 200 000
Omlegging arbeidsgiveravgift 17 515 000 8 223 000 158 711 000 57 630 000 89 622 000 36 499 000 368 200 000
Nasjonale medisinske kompetansesentra (inkl. NST) 31 900 000 31 900 000
Utdanning/undervisning -flyttet til basis 0
Forskning basis/resultatbasert 6 270 000 1 950 000 33 135 600 1 699 400 3 720 000 125 000 46 900 000
Psykososialt arbeid for flyktninger 0
Nasjonalt kompetansenettverk for døvblinde/autisme 1 600 000 1 600 000
Sum øremerkede midler 217 515 000 178 703 000 306 346 600 167 229 400 208 272 000 129 954 000 1 208 020 000
Sum budsjettramme 2006 782 120 000 863 344 852 2 484 243 093 902 546 468 1 421 163 958 688 548 545 7 134 710 999  
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Vedlegg 2 Budsjett pr HF 
 
 
Foretaksgruppen Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland Apoteket RHF

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Basistilskudd -650 722 000 -2 099 422 000 -720 863 000 -1 168 307 000 -524 234 000 -5 741 090 000
ISF-inntekter -138 356 803 -489 296 000 -213 698 000 -339 598 000 -175 905 600 -1 356 854 403
ISF-inntekt av gjestepasientkjøp -14 300 000 -16 439 000 -20 613 300 -20 018 000 -13 763 000 -90 133 300
Gjestepasientinntekter -3 120 000 -13 114 761 -4 370 000 -4 860 000 -4 833 800
Polikliniske inntekter -41 098 273 -160 399 154 -49 629 000 -91 661 000 -48 404 156 -389 130 618
Øremerkede tilskudd -178 800 000 -318 967 500 -180 452 000 -209 842 000 -129 829 000 -1 208 020 000
Øremerket tilskudd psykisk helsevern -35 423 500 -67 649 493 -14 089 068 -44 104 000 -33 902 545 -192 856 958
Annen driftsinntekt -74 663 051 -129 316 636 -141 173 777 -110 228 000 -76 904 302 -218 000 000 -57 158 600
Sum inntekter -1 136 483 627 -3 294 604 544 -1 344 888 145 -1 988 618 000 -1 007 776 403 -218 000 000 -9 035 243 880

Kjøp av helsetjenester 86 736 109 133 546 459 165 707 000 158 413 000 110 350 205 8 667 092 280
Varekostnad 65 419 430 413 257 039 101 967 583 189 424 000 79 318 050 175 500 000
Lønnskostnad eks pensjon 537 168 222 1 953 179 723 698 197 167 1 116 197 000 521 224 574 31 000 000 34 358 200
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 61 890 905 201 743 717 79 403 491 139 247 000 63 635 412 3 531 000
Andre driftskostnader 341 219 961 462 803 834 234 117 904 287 841 000 184 845 859 9 500 000 281 829 716
Ordinære avskrivninger 74 047 000 200 072 000 120 400 000 134 189 000 63 602 303 700 000 21 044 000
Netto finanskostnad 3 802 000 -7 898 227 3 495 000 -3 993 000 -200 000 -2 612 000
Årsresultat 33 800 000 62 100 000 58 400 000 32 700 000 15 200 000 -1 500 000 -30 000 684
Strukturfond 15 400 000 52 900 000 27 200 000 23 800 000 10 300 000 0 0
Resultateffekt av kortere levetid
åpningsbalansen 8 400 000 9 200 000 11 200 000 8 900 000 4 900 000
Resultat etter korrigering avskrivning 10 000 000 0 20 000 000 0 0 -1 500 000 -30 000 684  



25 

Vedlegg 3 Investeringsbudsjett 
 
HF Prosjekt 2002-2004 2 005 2 006 2 007 SUM
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Lakselv 480 000 2 500 000 9 500 000 2 500 000 14 980 000
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Alta 800 000 11 500 000 13 200 000 5 500 000 31 000 000
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Tana 400 000 6 000 000 7 600 000 1 000 000 15 000 000
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Karasjok 400 000 6 000 000 17 600 000 9 100 000 33 100 000
Finnmark Utstyr og ombygging 50 000 000
Sum Finnmark 97 900 000
UNN Tiltaksplan psykiatri Psykiatri barn og unge 15 000 000 30 000 000 50 000 000 95 000 000
UNN Utstyr og ombygging 100 000 000
UNN A-fløy 3 000 000
Sum UNN 133 000 000
Hålogaland Opptrappingsplan psykiatri Narvik 840 000 14 800 000 9 800 000 25 440 000
Hålogaland Modernisering Stokmarknes 12 000 000 24 800 000 10 000 000 46 800 000
Hålogaland Modernisering Narvik 15 000 000
Hålogaland Utstyr og ombygging 47 000 000
Sum Hålogaland 86 800 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri Klinikkavdeling 17 790 000 11 500 000 29 290 000
NLSH Klinikkavdeling - tillegg utover godkjent inv.ramme opptrappingsplan 1 300 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri Lofoten 670 000 20 600 000 13 700 000 34 970 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri Idømt behandling 700 000 6 800 000 19 100 000 26 600 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri RUS/psyk 600 000 14 900 000 10 000 000 25 500 000
NLSH Psykiatri Ombygging Søsterhjemmet 15 000 000 30 800 000 45 800 000
NLSH Modernisering NL 1.t 41 000 000 170 000 000 160 000 000 371 000 000
NLSH Modernisering NL 2.t 15 000 000 15 000 000 30 000 000
NLSH Modernisering Lofoten 21 300 000
NLSH Utstyr og ombygging 35 000 000
Sum NLSH 310 300 000
Helgeland Utstyr og ombygging 42 000 000
Helgeland Felles akuttmottak 4 000 000 16 000 000 20 500 000 40 500 000
Sum Helgeland 62 500 000
RHF Felles reg prosjekt 20 000 000
Styret Til styrets disposisjon 39 500 000
Sum foretaksgruppen 750 000 000  
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Vedlegg 4 Funksjonsregnskap  

 
 
Brutto kostnader Budsjett 2005 Budsjett 2006 Pst endring
Administrasjon/Interne servicefunksjon/styret/personal 1 024 200 000 1 173 502 176 15 %
Ambulanse/luftambulanse 561 500 000 625 378 904 11 %
Syketransport/transport av helsepersonell 417 600 000 558 512 682 34 %
Somatikk - fellesfunksjon/labrtg/behandling 5 627 600 000 6 086 954 386 8 %
Rehabilitering/habilitering 206 000 000 347 195 411 69 %
Voksenpsykiatri 921 900 000 968 909 085 5 %
Barne- og ungdomspsykiatri 221 100 000 225 943 494 2 %
Rusomsorg 134 400 000 156 886 944 17 %
Sum kostnader 9 114 300 000 10 143 283 082 11 %

SUM psykiatri 1 143 000 000 1 194 852 579 5 %  
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STYRESAK 06-2006  UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN 
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Formål/sammendrag 
Det vises til styresak 44-2005 Videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord hvor 
styret gjorde vedtak om å få utredet vesentlige forhold vedrørende organisering av 
ambulansetjenesten med betydning for ivaretakelse av lovpålagte ansvarsforhold og sikring av 
kvalitet og effektiv ressursbruk. Styret satte som premiss at en desentralisert struktur skulle 
opprettholdes slik at befolkningen sikres nærhet til ambulansetjenesten.  
 
Forhold knyttet til organisering og drift av ambulansetjenesten vurderes her med 
utgangspunkt i faktorer som har betydning for:  
 
• Å ivareta pasientens rett til forsvarlig helsehjelp  
• Arbeidstaker perspektiv  
• Beredskap og effektiv ressursstyring   
• Kostnadsoptimal virksomhet 
 
For utredning av saken ble det søkt bistand fra SINTEF Helse. Deres rapport er et viktig 
bidrag til denne saken og de sentrale anbefalinger i rapporten tiltredes i all hovedsak. For å 
kunne møte dagens og framtidas utfordringer må helseforetakene ha en overordnet strategi, en 
helhetlig tiltaksplan og muligheter for oppfølging av denne.  

 
Ambulansetjenesten er et viktig ledd i den samlede kjede som skal til for å oppfylle Helse 
Nord RHF’s ”sørge-for-ansvar”. Ansvaret for tjenesten er videreført til helseforetakene som 
ledd i helseforetaksorganiseringen. Ambulansetjenesten utøves dels av helseforetakene, dels 
av private aktører etter kontrakt. Ivaretakelse av lov og myndighetskrav og god kvalitet i 
tjenesten, innenfor tilgjengelige ressurser, vil etter administrerende direktørs vurdering best 
kunne skje ved at den operative utøvelse av bilambulansetjenesten og den helsefaglige driften 
av båtambulansetjenesten ivaretas av helseforetakene.   

 
 

Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en kvalitetsmessig god, effektiv og 

desentralisert ambulansetjeneste er av stor betydning for å oppfylle målsettingen om en 
likeverdig spesialisthelsetjeneste med god tilgjengelighet uavhengig av bosted.. 

 
2. Bil- og båtambulansetjenesten er i økende grad en spesialisert helsetjeneste med 

tilhørende krav til kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig 
lederskap. For å sikre en optimal ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av 
spesialisthelsetjenesten, skal bilambulansetjenesten og den helsefaglige del av 
båtambulansetjenesten i Helse Nord i sin helhet ivaretas av helseforetakene. Overtakelsen 
av bilambulansetjenestene skjer etter hvert som kontraktene med private drivere går ut.  
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3. Styret erkjenner at nye myndighetskrav, krav til forsvarlighet og krav til arbeidsmiljø, vil 

medføre betydelige økonomiske utfordringer de kommende år. Dette vil øke den samlede 
omstillingsutfordringen i Helse Nord RHF og helseforetakene og skal håndteres innenfor 
tilgjengelige økonomiske rammer. 

 
4. Kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre bemanning og god kvalitet, er kritiske 

faktorer for ambulansetjenesten i Helse Nord de kommende år. Helseforetakene må derfor 
planlegge og prioritere tiltak som sikrer nødvendig tilgang på kompetente medarbeidere 

 
5. Helseforetakene må samordne og etablere systemer for dokumentasjon og 

virksomhetsregistrering, herunder ta i bruk ressursstyringssystem for optimal effektivitet.  
 
6. Helseforetakene bes vurdere egen drift av båtambulansetjenesten i de tilfeller der 

hovedbruken er ambulansetjeneste - for økt integrasjon og samordning. Helseforetakene 
bes også vurdere mulig foretaksovergripende samarbeid for administrasjon av 
båtambulansetjenesten. 

 
7. Styret ber administrasjonen utrede muligheten for ytterligere samordning av ambulanse- 

og nødmeldetjenesten for å sikre god kvalitet og effektiv drift.    
 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  - SINTEF-rapporten 
                           - Oppsummering av høringsuttalelser  
 
Utrykte vedlegg:  - Høringsuttalelser  
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UTREDNING 
 
1. Innledning 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 44-2005 å få utredet vesentlige forhold for 
organisering av ambulansetjenesten med betydning for ivaretakelse av lovpålagte 
ansvarsforhold, sikring av kvalitet og effektiv ressursbruk.  Styret satte som premiss at en 
desentralisert struktur skulle opprettholdes slik at befolkningen sikres nærhet til 
ambulansetjenesten. For utredning av saken ble det søkt bistand fra SINTEF Helse. Deres 
rapport er et viktig bidrag til denne saken og hovedanbefalingene i rapporten fremkommer i 
pkt. 2 ”Bakgrunn”. 

 
Ambulansetjenesten er del av Helse Nord RHF’s lovpålagte oppgaver og er ett element i 
utførelsen av ”sørge-for-ansvaret”. Ambulansetjenesten er en ”ung” helsetjeneste under 
utvikling. Fra å ha vært en transporttjeneste, skal tjenesten nå innfri krav og forventninger til 
en akuttmedisinsk helsetjeneste.  Behandling som før bare ble tilbudt i sykehus, flyttes i 
stadig større grad nærmere pasientene.  Ambulansetjenesten er ofte spesialisthelsetjenestens 
arm inn mot kommunehelsetjenesten.  Ambulansetjenesten har en helt sentral rolle i 
samhandlingen med kommunehelsetjenesten i den akuttmedisinske kjeden.  
 

2. Bakgrunn 
 
2.1. Status, ansvarsforhold og rammebetingelser 
 

Ambulansevirksomheten i Helse Nord utgjør ca 5,9 % av den totale kostnaden i Helse Nord. Syketransport utgjør ca 7,1 %.  
Beredskapskostnader utgjør en betydelig andel vedr. ambulansetjeneste, mens syketransport utelukkende består av reise- 
og oppholdskostnader. 
 
SSB 2004: Helse Nords ansvar for ambulansetjeneste omfatter 45 % av landets areal (inkl. Svalbard) og hvert oppdrag er 
gjennomsnittlig ca 47 % lenger (km) enn snittet for landet.  Helse Nord har ca 10 % av Norges befolkning, men har 25 % av 
bilambulanseressursene - og ca 55 % av skyssbåtene til helseformål i Norge. AmbulanseBILtjenesten utfører ca 13,6 % 
(65.359) av oppdragene og ca 20 % av utkjørte km i landet.  Bilene kjører ca. 5 470 000 km pr. år - gjennomsnittlig 41 445 
km pr. ambulanse pr. år i Helse Nord (gj.snittet for landet er 51 624 km pr. bil). Forbruket av ambulansetjenester pr innbygger 
ser ut til å være ca 36 % høyere enn gjennomsnittet for landet. 
 
Helse Nord RHF har organisert den samlede ambulanse- og nødmeldetjenesten til 
helseforetakene som skal ivareta drift og planlegging innenfor sine geografiske 
ansvarsområder. Ambulanseplan er utarbeidet i Helgelandssykehuset HF, og planer er under 
ferdigstillelse i Nordlandssykehuset HF, Hålogalandssykehuset HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF.  Helse Finnmark HF har startet arbeidet. Helseforetakenes ambulanseplaner 
innholder bl.a. faglige krav, beredskapsnivå, dimensjonering og lokalisering knyttet til hver 
enkelt tjeneste. 
 
Ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” trådte i kraft 1. april 2005.  
Forskriften er felles for ambulansetjenesten, medisinsk nødmeldetjeneste og kommunal 
legevakt. Helse Nord har utarbeidet retningslinjer til denne forskriften for å legge til grunn en 
felles forståelse i regionen. En kartlegging av alle ambulansetjenestene viser at 19 tjenester 
gjennomsnittlig har for høy arbeidsbelastning, jfr. krav i den nye forskriften, ved dagens 
beredskapsnivå.   Helseforetakene ble derfor i juni 2005 orientert om at oppbemanning for å 
ivareta arbeidsmiljølov og krav fra Arbeidstilsynet samt betjening av tilstedevakt ved enkelte 
tjenester antas å ha en økonomisk konsekvens på ca. 20 mill. kroner. 
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Utøverleddet i ambulansetjenesten er i dag ivaretatt både av helseforetakene selv og gjennom 
private utøvere. Dagens avtaler i Nordland er tidsbestemte og opphører automatisk ved utløp 
(ikke opsjon på forlengelse).  Avtalene i Troms er løpende, men er oppsagt med 9 mnd. 
varsel.  Dette innebærer at planer for organisering og tilrettelegging for drift må være på 
plass slik at ny organisering/drift kan skje fra 
 
• 1. desember 2006 i Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, 

Hålogalandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 1. januar 2008 i Helse Finnmark HF 
 

2.2. SINTEF-rapporten  
I Helse Nords bestilling til SINTEF Helse om utredning av vesentlige forhold, inngikk ikke 
luftambulansetjenesten og problemstillingene omkring arbeids- og hviletidsbestemmelser, 
men grensesnittet mot disse omtales. Utredningen ble i tillegg avgrenset fra modeller som 
forutsetter endringer i foretaksstruktur eller -ansvar. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med 
helseforetakene og tillitsvalgte. Direktørforum i Helse Nord utgjorde prosjektets 
styringsgruppe og fagmiljøene og arbeidstakerorganisasjonene var referansegruppe.  
Rapporten identifiserer følgende kritiske områder/utfordringer: 

 
Rekruttering og kompetanse 
Rapporten påpeker at å oppnå tilfredsstillende kompetanse og bemanning er en 
hovedutfordring for ambulansetjenestene i Helse Nord. Lav andel personell med fagbrev (38 
%) og et økt personellbehov de nærmeste årene (ca. 30 %) gir betydelige utfordringer.  Innen 
2010 må minimum 75 % av ambulansepersonellet ha fagbrev/autorisasjon. Krav til 
samhandling i den akuttmedisinske kjede gjør det viktig med målrettet satsing og 
samhandlingstrening knyttet til fag. Rapporten anbefaler at det bør vurderes en økning av 
fastsatt aktiv tid - ut over det minimumskravet fastsatt i retningslinjene til Helse Nord. 
 
Rapporten framhever betydningen av helseforetakenes strategisk satsing og anbefaler en 
rekke konkrete og målrettete tiltak for å sikre kompetanse og kompetanseutvikling.   
 
Utvikle driftsorganisasjonen 
Det fremgår av rapporten at krav til tjenestene, slik forskriften forutsetter, stiller store krav til 
spesifikasjon av anbudsgrunnlaget, organisering av bestillerfunksjonen og oppfølging av 
kontrakter på kundesiden. Mange av helseforetakene har ikke kapasitet eller kompetanse til 
dette arbeidet.  Ved overgang til offentlig driftsmodell vil de løpende oppgavene med 
økonomistyring, personalansvar, rekruttering, opplæring og operativ drift, øke betydelig.  
 
Etablering av større enheter 
Rapporten påpeker problemene med mange små tjenester og anbefaler at man skaper større og 
mer robuste organisatoriske rammer rundt driften, ved å samle flere tjenester til større enheter 
med ansvar for bemanning, rekruttering, kompetanseutvikling, ressursstyring mv.  
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Kostnadsutvikling og effektivisering 
Økte krav til kompetanse og kvalitet i ambulansetjenesten vil gi økte kostnader. Krav til 
beredskap/vaktordninger, føringer for faglig forsvarlighet og responstid samt aktiv tid til 
opplæring, samhandling og egentrening, i tillegg til utfordringene med rekruttering av 
fagpersonell, vil sette krav til økt bemanning. Dette vil gi økte lønnskostnader i den operative 
tjenesten. Rapporten påpeker også manglende datagrunnlag og systemer for styring av 
virksomheten. Dette gjelder dokumentasjon av kompetanse og utdanning, men også aktivitet, 
faglig kvalitet, juridiske problemstillinger oa. Det må derfor også forventes behov for økte 
ressurser til administrasjon, fagutvikling, innhenting og bearbeiding av styringsdata og 
oppfølging og kvalitetskontroll av de enkelte tjenestene. I en situasjon med økte kostnader er 
det viktig at man henter ut mulige innsparinger gjennom effektiviseringstiltak. Se mulige 
tiltak i rapportens 9.2.6.  
 
Valg av driftsmodell 
Rapporten anbefaler at drift av ambulansetjenestene i Helse Nord RHF i fremtiden skjer i 
offentlig regi ut fra en helhetlig vurdering, der spesielt betydning for å ivareta rekruttering, 
kompetanse og kvalitet vektlegges. SINTEF mener det vil være hensiktsmessig å legge ut et 
område for konkurranse blant private drivere som et referansepunkt for hvordan alternative 
driftsformer påvirker kvalitet og kostnader. 
For ambulansebåter anbefales fortsatt privat drift. Det bør vurderes om man på sikt kan 
etablere en sentralisert enhet for eierskap og drift av ambulansebåter i regi av det regionale 
helseforetaket. 

 
2.3. Høringsuttalelser til rapporten  
Helse Nord har mottatt til sammen 43 høringssvar.  Se vedlagte oversikt og sammendrag av 
høringssvar.   

 
Helseforetakene: 
Alle helseforetakene tilkjennegir at utøvelsen av ambulansetjeneste bør skje i egen regi.  
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset foreslår i tillegg at det vurderes organisering i 
eget helseforetak under Helse Nord RHF. 

 
Begrunnelser som fremkommer for drift i egen regi er bl.a. 
 
- gir grunnlag for en kvalitativ bedre tjeneste 
- bedre samordning innen den akuttmedisinske tiltakskjeden 
- integrasjon i det kliniske miljøet er betydningsfullt 
- fremmer aktiv samhandling med førstelinjetjenestens medisinske ressurser 
- lik utvikling av kompetanse og kvalitet i hele tjenesten 
- neppe vesentlige høyere kostnader enn konkurranseutsatt drift 
- synergieffekter vedr. faglig utvikling, undervisning og gjennomgående kvalitetssystemer 
- tariffbestemte lønnskostnader og stillingsbehov antas å være den samme uavhengig av 

driftsform under den nye forskriften 
 

Ingen av helseforetakene finner det formålstjenlig å ivareta den maritime delen av 
båtambulansetjenesten selv. 

 
Kommunene/regionråd: 
Kommunene er opptatt av ressursenes nærhet til befolkningen og har ikke sterke føringer for 
hvorvidt ambulansetjenesten utøves av private eller i offentlig regi.  Noen kommuner mener 
imidlertid at samhandling og kvalitet vil styrkes ved offentlig drift. Noen kommuner 
framholder at velfungerende private utøvere fortsatt bør kunne ha en rolle i tjenesten.  
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Arbeidstakerorganisasjonene: 
Arbeidstakerorganisasjonene støtter hovedkonklusjonene i rapporten, herunder at 
helseforetakene skal drive ambulansetjenesten i egen regi. De er kritisk til forslaget om å 
konkurranseutsette ett område som referanse for kvalitet og kostnader. 
 
Private ambulanseutøvere: 
De private ambulansedriverne er ikke enig i rapportens hovedanbefaling om offentlig 
ambulanseutøvelse. De økonomiske konsekvenser av offentlig drift er ikke godt nok utredet, 
mener de.  Privat utøvelse er egnet dersom det gis gode rammebetingelser og en bedre 
risikofordeling. 
 
3. Utfordringer og framtidig driftsform – vurderinger 
 
3.1. Hovedutfordringer – strategi og tiltak 
SINTEF rapporten peker på at ambulansetjenesten har store utfordringer spesielt i forhold til 
bemanning, beredskapsnivå, kvalitet og kompetanse. Helse Nord slutter seg til denne 
vurderingen. Konsekvensen kan bli en sterk kostnadsøkning med tilhørende mulige 
konsekvenser for Helse Nords samlede evne til å realisere vedtatt prioriteringer. Det må 
vektlegges løsninger som gir god faglig og økonomisk effektivitet.  
 
Følgende tiltak vurderes som hensiktsmessige for å nå målene for kvalitet og forsvarlighet:  
 
• Overordnet styring – helseforetakenes helhetlige ansvar må forankres i planverk for 

ambulansetjenesten der tjenesten må ses i sammenheng med øvrige prehospitale tjenester, 
inkludert kommunehelsetjenesten, og helseforetakenes øvrige virksomhet. 

• Helhetlig operativ og faglig styring av virksomheten i ambulanse- og nødmeldetjenesten, 
basert på dokumenterte behandlingsstrategier i tråd med faglige retningslinjer og 
medisinske standarder, er nødvendig.   

• Det er behov for å organisere tjenesten i større driftsenheter. En nødvendig desentralisert 
struktur må opprettholdes for å ivareta forsvarlige responstider, der personell, inkludert 
lærlinger, kan ambulere mellom tjenester med forskjellig oppdragsvolum for å 
opprettholde kompetanse og kvalitet 

• Plan for kompetanseutvikling – samordnet mellom helseforetakene - må etableres med 
basis i fagutdanning, sikring av realkompetanse og kompetanseutvikling, inkludert system 
for sertifisering og delegering.  Samarbeid med høgskolesystemet gjennom 
paramedicsutdanning bør tilstrebes. 

• Det må utvikles en plan for rekruttering og personalutvikling.  
• Utvikling av robuste systemer for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjeneste som skal ivareta både den enkelte pasient, enkelt hendelser, 
trening, øvelse og systemutvikling. 

 
3.2. Framtidig driftsform – vurdering av høringssvar 
Helseforetakene gir sin tilslutning til de viktigste konklusjoner i rapporten.  
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF hevder i sin uttalelse at det er en svakhet 
ved rapporten at samling av ambulansetjenesten i ett helseforetak på regionsnivå ikke er 
drøftet som modell.   

 
En eventuell endring av foretaksstrukturen i Helse Nord krever et omfattende utrednings- og 
prosessarbeid. Med de tidsrammer arbeidet måtte håndteres på i denne omgang, av hensyn til 
de avtaleperioder som utløper, var det ikke rom for en slik utredning.  Adm. direktør er enig i 
at det er behov for ytterligere regional koordinering både på faglige, forvaltningsmessige, 
administrative og økonomiske områder innen ambulansetjenesten. Dette er det mulig å få til 
innenfor dagens helseforetaksstruktur.  Det foreslås å arbeide videre med dette spørsmålet. 
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Forslaget om konkurranseutsetting som ”testing” av markedet, er ikke i overensstemmelse 
med ”Forskrift om offentlige anskaffelser”, jfr. § 17-1 Avlysning av konkurransen og 
totalforkastelse. 
 
3.3. Utøvelse av ambulansetjenesten – privat eller offentlig? 
Videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord til forventet kvalitetsnivå vil medføre 
kostnadsøkning uavhengig av privat eller offentlig drift. Om størrelsen på kostnadsøkningen 
påvirkes av at den operative drift skjer i privat eller offentlig regi, er det vanskelig å si noe 
sikkert om. Indikasjoner på mulige forskjeller ville en kunne få ved at ett driftsområde hadde 
en alternativ modell.  
 
Valg av form på utøvelsen (privat eller offentlig) av kjernevirksomheten ambulansetjeneste 
må baseres på en samlet vurdering av faglige, organisatoriske og økonomiske forhold.  I en 
avveining mellom offentlig vs. privat utøvelse av bilambulansetjenesten må det legges 
avgjørende vekt på hva som forventes å gi de beste forutsetningene for å oppfylle ”sørge for 
ansvaret”. Dette betyr at beslutningen må baseres på forhold av strategisk betydning for å 
sikre god kvalitet i hele kjeden ut til pasienten og effektiv bruk av ressursene.  
 
Erfaringene med privat versus offentlig drift i regionene er ikke entydige og følgende forhold 
bemerkes i SINTEF rapporten: 
 
• Det er større lojalitet til bedriften, og dermed større kostnadsbevissthet hos private drivere 

enn i det offentlige. Dette kan slå ut i bl.a. lavere sykefravær enn i en offentlig 
driftsmodell. Det kan hevdes at dette gjelder spesielt de små driverne, og at lojaliteten 
innad i store bedrifter ikke skiller seg fra et offentlig sykehus. 

• Krav om fortjeneste fører til nedprioritering av utdanning og opplæring i en privat 
driftsmodell. 

• Det stilles større krav til oppfølging og kontroll av kvalitet og oppfyllelse av 
kontraktsbetingelser innenfor en privat modell. 

• Kostnadene til ambulansedriften blir mer oversiktlig og det er lettere å opprettholde 
prioritering av midler til denne virksomheten innenfor en privat modell.  

• En privat driftsmodell gir åpen tilgang til kapital for finansiering av nytt utstyr. Med godt 
definerte krav kan standard på utstyr opprettholdes bedre innenfor en privat modell. 

• Med private drivere har man erfart at det er vanskeligere å etablere samarbeid med 
kommunale institusjoner. Dette gjelder ikke når kommunen står som driftsansvarlig.  

• Kravene til tjenestene, slik reglene i forskriften forutsetter, stiller store krav til 
spesifikasjon av anbudsgrunnlaget, organisering av bestillerfunksjonen og oppfølging av 
kontrakter på kundesiden. Mange av helseforetakene har ikke kapasitet eller kompetanse 
til dette arbeidet. 

 
Privat ambulanseutøvelse ansees ikke å gi merverdi i forhold til egen drift når det gjelder:  
 
• faglige krav og kvalitet 
• samhandling og integrasjon - ”en sømløs kjede” 
• oppnåelse av mål for rekruttering og kompetanse 
• kontinuitet og stabilitet 
• operativ fleksibilitet og endringsbehov 
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En evt. konkurranseutsetting av bilambulansetjenesten (utøverleddet) innebærer konkurranse 
om å få levere tjenesten.   Privat eller offentlig drift av utøverleddet påvirker ikke 
brukernes/rekvirentenes valgfrihet.  Aktiviteten styres av rekvirenter som AMK-
sentral/legevakt og helseforetakene setter detaljerte krav til virksomheten. Anbud kan derfor i 
praksis først og fremst synes å være en konkurranse om å få administrere virksomheten og 
ikke å løse ambulansetjenesten på alternativ måte.  Innenfor offentlig utøvelse av tjenesten vil 
konkurranseutsetting av enkelt tjenester, som for eksempel bilhold, være en mulighet.  
 
Fagutdannet ambulansepersonell er en knapphetsressurs som må ivaretas og videreføres 
uavhengig av hvem som er arbeidsgiver.  SINTEF anslår at kostnadene knyttet til arbeidskraft 
utgjør ca. 75 % av kostnadene i en ambulansetjeneste.  I en rekrutterings- og 
kompetansesituasjon som Helse Nord befinner seg i, er det strategisk viktig med 
konkurransedyktige arbeidsbetingelser og målrettede stimuleringstiltak.   

 
Tidligere anbudskonkurranser har vist at det i enkelte områder har vært liten eller ingen 
konkurranse (liten interesse). I forbindelse med at private utøvere i Troms har sagt opp 
avtaler, grunngis dette ikke bare med økonomiske rammebetingelser, men også vanskeligheter 
med å rekruttere kompetent personell. Det kan stilles spørsmål ved om ambulansetjeneste - 
som helsetjeneste - egner seg for konkurranseutsetting i Nord-Norge.   
 
Begrenset handlingsfrihet for privat utøver og en svært variabel og usikker aktivitet 
(oppdragsvarighet, tid på døgn, avstand, ventetid etc.) gjør at tilbyder enten må innberegne en 
betydelig risiko i sitt anbud, eller at forutsetningene endres slik at risikoen må ivaretas av 
helseforetaket gjennom egne reguleringsklausuler i kontrakten. Dette kan svekke kravet til 
likebehandling.  Ved ordinært anbud må risiko innkalkuleres for hele avtaleperioden (f.eks. 5 
år) - dette innebærer at helseforetaket ikke bare må betale for/forskuttere reelle endringer i 
perioden, men også for mulige endringer som anbyder må ta høyde for. Alternativet her er 
kompliserte reguleringsklausuler.  I dette bildet må nevnes at kostnadene for driften av 
ambulansetjenesten også vil øke for helseforetakene som følge av nye krav til 
arbeidstidsbestemmelser, forskrifter etc. Dette vil en imidlertid kunne ta når det kommer, slik 
at usikkerheten blir mindre.  

 
Avtaler med arbeidstakerorganisasjonene 
Arbeidsmiljøloven (AML) setter spesifikke krav til arbeids- og hviletid og disse er ikke 
spesielt tilpasset ambulansetjenesten og beredskapsbehov døgnet rundt.  Særlig ikke i mindre 
tjenester i distriktene, hvor hovedvirksomheten er beredskap og ikke oppdragsaktivitet.  
Mange av våre tjenester har mindre enn gjennomsnittlig ett oppdrag i døgnet. 

 
Imidlertid gir AML et utvidet handlingsrom dersom det foreligger avtale mellom arbeidsgiver 
og arbeidstakere om arbeidstid. For svært mange tjenester vil det være en forutsetning at slik 
avtale foreligger, fordi alternativet vil være beredskap bare deler av døgnet eller betydelig 
sentralisering.  Både økonomi, tilgang på personell med kompetanse og forsvarlighetshensyn 
(tilstrekkelig antall oppdrag / pasientkontakt pr. helsepersonell) tilsier dette. 

 
Ved privat ambulanseutøvelse er slike avtaler en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. 
Helseforetakene er ikke direkte part i avtalene.  Erfaringer viser at dette er meget krevende 
situasjoner som kan ha økonomiske og faglige konsekvenser.  God samhandling og avtaler 
med arbeidstakerorganisasjonene er viktig for videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse 
Nord.  Privat utøvelse av ambulansetjeneste tilfører på dette punkt ikke merverdi for å 
oppfylle ansvaret for ambulansetjenesten. 
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Økonomiske forhold 
Det må skilles mellom kostnader som er uavhengige av utøver, som nye faglige krav, 
bemanning etc., og kostnadsforskjeller som er en direkte konsekvens av driftsform. Det er 
svært vanskelig å identifisere direkte forskjeller.  Generelt vil erfaringen være at privat drift er 
mer kostnadseffektiv. Det blir videre hevdet at offentlig utøvelse fører til økte kostnader i 
forbindelse med lavere grad av lojalitet til arbeidsgiver og økende sykefravær/permisjoner. Å 
utvikle en bedriftskultur der lojalitet går til oppgaven og pasienten forventes å være lettere 
ved egen utøvelse av ambulansetjenesten. Offentlig utøvelse medfører vanligvis dyrere 
pensjonsordning.   

 
Uavhengig av hvem som utøver tjenesten er det helseforetaket som må finansiere framtidig 
virksomhet og ivareta ”sørge-for-ansvaret” på vegne av Helse Nord RHF.  Det er, slik dette 
utredningsarbeidet er gjennomført, vanskelig å finne holdepunkter for at det er vesentlige 
kostnadsforskjeller mellom konkurranseutsatt - og egen utøvelse av ambulansetjenesten. Dette 
forhold vil en kanskje kunne få svar på gjennom valg av ulike driftsformer under tilnærmet 
samme betingelser. En slik situasjon er imidlertid svært vanskelig å skape.   
 
Helseforetakene kan, i likhet med store private tjenesteutøvere, etablere stordriftsfordeler med 
økonomiske besparelser og oppnå synergieffekter vedr. faglig utvikling, undervisning og 
gjennomgående kvalitetssystemer.   

 
Driftsorganisasjonene må styrkes for å ivareta de mange utfordringene innenfor fagfeltet 
uavhengig av driftsform.  Ved egen utøvelse av ambulansetjenesten må funksjoner som lønn, 
regnskap, personal, it etc. for ambulansetjenesten integreres i helseforetakets øvrige systemer.  
Ambisjonen må være at disse oppgavene (lønn, regnskap etc.) bør kunne gjennomføres med 
nåværende bemanning i organisasjonene. 
 
3.4. Konsekvenser for investeringsbehov / rammer 
Det er i Helse Nords investeringsplan ikke tatt høyde for overtagelse av eierskapet til 
realkapitalen (ambulansekjøretøy m/utstyr).  Ved en beslutning om at helseforetakene skal 
utøve bilambulansetjenesten selv og eie realkapitalen, forventes det et investeringsbehov på 
ca. 170 mill. kroner over en 10 års periode utover rammen til kjøretøy/utstyr som allerede i 
dag eies av helseforetakene.  En evt. investering i 3 ”rendyrkede” ambulansebåter øker dette 
beløpet med ca. 36 mill. kroner. Dette betyr at fordelingen av det samlede investeringsvolum i 
Helse Nord må justeres, mellom formål og mellom år, hvis en velger å overta det fulle drifts- 
og eieransvaret for ambulansetjenesten. I dag er kostnader til finansiering og drift av 
ambulansebilene allerede innarbeidet i HF enes budsjetter i og med at de finansierer kjøp fra 
private aktører. 
 
Det kan vurderes å konkurranseutsette kjøretøy-/utstyrsdelen av ambulansetjenesten - dvs. at 
denne delen ivaretas av 3.part.  Slikt selskap vil da kunne ivareta, kjøretøy, drivstoff, 
forsikringer, vedlikehold, forbruksmateriell etc.  Denne muligheten vil bli vurdert i 
forbindelse med et felles utredningsarbeid. 

 
3.5. Båt ambulansetjeneste 
SINTEF-rapporten og høringssvarene anbefaler ikke at maritim del av båtambulansetjenesten 
ivaretas av helseforetakene selv.  Imidlertid synes det å være felles forståelse for at den 
akuttmedisinske kompetanse om bord i båten, ivaretas av helseforetakene.  Dette for å sikre 
kvalitet og bedre integrasjon med den øvrige akuttmedisinske kjeden. 
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I Helse Nord vil det også for fremtiden være ulike typer fartøyer med ulik beskaffenhet, ulik 
aktivitet, ulik grad av de forskjellige oppdragstypene (skyss av helsepersonell, legekontor, 
syketransport og ambulanse).  Det vil derfor først og fremst være fartøy som er spesialiserte 
ambulansefartøy, med høy aktivitet, som kan ha egen fast autorisert helsepersonellbemanning. 
Dette gjelder for eksempel nye spesialdesignede fartøy som er foreslått å ha felles stasjon med 
bilambulansetjenesten i Brønnøysund og Dønna.  I tillegg kan det være andre fartøy med 
avtale om å ivareta helsetjenester, som f.eks. rutegående hurtigbåter, skyssbåter og 
kommunale fartøy med legekontor.   

 
Helseforetakene har en betydelig utfordring i å utvikle båttjenesten både i forhold til struktur, 
dimensjonering, finansiering, kvalitet/forsvarlighet, kontroll og oppfølgning og ikke minst å 
kunne ivareta en forsvarlig organisering og forvalting av tjenesten.  Det forutsettes at det 
utarbeides kravspesifikasjoner, konkurranseutsetting, avtaler mot redere og avtaler mot 
kommunene som sikrer samordning og finansiering.  Dette er oppgaver som tilligger 
helseforetakene uavhengig av om det er egen utøvelse av tjenesten ved noen fartøy. Dette 
medfører at helseforetakene må skaffe kompetanse på området og ha nødvendige ressurser. 
 
4. Endelig vurdering 
Ambulansetjenesten er et viktig ledd i den samlede kjede som skal til for å oppfylle Helse 
Nord RHF’s ”sørge-for-ansvar”. Ansvaret for tjenesten er organisert til helseforetakene. En 
desentralisert tjeneste er, med Nord-Norges geografi og bosettingsmønster, en forutsetning for 
en likverdig tjeneste med god tilgjengelighet. Kravene til kvalitet i tjenesten vil øke framover 
bl.a. som et resultat av at flere behandlingstilbud flyttes ut til den alvorlig syke eller skadde 
pasient.  

 
For å kunne møte dagens og framtidas utfordringer som beskrevet i SINTEF rapporten, må 
helseforetakene ha en overordnet strategi, en helhetlig tiltaksplan og muligheter for 
oppfølging av denne. Basert på SINTEF-rapporten, høringssvarene og Helse Nord RHF’s 
behov for ytterligere å styrke den faglige, økonomiske og organisatoriske utvikling og styring 
av tjenesten er det administrerende direktørs vurdering at denne oppgaven best kan løses ved 
at helseforetakene selv ivaretar utøvelse av drift av bilambulansetjenesten og den helsefaglige 
driften av båtambulansetjenesten.  Den avgjørende premiss for denne konklusjonen er at bil- 
og båtambulansetjenesten i økende grad er en spesialisert helsetjeneste med tilhørende krav til 
kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig lederskap. For å sikre en 
optimal og fullverdig ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av tjenesten, vil 
offentlig utøvelse av den operative drift være det beste alternativ.  
 
SINTEF’s anbefaling om å konkurranseutsette et geografisk område, som et referanseområde, 
foreslås ikke gjennomført.   
 
Hovedmålsettingen, som gjelder for alle helseforetak, er å organisere tjenesten på den måten 
som gir det gunstigste utgangspunkt for å løse de omfattende utfordringene. En rekke faglige 
krav og forhold til arbeidsmiljø etc. skal håndteres i den videre utvikling. De økonomiske 
utfordringer Helse Nord samlet står overfor forutsetter at effektiv organisering, virksomhets- 
og økonomistyring blir sentrale satsingsområder også for denne tjenesten. Integrasjon av 
ambulansetjenesten i sykehusenes øvrige virksomhet, kan være et viktig virkemiddel for å 
oppnå effektiv ressursbruk. 
 
Gjennomføringen av utredningen har skjedd i nært samarbeid med arbeidstakernes 
representanter og ledelsen i helseforetakene. Adm. direktør vil understreke behovet for å 
videreføre dette samarbeidet basert på behovet for utvikling av en faglig god og effektiv 
tjeneste.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200500059-7 134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 07-2006  KONTROLLKOMITÉ HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING  
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken følger en opp eiers krav til oppnevning av kontrollkomité. 
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 88-2005 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning ble følgende 
styrerepresentanter oppnevnt til medlemmer av kontrollkomiteen: 
 
Stig Fossum, leder 
Trude L. Husjord 
Marit Alexandersen 
 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 25. januar 2006 ble det valgt nytt styre, og følgende 
styremedlemmer ble oppnevnt: 
 
Bjørn Kaldhol, styreleder 
Grete Bang, nestleder 
Trude L. Husjord 
Terje Olsen 
Runar Sjåstad 
Mona Søndenå 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
 
I samme foretaksmøte ble det av Helse- og omsorgsdepartementet fremholdt at både eier- og 
ansattevalgte styremedlemmer kan oppnevnes til kontrollkomiteen. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av kontrollkomiteen: 
 

NN 
NN 
NN 

 
2. NN velges som leder for kontrollkomiteen 
 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200400457-6 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 08-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
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. Strategier for utvikling av lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200400457-6 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 08-2006/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200400457-6 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 08-2006/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200400423-17 315 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 08-2006/3  STRATEGIER FOR UTVIKLING AV 
 LOKALSYKEHUSFUNKSJONER I HELSE NORD 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Formål/sammendrag 
I Helse- og omsorgsdepartementets Bestillerdokument for 2005 er de regionale 
helseforetakene pålagt å utarbeide helhetlige strategier som skal klargjøre planene for de 
enkelte lokalsykehus i regionen. RHF-ene er i bestillerdokumentet også pålagt å utarbeide en 
strategi for samhandling og desentralisering, basert på anbefalingene i rapporten som ble lagt 
fram av Nasjonal gruppe for samhandling i oktober 2004.   
 
Signalene om styrking av lokalsykehus er ytterligere forsterket i Helse- og 
omsorgsdepartementets bestillerdokument til Helse Nord for 2006. 
 
Denne saken vil oppsummere overordnede strategier for lokalsykehus og desentralisering, slik 
de framkommer i tidligere planer som er utarbeidet av Helse Nord og i føringer fra statlige 
myndigheter. Formålet er å gi styret en melding om status og utfordringer innen dette 
området.    
 
Helseforetakene i Helse Nord er gjennom foretaksmøter pålagt å utvikle særskilte planer for 
desentralisering av spesialisthelsetjenesten innen eget foretak. Dette arbeidet skal være 
sluttført innen 01.03 06, og vil inngå som viktige premisser for Helse Nord RHF’s videre 
strategiutvikling på dette feltet.  
 
Administrerende direktør vil som en oppfølging av denne saken nedsette en arbeidsgruppe 
med mandat å utarbeide en helhetlig plan for videreutvikling av lokalsykehusfunksjoner i 
Helse Nord.  Det vil bli fremmet ny sak for styret innen utgangen av 2006.  
 
Administrasjonen setter i gang arbeidet med utarbeidelse av en helhetlig plan for utvikling av 
lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord innen utgangen av 2006. 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn  
I revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det avsatt 100 millioner til styrking av lokalsykehus 
og samhandlingstiltak med primærhelsetjenesten. Helse Nord ble tildelt 23 millioner til 
formålet i brev av 06.09.05 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tiltakene som er prioritert 
av Helse Nord RHF bygger på prosesser som var i gang for å følge opp 
desentraliseringsrapporten, handlingsplanene i geriatri og rehabilitering samt andre 
funksjonsfordelings- og organisasjonsutviklingsprosesser. Det skal i årlig melding for 2005 
fra Helse Nord avlegges rapport til departementet om implementering av tiltakene.  
 
Signalene om styrking av lokalsykehus i Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokument 
til Helse Nord for 2006 er følgende: 
 
- arbeidet med å utvikle sammenhengende behandlingskjeder i lokalsykehusene og innen 

lokalsykehusfunksjonen ved store sykehus skal igangsettes i 2006 
- helseforetak med lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal ha samarbeidsavtaler 

med alle kommuner i sitt område, og gjennom jevnlige møter følge opp samarbeidet 
- alle foretak som har lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner skal i samarbeid med 

primærhelsetjenesten opprette minst to pasientrettede samhandlingstiltak overfor 
prioriterte pasientgrupper 

 
Tiltakene er foreslått videreført som krav i Helse Nords bestillerdokumenter til 
helseforetakene. 
 
De viktigste planer og utredninger som omhandler Helse Nords strategier for desentralisering 
og lokalsykehusoppgaver er: 
 
- nasjonal RHF-rapport ”Samhandling og desentralisering” fra 2004 
- rapport ”Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord” fra mai 2005  
- handlingsplan for geriatri (2004)  
- handlingsplan for habilitering og rehabilitering (2004) 
- Tiltaksplan for psykisk helsevern (2005) 
- styresaker og utredninger som gjelder akutt kirurgi og fødselsomsorg  
 
Antallet eldre vil øke betydelig i årene som kommer. Personer over 67 år dobles på landsbasis 
fra 2010 til 2050 fra 600 000 til 1,2 millioner. Fra 2025 vil aldersgruppene over 80 år stige 
kraftig.  Samfunnet står følgelig overfor store utfordringer når det gjelder tjenester til kronisk 
syke og tjenester til syke eldre. 
 
I Helse Nord utgjør andelen av pasientoppholdene i spesialisthelsetjenesten på lokalsykehus 
ca 70 %. Behovene til befolkningen i framtiden tilsier at lokalsykehusene i større grad må 
fokusere på tilbudene til de store pasientgruppene som trenger nærhet til tjenesten. 
Lokalsykehusenes oppgaver må også klargjøres i forhold til et forsvarlig og godt opplegg for 
akuttberedskap.  
 
Mange forhold påvirker valg av strategier for utvikling av lokalsykehus. Oppgavene kan ikke 
fastlegges en gang for alle, men tilpasses en medisinsk og teknologisk utvikling som drar i 
retning av både sentralisering og desentralisering. Nærheten til lokalsamfunn og 
kommunehelsetjeneste gir lokalsykehusene gode forutsetninger for å utvikle gode 
samarbeidsrelasjoner, som igjen kan gi pasienten et godt tjenestetilbud med vekt på kvalitet 
og kontinuitet.  
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Siden helseforetakene nå betaler for pasienttransport, foreligger det nå et økonomisk 
incitament for å desentralisere spesialisthelsetjenester og/eller tilrettelegge for ambulering av 
spesialister mellom sykehusene.  
 
De større sykehusene, i Helse Nord selvsagt først og fremst UNN og i noen grad også NLSH, 
skal understøtte og supplere de mindre sykehusene i forhold til kompetanseutvikling, 
rekruttering, ambulering m.v. I tillegg har disse sykehusene flere spesialiserte funksjoner enn 
lokalsykehusene. De større sykehusenes lokalsykehusfunksjoner skal også ivaretas, og dette 
er krevende fordi spennet i oppgaver og fokusområder blir stort. 
 
I HOD’s bestillerdokument til Helse Nord er det lagt vekt på at lokalsykehusene representerer 
trygghet, tilgjengelighet og kvalitet for befolkningen. For Helse Nord RHF som eier er det 
også viktig å bidra til å skape trygge rammer og forutsigbarhet for de ansatte ved 
lokalsykehusene.     
 
I det følgende vil de viktigste prosessene som gjelder Helse Nords satsing på å styrke 
lokalsykehusfunksjoner bli nærmere omtalt; deretter gis det en oversikt over status for de 
enkelte helseforetak og sykehus.  
 
1. Oppfølging av desentraliseringsrapporten   
Helseforetakene skal innen 01.03.06 levere egne foretaksvise strategier for desentralisering 
gjennom oppfølging av styresak 53 – 2005 og rapporten ”Desentralisering av 
spesialisthelsetjenester i Helse Nord” fra mai 2005. 
 
Helse Nord RHF skal utarbeide maler for avtaler knyttet til desentralisering av 
spesialisthelsetjenester. Dette er særlig aktuelt for å rydde i ansvarsforhold der 
vertskommuner leverer spesialisthelsetjenester, samtidig som det leveres kommunale og/eller 
interkommunale tjenester i samme institusjon. Nordreisa og Lenvik er aktuelle eksempler. 
 
Faglig innhold og faglig kvalitet ved sykestuene skal gjennomgås og videreutvikles, særlig 
med tanke på økning i antallet eldre og tilbudene i små kommuner, med store avstander til 
lokalsykehus. 
 
På grunn av at strategiarbeidet med desentralisering av spesialisthelsetjenesten var kommet 
relativt langt, fikk Helse Nord god uttelling, til sammen NOK 23 mill, på søknader om midler 
av de 100 millionene som regjeringen i 2005 tildelte i revidert nasjonalbudsjett for å styrke 
lokalsykehusfunksjoner. Det er gitt støtte til 17 prosjekter som har basis i helseforetakene, 
NST og samarbeidspartnere utenfor helseforetakene. Tiltakene/prosjektene forventes å ha stor 
betydning både for å styrke de prosessene som har vært i gang i helseforetakene, og som 
modellforsøk med potensiell spredningseffekt mellom foretakene.  
 
2. Samhandlingen med private aktører 
Helse Nord RHF har avtaler med en rekke private institusjoner og spesialister innen 
spesialisthelsetjenesten. I strategier for lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord er det to grupper 
private helsetjenesteleverandører som Helse Nord har avtale med som er relevant å inkludere; 
opptreningsinstitusjonene og Valnesfjord Helsesportsenter samt avtalespesialistene med 
driftsavtale (lege- og psykologspesialister).  
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Helse Nord RHF har fra 01.01.06 fått fullt bestiller- og finansieringsansvar for de private 
rehabiliteringsinstitusjonene i landsdelen, inkludert Valnesfjord Helsesportssenter. Det er 
inngått avtaler med Valnesfjord Helsesportssenter, Nordtun HelseRehab, Salangen 
HelseRehab, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Skibotn Rehabiliteringssenter og 
Opptreningssenteret i Finnmark. Valnesfjord Helsesportsenter har regionale og til dels også 
landsfunksjoner som ett av to helsesportssentre i landet. De seks institusjonene ligger godt 
geografisk fordelt i landsdelen, har en lang tradisjon og er svært viktige for de totale 
pasienttilbudene i rehabilitering. Samlet budsjett for institusjonene er ca 145 millioner kr i 
2006. Pasienttilbudet er av samme omfang som habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i egne 
helseforetak. I 2006 er det et prioritert tiltak for Helse Nord RHF å etablere samarbeidsavtaler 
som skal sikre at disse institusjonene utvikler et nærmere og mer forpliktende samarbeid med 
helseforetakene.     
  
Avtalespesialistene er viktige supplement til lokalsykehusene noen steder, og andre steder er 
de eneste spesialister på sitt felt innenfor et visst geografisk område. Av de om lag 90 avtalene 
Helse Nord RHF har med lege- og psykologspesialister, er avtalene i noen grad spredt i 
regionen. 42 % av praksisene befinner seg utenom Tromsø og Bodø, 23 % er ikke i 
sykehuskommuner (kommuner med DPS ikke medberegnet i sykehuskommunene). Det er 
både deltids- og heltidspraksiser. Det er viktig å få til gode samarbeidsforhold mellom 
lokalsykehus og avtalespesialistene i lokalsykehusområdene, særlig der de private besitter 
kompetanse som enten ikke finnes, eller kun finnes i liten grad, ved sykehusene. Det vises for 
øvrig til tidligere styresaker om policy overfor private aktører, der det understrekes at det 
generelt er viktig med samarbeid mellom de offentlige helseforetakene og de private aktører 
som har avtale med Helse Nord RHF (styresak 118-2003, 15-2004 og 40-2005). 
 
Det skal også arbeides for bedre ambuleringsordninger for avtalespesialister i byene/sentrale 
strøk, særlig til de distriktsmedisinske sentrene/spesialistpoliklinikkene som er etablert eller 
under etablering. Styret har gjennom vedtak i styresak 53-2005 bedt om en plan for 
desentralisering og ambulering for de private avtalespesialistene. Denne planen er under 
utarbeiding. 
 
3. Helse Nords kronikersatsing  
Helse Nord startet i 2005 en langsiktig satsing på å styrke tilbudene innen geriatri, habilitering 
og rehabilitering, revmatologi og diabetes. Arbeidet er prosjektorganisert, med fire regionale 
delprosjekter. Det er avsatt ca 28 millioner i 2006 til satsingen, inkl. full årseffekt av tiltak 
som startet i løpet av 2005. I utgangspunktet inngikk ikke denne satsingen i strategien for 
utvikling av lokalsykehus, men er i etterkant blitt en viktig del av denne.  
 
Denne satsingen omfatter en stor del av pasientgruppene som har rett til individuell plan. 
Ambulante tjenestetilbud, som er basert på en tett samhandling med kommunene, er en viktig 
forutsetning for at retten til individuell plan reelt blir ivaretatt. Slike tilbud er derfor prioritert i 
handlingsplanen. Det er også vedtatt en funksjonsdeling for avdelinger for fysikalsk medisin 
og rehabilitering, lokalisert til ett sykehus i hvert helseforetak.  
 
Helse Nord RHF vil prioritere å styrke lærings- og mestringssentrene i 2006, og har satt av 
midler til å stimulere fagnettverk for disse sentrene i 2006. Det er nå etablert lærings- og 
mestringssentre med hel- eller deltidsstillinger ved alle somatiske sykehus. Flere er foreløpig 
delvis prosjektfinansiert via stimuleringsmidler fra det nasjonale kompetansesentret for læring 
og mestring ved Aker Universitetssykehus. Lærings- og mestringssentrene dekker et viktig 
informasjonsbehov blant mange pasienter og pårørende for bedre å kunne ”leve med” en 
kronisk sykdom eller funksjonshemning. Disse sentra må antas å få en viktig plass i 
fremtidens lokalsykehus.    
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Det skal ifølge handlingsplan for geriatri være geriatriske senger samlet i egne avsnitt/ 
sengeenheter og poliklinikk ved alle somatiske sykehus i Helse Nord. Ca 15 % av sengene 
ved medisinsk avdeling bør avsettes til formålet.  Virksomheten skal knyttes opp til egne 
tverrfaglige geriatriske team. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF skal ha egne geriatriske avdelinger eller seksjon for geriatri.  
 
Alle kommunene i Helse Nord skal ifølge planen dekkes opp av et områdegeriatrisk tilbud, og 
det skal være et nært og forpliktende samarbeid mellom de geriatriske teamene og 
kommunehelsetjenesten. Distriktsmedisinske sentre med geriatritilbud skal vurderes i områder 
hvor mange bor langt fra sykehus. Disse vil mest av alt være et tilbud etter sykehusopphold og 
gi nødvendig behandling inntil utskriving til eget hjem eller sykehjem er mulig.  
 
Kompetanseutvikling, forskning og fagutvikling, og rekrutteringsprogram for leger innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri og revmatologi har stor betydning for reelt å 
styrke disse fagområdene. Helse Nords prosjektledere i kronikeromsorgen samarbeider om 
tiltak innen disse områdene, og dette har høy prioritet i 2006.  
 
Samarbeid mellom geriatri- og rehabiliteringstilbud på lokalsykehusnivå er prioritert i 
prosjektene, og det pågår modellforsøk på dette fagfeltet, blant annet i Hålogalandssykehuset 
Narvik.   
 
Det arbeides med en regional handlingsplan for revmatologi, som vil bli ferdig i løpet av 
inneværende år. I løpet av 2006 vil det også bli etablert et regionalt fagnettverk innen 
diabetes. 
 
4. Akutt kirurgi og fødselsomsorg 
De første to årene etter helsereformen var organiseringen av akutt kirurgi og fødselsomsorg 
sterkt i fokus, både på grunn av krav fra Helsedepartementet og som følge av Helse Nords 
egne strategier. Rapporter om organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg ble 
lagt fram for styret i februar 2003, og parallelt ble det igangsatt et supplerende 
utredningsarbeid i de helseforetak som var mest aktuelle for endringer; Hålogalandssykehuset 
HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
I dag har alle somatiske sykehus kirurgisk akuttberedskap, med unntak av Mosjøen som i 
løpet av 2006 ikke vil ha kirurgisk akuttberedskap. Kirurgisk akuttberedskap defineres som 
heldøgns vakt eller bakvakt av spesialist i kirurgi.  Sykehuset skal ha kompetanse til å kunne 
stabilisere akutte tilstander etter nærmere definerte faglige retningslinjer. Noen pasienter skal 
av medisinske grunner raskest mulig direkte til mer spesialisert behandling ved et annet 
sykehus, uten å ha vært veien om lokalsykehuset først. 
 
De fleste lokalsykehus skal ha fødeavdeling. Det er vedtatt at Mosjøen skal ha fødestue. 
Lofoten sykehus har i mange år hatt forsterket fødestue, som innebærer beredskap for å utføre 
nødkeisersnitt. Hålogalandssykehuset skal etter vedtak i Helse Nords styre i november 2005 
arbeide for å etablere en felles fødeavdeling for Narvik, Harstad og Stokmarknes sykehus, 
dersom vedtaket blir bekreftet i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet.   
 
Samlet sett har Helse Nord et godt grunnlag i dag for å sikre at lokalsykehusenes 
akuttfunksjoner utvikles i tråd med befolkningens behov og kravene til akuttmedisinsk 
beredskap.  
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Fødetilbudet og den kirurgiske akuttberedskapen har tradisjonelt fått mye oppmerksomhet i 
debatter om lokalsykehus, mens det har vært langt mindre fokus på de andre funksjonene for 
lokalsykehusene. Dette på tross av at den akuttmedisinske beredskapen er godt utbygd og 
ivaretatt og håndterer rundt 90 % av alle akutte innleggelser/konsultasjoner. De siste årene har 
det imidlertid skjedd en endring, slik at det nå er et betydelig engasjement blant 
helseforetakene for å sikre at ulike tilbud til kronikergruppene, geriatri, diverse elektive tilbud 
m.v. skal inngå som viktige funksjoner i lokalsykehusene.   
 
5. Strategier for lokalsykehusfunksjoner innen psykisk helsevern 
I Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokument for 2006 er det presisert at 
lokalsykehusfunksjonen innen psykisk helsevern skal ivaretas gjennom distriktspsykiatriske 
sentre (DPS). Dette innebærer at DPS-ene er viktige strategiske enheter for utviklingen av 
lokalsykehusfunksjoner.   
 
Helse Nords styre vedtok den 22. juni 2005 tiltaksplan for psykisk helse 2005 – 2015, som 
sammen med den statlige Opptrappingsplanen for psykisk helse er de viktigste strategiske 
føringer for psykisk helsevern i Helse Nord. 
 
En av de viktigste utfordringer i årene fremover vil fortsatt være å sikre rekruttering av 
legespesialister og andre fagfolk med høy kompetanse. Helse Nord RHF har derfor vedtatt at 
utdanningsprogrammene for legespesialister videreføres og gjøres til permanente tiltak.  
 
Økt press og overbelegg på akuttavdelingene ved sykehusene i Bodø og Tromsø aktualiserer 
behovet for formalisert samarbeid mellom sykehusene og DPS-ene om oppgaver og ansvar. 
Målsetninger er at pasienter som ikke har behov for et behandlingstilbud på sykehusnivå, uten 
opphold skal kunne tilbys behandling ved et DPS.  Lokalsykehusene og DPS-ene skal være 
porten inn i psykisk helsevern og porten ut av psykisk helsevern. Dette forutsetter at Helse 
Nord viderefører strategier for rekruttering av fagpersonell med høy kompetanse. 
 
DPS-ene i Helse Nord har utviklet seg på ulike måter og med ulike behandlingstilbud, 
avhengig av blant annet tilgangen til høyt kvalifiserte fagfolk, kultur og behandlingsideologi.  
Helse Nord RHF har vedtatt at det i 2006 skal settes i gang reorganisering av DPS-ene. 
Sentralt i denne prosessen vil være å avklare DPS-enes plass og roller i et samordnet 
tjenestetilbud, fordeling av oppgaver og ansvar mellom sykehus, DPS og kommunene, og 
fordeling av oppgaver og ansvar mellom DPS-ene innenfor samme helseforetak. 
Videreutbygging av DPS-ene og formalisering av samarbeid mellom DPS og sykehus, skal 
bidra til at alle DPS-ene etablerer et allmennpsykiatrisk behandlingstilbud, i tillegg til at noen 
DPS-er også skal ha forutsetninger for å ivareta den akuttpsykiatriske beredskapen.  
Sykehusavdelingene skal også tillegges ansvaret for mer spesialiserte behandlingstilbud innen 
psykisk helsevern. 
 
I Helse Nord er det nå etablert ambulante team ved 4 helseforetak. Teamene har fått ulike 
benevnelser og muligens også noe ulike oppgaver. Også den tverrfaglige sammensetningen av 
disse teamene bærer preg av ulikhet. Sosial- og helsedirektoratet utarbeider nå retningslinjer 
for oppgaver, ansvar og sammensetning av slike team. Dette er et prioritert område for Helse 
Nord, og er et viktig ledd i desentraliseringen innen psykisk helsevern og for å styrke 
samhandlingen med kommunene.  
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For å øke både tilgjengelighet og aktivitetsnivået, ble helseforetakene i bestillerdokumentet 
for 2005 oppfordret til å gjøre forsøk med utvidet åpningstid ved DPS-ene. Tre av fem foretak 
rapporterer om at de er kommet i gang med ulike tiltak om utvidet åpningstid. Ved Psykiatrisk 
senter for Tromsø og Karlsøy er det etablert eget akutt-team som gir tilbud frem til kl 21.30 
på hverdager. Ø-hjelpstilbudet omfatter vurderinger, veiledning til fastleger og kommunale 
tjenester, og tilsyn med psykiatriske pasienter innlagt i somatiske avdelinger. Målsettingen er 
at alle helseforetak skal gjøre forsøk med utvidet åpningstid og bedre tilgjengelighet.  
 
Samarbeid om overføring av pasienter fra akuttpostene ved sykehusene til 
distriktspsykiatriske sentre har ikke alltid gått som planlagt. Dette skyldes delvis ulike 
oppfatninger om hva et DPS skal kunne tilby av tjenester og en mangelfull funksjonsdeling 
mellom de ulike institusjoner. Felles prosedyrer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter 
fra sykehusavdelingene skal være på plass innen sommeren 2006.  
 
Helse Nord RHF har en uttalt strategi for samarbeid med private spesialister innenfor 
psykiatri og psykologi. Samarbeidet utgjør et viktig supplement til offentlige tjenester, bidrar 
til økt tilgang til tjenester og har en desentralisert profil. For å sikre at pasienter som går til 
behandling hos private spesialister får de samme rettigheter og et samordnet 
behandlingstilbud, vil Helse Nord styrke samarbeidet mellom spesialistene, 
spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunale helse- og sosialtjenester. Private 
spesialister skal bidra med medisinskfaglig kompetanse ved utarbeiding av individuell plan og 
ved etablering av tilrettelagte tilbud for enkeltbrukere. 
 
Psykisk helsevern i Finnmark preges av desentralisering og består av små enheter. Ingen av 
DPS-ene er godkjent for tvungent vern eller har akuttilbud. UNN er det nærmeste sykehus 
som tar imot pasienter med behov for akutt behandling. Reorganisering av DPS-tilbudet må 
ha som målsetting at ett av Finnmarks DPS blir utviklet til å også å kunne ta i mot 
akuttpasienter.  
 
Det er etablert et Nasjonalt Kompetansesenter i psykisk helsevern for den samiske befolkning 
(SANKS), lokalisert til DPS Midt-Finnmark i Lakselv og Karasjok. Kompetansesenterets 
kliniske virksomhet er en integrert del av SANKS. Familieavdelingen ble offisielt åpnet i 
februar 2004.  Akutteamets virksomhet har fungert som et ambulant team med 4 ansatte, jfr. 
ovenfor.   Det er utarbeidet en overordnet plan for SANKS.  
 
Etableringen av SANKS bør ses i sammenheng med tjenestetilbudet som er under etablering 
for den lulesamiske befolkningen i Ofoten, i regi av stiftelsen Drag Utvikling i Tysfjord. 
Sametinget gir økonomisk støtte til stiftelsen Drag utvikling og til det lulesamiske 
utviklingsarbeide. Fordi tiltaket tar mål av seg til også å etablere et tilbud om psykisk 
helsevern, ser Helse Nord RHF behovet for en større grad av samordning av utviklingsarbeid 
innen psykisk helsevern overfor den samiske befolkningen som helhet. 
 
Konklusjon 
Mange tiltak og ulike prosesser er satt i gang som hver for seg bidrar til å styrke 
lokalsykehusfunksjonene i Helse Nord. I fortsettelsen må det avsettes tilstrekkelig ressurser 
og oppmerksomhet fra ledelsen både i Helse Nord RHF og helseforetakene til gjennomføring 
og implementeringen av de mange gode prosjektene og tiltakene.  
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Et gjennomgående problem for lokalsykehusene er rekruttering og stabilisering av 
spesialister. Dette området må derfor også ha særlig fokus i årene framover. Det er i Helse 
Finnmark med, støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, etablert et særskilt prosjekt for 
rekruttering av legespesialister til Finnmark. Innen psykisk helsevern er det videre gjort 
viktige modellerfaringer ift rekruttering av psykiatere, som nå legges til grunn for tilsvarende 
satsing i kronikerfagene. Dette er gode eksempler på tiltak som på sikt kan bidra til å 
konsolidere lokalsykehusene og gjøre dem mindre avhengig av ”stafetter” med private 
spesialister.  
 
Det må også foregå en kontinuerlig vurdering av funksjonsdeling og samarbeid internt i HF-
ene og mellom HF-ene, og de faglige vurderingene må også ses i sammenheng med utgifter til 
pasientreiser.    
 
Det er etablert ulike fagnettverk i helseforetakene, og samhandlingsarenaer mellom 
lokalsykehus og kommunene og mellom fastleger og sykehusene. Disse samarbeidsorganene 
har stor betydning for kompetanse- og kvalitetsutvikling og å sikre at pasientene opplever at 
tiltakskjeden er helhetlig med gode behandlingsløp. Helse Nord RHF prioriterer derfor støtte 
til fagnettverk og fagråd i budsjett og bestillerdokument for 2006.      
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VEDLEGG 
 
Status for de enkelte lokalsykehus – oppgaver og faglig utviklingsarbeid 
Oversikten omhandler status for lokalsykehusfunksjoner i forhold til prosesser som er omtalt i 
denne saken innen akutt kirurgi/føde, kronikeromsorgen, desentralisering og samhandling 
med kommunehelsetjenesten og psykisk helsevern.      
 
Helse Finnmark 
Helse Finnmark Hammerfest:  
Fødeavdeling og faglig systemansvar for fødestuen i Alta 
Kirurgisk akuttberedskap 
Oppstart geriatriteam i 2005 
 
Helse Finnmark Kirkenes: 
Fødeavdeling og kirurgisk akuttberedskap 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering for hele helseforetaket, inkl. 
habiliteringstjenesten for voksne og Ambulant rehabiliteringsteam.   
Er tilsatt revmatolog i 2005   
 
Psykisk helsevern: 
Utbygging av kompetansesenteret SANKS, døgnavdelingen og voksenpsykiatrisk poliklinikk 
er iverksatt og beregnet ferdigstillet høsten 2006. 
Utbygging av døgnavdeling ved DPS i Alta er i gangsatt og beregnet ferdig til høsten 2006.  
Utbygging av ungdomspsykiatrisk behandlingstilbud er kommet godt i gang og beregnes tatt i 
bruk innen utgangen av 2006. 
 
Lokalsykehusprosjekter: 
- Trening i akuttmedisinsk samhandling i primærhelsetjenesten og i lokalsykehusenes akutt-

team (BEST-prosjektet). Styrking av sekretariatet og planlegging av opplæring av hele 
landsdelen   

- Utviklingen av sykestuefunksjonen i Helse Nord (grunnlagsprosjekt, ansvar Helse Nord), 
og utvikling av sykestuefunksjonen i Helse Nord, fase 2 utprøving av tiltak. Gjennomføres 
i 2006 ved 4 kommuner i Finnmark med sykestueplasser.  

- prosjektledelse Opptrappingsplan for rehabilitering og kronikeromsorg, og støtte til 
ombyggingskostnader avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 

- ”Prosjekt Lindrende senger”: Etablere enhet på Medisinsk avdeling for pasienter med 
uhelbredelig kreftsykdom   

- Prosjekt for stabilisering av helsepersonell og rekruttering 
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF: 
Fødestue Nordreisa og Lenvik, UNN har faglig systemansvar 
Etablert Distriktsmedisinsk Senter for Nord-Troms 
Etablert Distriktsmedisinsk Senter for Midt-Troms   
Etablert Områdegeriatrisk team UNN 
 
Psykisk helsevern: 
Enhet for idømt behandling i psykisk helsevern er ferdigstilt og i drift. 
Utbyggingene av DPS-ene i Storsteinnes, Storslett og Silsand er fullført eller blir fullført 
innen sommeren 2006.  
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Lokalsykehusprosjekter: 
- Videreutvikling av tilbud innen rus, psykisk helse, kreftomsorg kompetanseutvikling, 

telemedisin knyttet til DMS Nord-Troms (Sonjatun) 
- Videreutvikling av DMS Midt-Troms – utvikle nettverkssamarbeid med kommunene 

innenfor pleie og omsorg, rehabilitering, legevaktsamarbeid og samfunnsmedisin. 
- Nasjonalt Senter for Telemedisin: Prosjekt Utvikling av elektroniske multimedia-

meldinger. Hensikten er å inkorporere elektroniske multimedia vedlegg i eksisterende 
løsning for henvisning og epikrise.  

- Nasjonalt Senter for Telemedisin: Styrking av akuttmedisinsk kjede. Prosjektet skal 
videreutvikle det akuttmedisinske samarbeidet mellom kommunene, sykestuer, DMS, og 
lokalsykehus/AMK i Finnmark gjennom tilrettelegging av telemedisinske løsninger.   

- Nasjonalt Senter for Telemedisin: Telemedisin som virkemiddel for å realisere DMS i 
Nord-Troms 

 
Hålogalandssykehuset HF: 
I styresak 110, nov. 05 ga Helse Nords styre sin tilslutning til at Hålogalandssykehuset 
planlegger og prøver ut en organisering av fødetilbudet i en felles fødeavdeling for 
Stokmarknes, Harstad og Narvik gjennom felles bruk av ressurser.  Tiltaket er pr. dato ikke 
iverksatt. 
 
Stokmarknes sykehus: 
Generellkirurgisk akuttberedskap  
Fødeavdeling (jf styresak 110/05) 
 
Narvik sykehus: 
Generellkirurgisk Akuttberedskap  
Fødeavdeling (jf styresak 110/05) 
Er etablert geriatriteam i 2005 
 
Harstad sykehus: 
Kirurgisk akuttberedskap 
Fødeavdeling (jf styresak 110/05) 
Harstad har avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering for hele foretaket 
 
Psykisk helsevern: 
Planlegging av utbyggingsprosjekt for samlokalisering voksenpsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri. Byggestart 2007.  
 
Lokalsykehusprosjekt: 
Utviklingsprosjekt for ambulant geriatri i Narvik lokalsykehus  
 
Nordlandssykehuset HF: 
Nordlandssykehuset somatikk Bodø: Kvinneklinikk, kirurgisk akuttberedskap  
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering for HF-et 
Etablert sengeenhet i geriatri i 2005 med 6 senger 
 
Lofoten sykehus:  
Generellkirurgisk akuttberedskap  
Forsterket fødestue (innebærer beredskap for å kunne utføre nødkeisersnitt) 
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Psykisk helsevern: 
Enhet for idømt behandling i psykisk helsevern, forprosjektet skal ligge ferdig inne utgangen 
av 2006 
Etablering av rus/psykiatrienhet, forprosjekt skal være ferdig behandlet innen utgangen av 
2006 med byggestart i 2007. 
Klinikkavdeling for barn- og unge forventes ferdigstillet innen utgangen av 2006. 
Arbeidet med samlokalisering/utbygging ved DPS Lofoten sykehus er kommet i gang og 
forventes ferdig innen utgangen av 2004  
Kløveråsen kompetansesenter for demens er styrket for å bedre legedekningen 
  
Lokalsykehusprosjekt: 
”Pakke” til flere tiltak i Lofoten sykehus: Fagutviklingskoordinator, kommunal legevakt i 
sykehuset, samhandling legetjenesten i Lofoten, geriatrisk team – hospitering, 
fødevirksomheten – prosjekt ”Kortere liggetid”, spesialistambulering cardiologi – ECCO 
Doppler.  
   
Helgelandssykehuset HF 
Mo i Rana: 
Kirurgisk akuttberedskap 
Fødeavdeling 
Distriktspsykiatrisk senter       
 
Mosjøen: 
Generell kirurgisk beredskap i kombinasjon med poliklinisk, dagkirurgisk og elektiv aktivitet 
som ikke krever kirurgisk døgnberedskap 
Fødestue 
 
Sandnessjøen: 
generellkirurgisk akuttberedskap 
Fødeavdeling. Faglig systemansvar for fødestuen i Brønnøysund. 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering for HF-et  
Geriatrisk team er under etablering 
Brønnøysund har somatisk spesialistpoliklinikk, psykiatri for barn og voksne, fødestue, 
rehabilitering og ambulanse.  
 
Psykisk helsevern: 
Klinikkavdeling for barn og unge i Mosjøen er ferdig og tatt i bruk i 2004.  
Utbyggingen av Voksenpsykiatrisk Poliklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk og 
dagavdeling DPS Sandnessjøen ferdigstilles våren 2006. 
Utbyggingen av Voksenpsykiatrisk Poliklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk 
ferdigstilles er gjennomført. Ny dagavdeling for DPS Brønnøy tas er ferdigstilt og tas i bruk 
våren 2006. 
 
Lokalsykehusprosjekter:  
- Helsepark Rana - samarbeid med Rana kommune knyttet til rehabilitering og ulike 

kronikertilbud, og samarbeid med Nordland fylkeskommune – fellesbygg og 
tilrettelegging for samarbeid med tannhelsetjenesten   

- Allmennleger i felles akuttmottak i sykehus: Etablering av et prosjekt hvor Mosjøen 
sykehus ansetter og kvalifiserer allmennleger for å arbeide i nyopprettet felles akuttmottak 
(FAM) når kirurgisk akuttberedskap nedlegges i 2006  

- Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Brønnøy: Prosjektlederstilling som skal 
utrede videre desentralisering av spesialisthelsetjenester  
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STYRESAK 09-2006  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 13. desember 2005 fra Helsetilsynet i Nordland ad. regional 

oppsummeringsrapport etter tilsyn med kommunikasjon i helseforetak som behandler 
pasienter med gastrokirurgiske sykdommer  

2. Brev av 14. desember 2005 fra Erling Birkeland, Sortland ad. nytt sykehus i Vesterålen 
lokalisering 

3. Brev av 14. desember 2005 fra Florian Praël, Kvæfjord ad. innsparingstiltak ved 
Hålogalandssykehuset HF Harstad 

4. Brev av 14. desember 2005 fra Nordland Fylkeskommune – enstemmig uttalelse ad. et 
fullverdig tilbud ved lokalsykehusene i Nordland 

5. Brev av 6. januar 2006 fra Lødingen kommune v/ordføreren ad. forslag om nedlegging av 
Lødingen Rehabiliteringssenter 

6. Brev av 10. januar 2006 fra Riksrevisjonen ad. internkontroll og etablering av 
internrevisjon i Helse Nord 

7. Brev av 11. januar 2006 fra Hadsel Kommune – uttalelse ad. Hålogalandssykehuset HF 
8. Brev fra KFO av 25. januar 2006 ad. krav om styrerepresentasjon og krav om 

forholdstallsvalg 
9. Brev fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den norske lægeforening, Norsk 

Psykologforening og FO av 26. januar 2006 ad. krav om styrerepresentasjon og krav om 
forholdstallsvalg 

 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 31. januar 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 09-2006/1  BREV AV 13. DESEMBER 2005 FRA  
 HELSETILSYNET I NORDLAND AD. REGIONAL  
 OPPSUMMERINGSRAPPORT ETTER TILSYN MED  
 KOMMUNIKASJON I HELSEFORETAK SOM  
 BEHANDLER PASIENTER MED  
 GASTROKIRURGISKE SYKDOMMER 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 09-2006/2  BREV AV 14. DESEMBER 2005 FRA ERLING 
 BIRKELAND, SORTLAND AD. NYTT SYKEHUS I  
 VESTERÅLEN LOKALISERING 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 09-2006/3  BREV AV 14. DESEMBER 2005 FRA FLORIAN PRAËL, 
 KVÆFJORD AD. INNSPARINGSTILTAK VED  
 HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF HARSTAD 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 09-2006/4  BREV AV 14. DESEMBER 2005 FRA NORDLAND  
 FYLKESKOMMUNE – ENSTEMMIG UTTALELSE AD.  
 ET FULLVERDIG TILBUD VED LOKALSYKEHUSENE I  
 NORDLAND 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 09-2006/5  BREV AV 6. JANUAR 2006 FRA LØDINGEN KOMMUNE  
 V/ORDFØREREN AD. FORSLAG OM NEDLEGGING AV  
 LØDINGEN REHABILITERINGSSENTER 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 09-2006/6  BREV AV 10. JANUAR 2006 FRA RIKSREVISJONEN 
 AD. INTERNKONTROLL OG ETABLERING AV  
 INTERNREVISJON I HELSE NORD 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
 



59 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 09-2006/7  BREV AV 11. JANUAR 2006 FRA HADSEL KOMMUNE  
 – UTTALELSE AD. HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
 



60 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 09-2006/8  BREV FRA KFO AV 25. JANUAR 2006 AD. KRAV OM  
 STYREREPRESENTASJON OG KRAV OM  
 FORHOLDSTALLSVALG 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
 



61 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 09-2006/9  BREV FRA NORSK SYKEPLEIERFORBUND,  
 FAGFORBUNDET, DEN NORSKE LÆGEFORENING,  
 NORSK PSYKOLOGFORENING OG FO AV  
 26. JANUAR 2006 AD. KRAV OM  
 STYREREPRESENTASJON OG KRAV OM  
 FORHOLDSTALLSVALG 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
 



62 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 09-2006/10  BREV FRA LØDINGEN SV AV 31. JANUAR 2006 – 
 UTTALELSE AD. HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF’S  
 VEDTAK OM Å LEGGE NED LØDINGEN  
 REHABILITERINGSSENTER 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
 
 



63 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.1.2006 200400457-8 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 10-2006  EVENTUELT 
 

Møtedato: 8. februar 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


