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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 1. MARS 2006 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 1. mars 2006 – fra kl. 11.00 
på Grand Nordic Hotel, Harstad. 

 
 
Etter behandling av styresak 11-2006 og 12-2006 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.30. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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STYRESAK 11-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 1. mars 2006: 
 
Sak 11-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 12-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2006 Side 3
Sak 13-2006 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 11

Sak 14-2006 Tertialrapport nr. 3 2005 Side 12
Sak 15-2006 Årlig melding 2005 Side 32
Sak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk 

virksomhet 
Side 34

Sak 17-2006 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene 

Side 38

Sak 18-2006 Modernisering Hålogalandssykehuset HF Narvik – idé- og 
konseptfase 

Side 40

Sak 19-2006 Orienteringssaker Side 51
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 52
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 53
 3. Handlingsplan – habiliteringstjenesten for voksne Side 54
 4. Landsomfattende tilsyn 2005 – oppfølging  Side 56
Sak 20-2006 Referatsaker Side 58
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. februar 

2006 ad. grensene for eierstyring og hva som skal 
behandles i foretaksmøter 

 

 2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. februar 2006 ad. 
Hålogalandssykehuset HF 

 

 3. Brev fra de foretakstillitsvalgte i Hålogalandssykehuset 
HF av 21. februar 2006 ad. situasjonen i 
Hålogalandssykehuset HF 

 

Sak 21-2006 Eventuelt Side 62
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 12-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 8. FEBRUAR 2006 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 8. FEBRUAR 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den  
8. februar 2006 – fra kl. 09.00 til kl. 12.50 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Trude L. Husjord, Mona Søndenå, Kari B. Sandnes, 
Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch, internrevisor Tor Solbjørg, rådgiver Anne May Knudsen 
og rådgiver Trude Grønlund. 
 
 
STYRESAK 01-2006  KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets 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 
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STYRESAK 02-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG  
 SAKSLISTE 
 
Sak 01-2006 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 02-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 03-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2005 
Sak 04-2006 Styringsdokument 2006 for helseforetakene i Helse Nord 
Sak 05-2006 Konsolidert budsjett 2006. Styresaken ble behandlet etter sak 03-2006.  
Sak 06-2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
Sak 07-2006 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning 
Sak 08-2006 Orienteringssaker 
 5. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 6. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 7. Strategier for utvikling av lokalsykehusfunksjoner i Helse 

Nord 
Sak 09-2006 Referatsaker 
 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 

 11. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 23. januar 2006. 
Kopi av protokollen ble ettersendt. 

 12. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24. januar 2006 ad. 
styresamling 14. og 15. februar 2006. Kopi av brevet ble ettersendt. 

 13. Brev fra Hurtigbåtenes Rederiforbund av 26. januar 2006 ad. 
ambulansebåtene i Helse Nord RHF. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 14. Drøftingsprotokoll av 2. februar 2006 ad. styresak 05-2006 
Konsolidert budsjett 2006. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 
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 15. Brev fra Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes v/avd.overlege 

Kristen Olav Lind ad. kommentar til Bestilling 2006 til 
Hålogalandssykehuset HF. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 16. E-post fra NHO Nordland av 7. februar 2006 ad. behandling av 
utredning om framtidig ambulansedrift. Kopi av e-posten ble lagt 
frem ved møtestart. 

Sak 10-2006 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 03-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. DESEMBER 2005 
 
Styremedlem Odd Oskarsen reiste spørsmål om gyldigheten av vedtakene som er fattet i dette 
styremøte med bakgrunn i at valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF ble 
underkjent. 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. desember 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 04-2006  STYRINGSDOKUMENT 2006 FOR 
 HELSEFORETAKENE I HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de vedlagte styringsdokumenter (bestilling og felles 

organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser) for helseforetakene for 2006 
med de endringer som kom frem under behandling av saken.  

 
2. Styringsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøtet for helseforetakene. 
 
 
STYRESAK 05-2006  KONSOLIDERT BUDSJETT 2006 
 Styresaken ble behandlet etter sak 03-2006. 
 
Styrets 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 legger til 
grunn 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. 
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3. Økte kostnader til pensjon, ca. 114 mill. kr., omfattes ikke av balansekravet. Styringsmålet 

for helseforetakene justeres i samsvar med dette. Samlet styringsmål etter korrigering for 
strukturfond fastsettes til underskudd på 112,5 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.   

 
5. Styret ber administrasjonen om å legge frem en analyse i neste styremøte som redegjør 

mer detaljert for veksten fra 2005 til 2006.   
 
Styremedlemmer Christensen, Sandnes og Oskarsen stemte prinsipalt mot forslag til vedtak, 
men subsidiært for med henvisning til protokolltilførsel. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel – stemmeforklaring – til styresak 05-2005: 
 
De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF kan etter en samlet vurdering ikke 
stille seg bak forslag til budsjett for 2006. Vi er av den oppfatning at det fortsatt er grunn til å 
påpeke manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og de økonomiske rammer som 
tildeles. Eier må derfor styrke sykehusenes økonomi slik at de fortsatt kan ivareta sitt ”sørge 
for” ansvar og et fullverdig tjenestetilbud. 
 
Eiers krav om økonomisk balanse i løpet av 2006 vil få konsekvenser for det totale 
tjenestetilbudet og ansattes arbeidsforhold. 
Det fremkommer også tydelige signaler på at omstillingen i sin helhet vil kreve mer av de 
ansatte, i form av høyere arbeidsbelastning. Dette står i sterk kontrast til de pålegg som er 
kommet fra Arbeidstilsynet gjennom kampanjen ”God Vakt”, der foretakene blant annet 
pålegges å ha en bemanning som står i forhold til de oppgaver som skal løses. 
 
De identifiserte tiltak er i liten grad konsekvensutredet, og er svært risikobaserte. Vi oppfatter 
også en del av disse tiltakene som urealistiske. Dette gjelder særlig innsparinger knyttet til 
redusert bruk av overtid, innleie, samt å holde stillinger vakante. Vi er også svært bekymret 
over de identifiserte tiltak som innebærer redusert opplæring og kursvirksomhet samt kutt i 
undervisningsstillinger. Vi stiller oss derfor spørrende til hvorvidt slike tiltak er i samsvar 
med Lov om Helsepersonell, §§ 4 og 16, om faglig forsvarlighet og arbeidsgivers plikt til å 
sørge for ansattes mulighet til kompetanseheving og faglig ajourhold. 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
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STYRESAK 06-2006  UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN 
 I HELSE NORD 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2 i vedtaket: 
 
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 helsetjenesten, skal 
helseforetakene organisere bilambulansetjenesten på den måten som tjener pasientene best 
innenfor gitte økonomiske rammer. Helseforetakene avgjør om de på dette grunnlag vil drive 
bilambulansen 100 % i egen regi, eller om de ønsker å konkurranseutsette hele eller deler av 
den operative delen av tjenesten. Den helsefaglige del av båtambulansetjenesten i Helse Nord 
skal ivaretaes av helseforetakene. Ev. overtakelse av bilambulansetjenester fra nåværende 
private operatører skjer etter hvert som kontraktene med disse går ut. 
 
I tillegg ble det foreslått å stryke pkt. 6 i vedtaket. 
 
Adm. direktør trakk pkt. 6 i administrasjonens forslag. Innstillingens pkt. 7 ble da til pkt. 6. 
 
Det ble gjennomført alternativ votering mellom administrasjonens og styrelederens forslag til 
pkt. 2.  
 
Administrasjonens innstilling ble vedtatt med syv stemmer mot fire stemmer som ble avgitt til 
styreleders forslag. 
 
Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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.  
 

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

og nødmeldetjenesten for å sikre god kvalitet og effektiv drift.    
 
 
STYRESAK 07-2006  KONTROLLKOMITÉ HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av kontrollkomiteen: 
 

Grete Bang 
Trude Husjord 
Terje Olsen 

 
2. Grete Bang velges som leder for kontrollkomiteen. 
 
3. Kontrollkomiteen oppnevnes for år 2006. Ny kontrollkomité velges i siste styremøte i 

2006. 
 
 
STYRESAK 08-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Helse Finnmark HF – mediaoppslag om nytt sykehusbygg.  
- Innkalling til møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 10. februar 2006. 

Redegjørelse om tiltak som er vedtatt/iverksatt for å nå balansekravet m. m. 
- Møter med kommunestyrene i nedslagsfeltet til Hålogalandssykehuset HF. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Internasjonal Helse – møte med utenriksminister Støre m. fl., 9. januar 2006. Status, 

videre fremdrift, organisering. 
o Hålogalandssykehuset HF – status, møte med styreleder Krüger og direktør 

Sørfonden, 12. januar 2006 (sammen med styreleder Bjørn Kaldhol) 
o Møte med kontaktutvalget for Fylkeskommunene i Nord-Norge, 16. januar 2006   
o Flyavtaler Helse Nord RHF – pressemelding, 24. januar 2006  
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og kommunene fra Helgeland (Grane, 

Vefsn og Hattfjelldal) ad. Helgelandssykehuset HF Mosjøen, 30. januar 2006. 
Organisering av akuttkirurgi og fødselsomsorg. 

o Møte med ordføreren i Vega Kommune ad. båtambulansen, 31. januar 2006 
o Planlagt møte med ledelsen i Lødingen Kommune ad. rehabilitering 
o Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, 6. til 7. februar 2006 
o Møte med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ad. rekruttering av 

innvandrere  
3. Strategier for utvikling av lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 09-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 

11. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 23. januar 2006. Kopi av protokollen ble 
ettersendt. 

12. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24. januar 2006 ad. styresamling 14. og 15. 
februar 2006. Kopi av brevet ble ettersendt. 

13. Brev fra Hurtigbåtenes Rederiforbund av 26. januar 2006 ad. ambulansebåtene i Helse 
Nord RHF. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

14. Drøftingsprotokoll av 2. februar 2006 ad. styresak 05-2006 Konsolidert budsjett 2006. 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

15. Brev fra Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes v/avd.overlege Kristen Olav Lind ad. 
kommentar til Bestilling 2006 til Hålogalandssykehuset HF. Kopi av brevet ble lagt frem 
ved møtestart. 

16. E-post fra NHO Nordland av 7. februar 2006 ad. behandling av utredning om framtidig 
ambulansedrift. Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
I forbindelse med behandling av pkt. 1 i styresak 09-2006 ber styret administrasjonen om 
tilbakemelding ad. pkt. 1 om hvilke tiltak som er iverksatt.  
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STYRESAK 10-2006  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 8. februar 2006 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 13-2006  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Sakspapirene ettersendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

12 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006 200400417-87 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Eriksen/Monsen/Røe/Larsen, tlf. 75 51 29 00   
 

 

STYRESAK 14-2006  TERTIALRAPPORT NR. 3 2005 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål/sammendrag 
Saken gir en kort oppsummering av resultater for gjennomgående styringsindikatorer i Helse 
Nord i 2005. Dette innebærer delvis overlapping av ekstern rapportering i årlig melding til 
Helse- og omsorgsdepartementet (egen styresak). Indikatorene er etablert gjennom prosjektet 
gjennomgående styringsinformasjon.  
 
Pasient/bruker/kvalitet 
Innenfor pasient/bruker/kvalitetsperspektivet er det fremdeles et stykke igjen før vi når 
etablerte målsetninger. Ventetiden for de som fremdeles står på venteliste går marginalt ned, 
mens gjennomsnittlig ventetid for de som fikk påbegynt behandling i 3. tertial 2005 er økt noe 
både innenfor somatisk virksomhet og barne- og ungdomspsykiatrien. Dette innebærer at de 
som ble behandlet har ventet lengre enn tidligere. Innen somatisk virksomhet er det en svak 
positiv utvikling innen andel epikriser sendt innen 7 dager (tall per 2. tertial 2005), men 
målsetningen på 80 % nås ikke i 2005. Andel epikriser sendt innen 7 dager i barne- og 
ungdomspsykiatrien viser tilfredsstillende resultat på 79 %.  
 
Personal 
I 2005 har det ikke lyktes å redusere sykefraværet i foretaksgruppen.  
Sykefraværet i Helse Nord er omtrent uendret fra 2004 og ligger på 8,9 %. 
 
Aktivitet 
Innen somatisk virksomhet har Helse Nord levert tjenester på samme høye nivå som i 2004. 
Antall sykehusopphold er økt med 0,9 %, hvor veksten er innen dagbehandling. Også den 
polikliniske aktiviteten har økt noe (+2,2 %). Både innen barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUP) og voksenpsykiatrien (VOP) er det en vekst innen poliklinisk behandling. Innen VOP 
er det imidlertid en ikke planlagt nedgang innen døgnbehandling, som i hovedsak skyldes 
midlertidig redusert kapasitet ved UNN. Foreløpige tall for januar 2006 viser et tiltakende 
aktivitetsnivå innen VOP.  
 
Økonomi 
Foreløpig regnskap viser et ordinært resultat på om lag 353 mill kr i underskudd, mot Helse- 
og omsorgsdepartementets styringskrav på maksimalt 223 mill kr i underskudd. I løpet av 
årets siste måneder har helseforetakene levert større underskudd enn forventet. Avvikene har 
flere årsaker, heriblant større gjestepasientkostnader og større kostnader til syketransport enn 
budsjettert. Det har ikke lyktes å hente effekt av alle budsjetterte tiltak og underskuddet øker 
omstillingsutfordringen i 2006. Foreløpig resultat vil kunne endres noe. Endelig regnskap 
fremlegges i styremøtet i mai. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med at aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet videreføres i tråd med 

føringer fra eier. Videre arbeid med styrking av prioriterte områder forutsetter nedbygging 
av overkapasitet innen somatikken.  

 
2. Styret registrerer at resultater innen kvalitetsområdet gjennomgående ligger lavere enn 

ønsket nivå. Unntaket er andelen epikriser sendt innen 7 dager innen barne- og 
ungdomspsykiatrien hvor det leveres gode resultater. Arbeidet med kvalitet i tjenestene, 
og reduserte ventetider for prioriterte pasientgrupper må prioriteres sterkere i 2006.   

 
3. Styret registrerer med bekymring at foretaksgruppen ikke har nådd de økonomiske mål 

som styret vedtok for 2005. Dette medfører en større omstillingsutfordring i 2006.   
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Aktivitetstall somatikk per helseforetak  
 Aktivitetstall psykisk helsevern per helseforetak 
 Aktivitetstall rusomsorg per helseforetak    
 
 
 



 
 

14 

 
 
1. Sammendrag av viktige måltall  
Nedenfor fremgår gjennomgående styringsindikatorer for foretaksgruppen innenfor 
perspektivene: Pasient/bruker/kvalitet, medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi. 
Fargene angir administrerende direktørs vurdering av måloppnåelse. 
 
Underskudd/kostnader = positive tall 

Periode:
Kategori Indikator HN Faktisk Måltall

Gjennomsnittlig ventetid avviklet - Somatikk/BUP/VOP 10 83 73

Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 56 % -

Andel Ø-hjelp pasienter - Somatikk 67 % -

Andel med individuell plan - barnehabilitering -81 % 19 % 100 %

Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager -27 % 53 % 80 %

Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag) 7 22 0

Epikrisetid BUP - andel innen 7 dager -1 % 79 % 80 %

Prevalens sykehusinfeksjoner 2 % 7,3 % 5,0 %

Strykninger fra planlagt operasjon 7 % 12,2 % 5,0 %

Antall utskrivningsklare pasienter 66 66 0

Andel elektroniske henvisninger 50 %

Andel elektroniske epikriser 100 %

Medarbeider / 
Organisasjon Samlet sykefravær 1,4 % 8,9 % 7,5 %

Antall sykehusopphold - Somatikk 0,0095     134 840    133 574 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk     408 426    399 511 

Antall utskrevne pasienter - Rus 17,3 % 603 514

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 37,3 % 52 871 38 512

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 4,5 % 80 602 77 095

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,061

Gj.snitt liggetid heldøgnspas somatikk - antall dager 5,04 4,84

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

Økonomisk resultat (i 1000 kr) -99,3 % 352 700 177 000

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) 0,7 % -1 945 610 -1 931 671

Lønnskostnad (i 1000 kr) -0,4 % 5 083 482 5 105 497

Kostnader syketransport (i 1000 kr) 6,2 % 440 986 415 395

Antall årsverk 11 771 11 316

Likviditet (i 1000 kr) ######     370 107    124 571 

Økonomi

2005

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

 
 
2. Pasient/bruker/kvalitet  
Ventetid  
Innen ventetidsstatistikk sammenlignes tallene med samme tertial 2004 som følge av naturlige 
sesongvariasjoner. 
 
Ventetiden for de som fremdeles står på venteliste går marginalt ned både innen somatikk og 
psykiatri, fra 100 til 98 dager for begge fagområdene samlet. Gjennomsnittlig ventetid for de 
som fikk påbegynt behandling i 3. tertial 2005 er økt fra 79 til 83 dager (alle fagområder). 
Dette innebærer at de som ble behandlet i siste tertial i gjennomsnitt har ventet 4 dager lengre 
enn personer behandlet i samme periode i 2004. Hålogalandssykehuset er eneste helseforetak i 
Helse Nord med ventetid lavere enn landsgjennomsnittet.  
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet - antall dager   
alle fagområder, eksklusiv rusomsorg      
 Helseforetak 3. tertial 03 3. tertial 04 3. tertial 05  
Helse Finnmark 87 97 99  
UNN  85 80 85  
Hålogaland  66 67 67  
NLSH  117 77 78  
Helgeland  68 77 98  
Helse Nord  88 79 83  
     
Landsgjennomsnitt   73  

 
Ved utgangen av 2005 står 590 barn og ungdom på ventelistene ved barne- og 
ungdomspsykiatriske behandlingsinstitusjoner, mot 482 ved utgangen av 2004. Ventetiden for 
de som står på venteliste varierer, men er i snitt 75 dager. Dette er for lang ventetid for en 
prioritert gruppe. Antall nyhenviste er redusert noe fra 2004.   
 
Antall ventende totalt er redusert fra 33600 ved utgangen av 2004 til 30300 ved utgangen av 
2005.  
 
Innen rusomsorgen er forventet ventetid (avhengig av institusjon) for rettighetspasienter 0-14 
uker innen nivå 1 (polikliniske funksjoner inkludert dagtilbud), 4-12 uker innen nivå 2 
(avrusning/abstinensbehandling/avgiftning), 3-24 uker innen nivå 3 (døgnbehandling inntil 6 
mnd) og 12-35 uker for nivå 4 (døgnbehandling langtid).        
 
Andel nyhenviste gitt rett til nødvendig helsehjelp  
 
Andel nyhenviste gitt rett til nødvendig helsehjelp  
 Alle fagområder           
Helseforetak     1. tertial 2. tertial 3. tertial 
Helse Finnmark      73 % 77 % 72 %
UNN      46 % 50 % 49 %
Hålogalandssykehuset      48 % 45 % 49 %
Nordlandssykehuset      69 % 71 % 70 %
Helgelandssykehuset      34 % 35 % 38 %
Helse Nord totalt      54 % 56 % 56 %

 
Det er fremdeles variasjoner mellom helseforetakene på andel nyhenviste pasienter som er gitt 
rett til nødvendig helsehjelp (tall fra Norsk pasientregister (NPR)). Spredningen er mindre nå 
enn tidligere, noe som kan være tegn på at prioriteringsdebatten har hatt en effekt.  
 
Det er kjent at praktisering av prioriteringsforskriften varierer både innen det enkelte 
helseforetak og mellom foretakene.  Prioriteringsforskriften er også ulikt praktisert innen de 
ulike spesialitetene. Andelen i Helgelandssykehuset ligger under hva man bør forvente. Helse 
Nord RHF vil følge dette opp mot helseforetakene og leverandør av pasientadministrativt 
system.  
 
Det pågår et nasjonalt arbeid innen de ulike spesialiteter med sikte på en lik prioritering og 
fristfastsettelse. Helse Nord deltar i dette arbeidet.  
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Andel ø-hjelps opphold  
Andel ø-hjelps pasienter innen kirurgi utgjør 61 % og innen indremedisin er andelen 71 % 
(totalt for begge fagområdene 67 %). Indikatoren er i hovedsak en variabel som overvåkes og 
det er ingen større endringer fra tidligere.   
 
 
Antall med individuell plan – barnehabilitering  
Det er et mål at alle som har rett til individuell plan skal få tilbud om dette. Tall for 2. tertial 
viser at 19 % har fått ferdigstilt eller påbegynt individuell plan i spesialisthelsetjenesten 
(eksklusive Hålogalandssykehuset). Det er knyttet usikkerhet til registreringspraksis.  
 
Andel individuelle planer barnehabilitering   
     
Helseforetak 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05
Helse Finnmark 47 % 45 %   26 %
UNN  4 % 8 %   12 %
Hålogaland  5 % -     
NLSH  42 % 52 % 48 % 14 %
Helgeland  - 22 %   48 %
Helse Nord  15 % 25 %   19 %

 
Epikrisetid somatikk og barne- og ungdomspsykiatri 
De fleste nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres tertialvis til NPR. Tallene oppdateres ett 
tertial på etterskudd som følge av kvalitetssikring.  
 
Andel epikriser sendt innen 7 dager viser en positiv utvikling. Med et gjennomsnitt på 53 % 
innen somatikk i 2. tertial, ligger imidlertid Helse Nord samlet fortsatt under nasjonal 
målsetning på 80 %. Det er behov for videre satsing på tiltak for å nå målet i 2006. Innen 
somatikk er andelen epikriser som sendes innen 7 dager 52 % for landet. 
 
Epikrisetid somatikk - andel sendt innen 7 dager    
      
Helseforetak 1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05
Helse Finnmark 52 % 53 % 51 % 45 % 46 %
UNN  32 % 45 % 49 % 43 % 49 %
Hålogaland  49 % 52 % 55 % 52 % 60 %
NLSH  27 % 32 % 38 % 57 % 60 %
Helgeland  36 % 41 % 44 % 46 % 52 %
Helse Nord  37 % 44 % 47 % 49 % 53 %

 
Resultatene innen barne- og ungdomspsykiatri er gode for denne indikatoren. I Helse Nord 
ble 79 % av epikrisene sendt innen 7 dager, mot 73 % på landsbasis.  
 
Epikrisetid BUP - andel sendt innen 7 dager  
   
Helseforetak 2. halvår 04 1. halvår 05 
Helse Finnmark 67 % 90 %
UNN  65 % 80 %
Hålogaland  88 % 71 %
NLSH  79 % 76 %
Helgeland  76 % 76 %
Helse Nord  75 % 79 %
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Innen voksenpsykiatrien blir det ikke offentliggjort tall, før nytt rapporteringsformat er 
implementert i løpet av 2006.  
 
Korridorpasienter - somatikk 
I 2. tertial 2005 var det gjennomsnittlig 22 pasienter hver dag som lå på korridor i Helse Nord. 
Dette er en reduksjon fra 1. tertial 2005, men en økning fra samme periode i 2004. Som 
grunnregel er det ikke ønskelig med korridorpasienter. Av hensyn til kapasitetsutnyttelse vil 
det imidlertid i perioder være korridorpasienter i helseforetakene.  
 
Korridorpasienter somatikk - gjennomsnittlig antall per dag    
      
Helseforetak 1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05
Helse Finnmark 1,7 1,2 0,8 0,3 3,1
UNN  6,9 6,7 8,1 11,5 9,5
Hålogaland  4,6 3,4 3,8 4,1 3,2
NLSH  5,4 3,8 4,1 6,4 2,6
Helgeland  4,1 1,9 3,8 6,2 3,7
Helse Nord  22,7 17,0 20,6 28,4 22,1

 
Sykehusinfeksjoner  
Andel sykehusinfeksjoner måles i juni og oktober hvert år. Måling i oktober 2005 viser en 
andel for 7,2 % for Helse Nord totalt. Nasjonalt mål er en andel på lavere enn 5 %. 
Hålogalandssykehuset Narvik og Harstad har ikke levert tall i oktober 2005.  
 
Sykehusinfeksjoner - andel      
      
 Helseforetak Vår 04 Høst 04 jun.05 Høst 05  
Helse Finnmark 1,4 % 6,6 % 9,0 % 5,5 %  
UNN  6,3 % 4,0 % 8,0 % 7,9 %  
Hålogaland  6,5 % 8,4 % 7,0 % 4,1 % kun Stokmarknes 
NLSH  7,2 % 8,0 % 10,0 % 10,1 %  
Helgeland  9,1 % 6,1 % 5,0 % 3,8 %  
Helse Nord RHF  6,3 % 6,3 % 8,1 % 7,3 %  

 
Andel infeksjoner er aggregert fra sykehusnivå og inkluderer infeksjoner som har oppstått ved 
andre institusjoner. Korrigert for dette er andelen gjennomgående noe lavere med unntak for 
UNN, og 6,2 % for Helse Nord totalt.  
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon 
Andel strykninger fra planlagt operasjonsprogram ligger gjennomgående for høyt målt opp 
nasjonalt mål på 5 %. Utviklingen per helseforetak fremkommer av tabellen. 
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon   
    
Helseforetak 3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05 
Helse Finnmark 13,0 % 10,6 % 13,9 %
UNN  16,0 % 15,5 % 15,3 %
Hålogaland  11,0 % 8,6 % 10,7 %
NLSH  9,0 % 5,7 % 10,8 %
Helgeland  15,0 % 10,2 % 8,1 %
Helse Nord  12,0 % 9,7 % 12,2 %
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At operasjonene ikke gjennomføres som planlagt kan skyldes at pasienten ikke møter til avtalt 
tid og/eller forhold i helseforetakene. Strykninger fra operasjonsprogrammet er uheldig både 
for pasienten og for ressursutnyttelsen i helseforetakene. Andelen strykninger for landet som 
helhet er 8,9 %.  
 
Utskrivningsklare pasienter  
Ved utgangen av 2005 lå det 66 utskrivningsklare pasienter i sykehussenger i Helse Nord. 
UNN, Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset har størst utfordringer på dette området.  
 
Antallet utskrivningsklare pasienter ønskes redusert både med tanke på pasienten, og på at 
kapasiteten bør utnyttes til pasienter med behandlingsbehov. Reduksjon av antallet fordrer 
samarbeid med- og økt kapasitet i kommunene.  
 
Utskrivningsklare pasienter 2005   
 Ved utgang av periode     
Helseforetak 1. tertial  2. tertial  3. tertial  
Helse Finnmark  2 2 3
UNN  10 14 16
Hålogaland  17 15 25
Nordland  17 19 18
Helgeland  10 5 4
Helse Nord totalt  56 55 66

 
Elektroniske henvisninger og epikriser  
I tråd med foretaksgruppens IT-strategi fastsatte styringsdokumentet for 2005 måltall om at 
100 % av epikrisene skal sendes elektronisk og 50 % av henvisningene skal mottas 
elektronisk innen utgangen av 2005.  
 
Alle helseforetakene har ikke per i dag rapporter i pasientsystemet som gir svar på dette. UNN 
har rapportert at måltallene nås. Ved Hålogalandssykehuset sendes tilnærmet alle epikrisene 
elektronisk, mens andelen av elektroniske henvisninger er lav (14 %). Helgelandssykehuset, 
NLSH og Helse Finnmark har ikke klart å fremskaffe sikre tall for disse indikatorene.  
 
3. Medarbeider/personal  
Innenfor perspektivet medarbeider/personal er sykefravær foreløpig den eneste indikatoren 
som det er mulig å fremskaffe regelmessige og gode data på. På sikt er det ønskelig med 
systemer for vurdering av medarbeidertilfredshet, ledelse osv.   
 
Sykefraværet for 2005 er 8,9 % for Helse Nord totalt. Det har ikke lyktes å redusere 
sykefraværet i foretaksgruppen i 2005. Dette i motsetning til den generelle utviklingen 
nasjonalt.   
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Sykefravær     
     
Helseforetak 2002 2003 2004 2005 
Helse Finnmark 9,8 % 9,4 % 8,6 % 9,2 % 
UNN  7,3 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 
Hålogaland  9,7 % 8,9 % 9,0 % 9,0 % 
NLSH  8,3 % 8,9 % 8,1 % 8,9 % 
Helgeland  9,0 % 10,2 % 8,0 % 7,9 % 
Sykehusapotek 4,0 % 6,1 % 5,1 % 8,1 % 
Helse Nord RHF  0,8 % 3,7 % 3,9 % 2,5 % 
          
Helse Nord  8,2 % 9,5 % 8,8 % 8,9 % 

 
Det enkelte helseforetak følger opp sykefraværsutviklingen blant annet gjennom avtalen om 
inkluderende arbeidsliv.  
 
Ledelses- og informasjonsprosjektet har satt et foreløpig mål om å redusere sykefraværet til 
7,5 %. Kun Helse Nord RHF når dette målet i 2005. Sykehusapotek Nord har den største 
veksten i sykefravær fra 2004.  
 
4. Aktivitet  
Somatisk virksomhet  
Foreløpige aktivitetstall viser at antall sykehusopphold er økt med 0,9 % i 2005.  
 
For foretaksgruppen totalt har det vært en vekst i dagbehandling og poliklinikk, mens innlagte 
heldøgnsopphold er tilnærmet uforandret.  
 
Antall DRG-poeng (antall opphold korrigert for pasienttyngde) er foreløpig beregnet til å ha 
økt med 0,2 % fra 2004.    
 
Helse Nord total  2004 2005 Endring Pst endring  
Totalt antall opphold  133 574 134 840 1 266 0,9 % 
          
herav dagkirurgi 21 494 21 769 275 1,3 % 
herav elektive dagopphold  24 288 25 353 1 065 4,4 % 
herav heldøgnsopphold  87 792 87 718 -74 -0,1 % 
          
Polikliniske konsultasjoner 399 511 408 426 8 915 2,2 % 

Tilsvarende tabell per helseforetak følger av vedlegg 1.  
 
Helse Finnmark er eneste helseforetak med reduksjon (-4,6 %) i antall opphold. Nedgangen er 
i hovedsak i tråd med plan, men forsterkes som følge av at kirurgisk virksomhet ved 
Hammerfest sykehus har lavere aktivitet enn planlagt.   
 
Antall polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 2,2 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. Helse Finnmark har en reduksjon på 3,3 %.  
 
Administrerende direktør vurderer aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet til å være i tråd 
med føringer fra eier.  
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DRG-indeks – heldøgnsopphold  
DRG-indeks (antall DRG-poeng/antall heldøgnsopphold) per 2. tertial 2005 har økt noe fra 1. 
tertial 2005 (tall fra Norsk pasientregister). Helse Finnmark har hatt den største nedgangen 
(fra 0,896 i 2004 til 0,858 per 2. tertial 2005). Endring i DRG-indeks skal i utgangspunktet gi 
utrykk for endring i pasienttyngde (hvor ressurskrevende pasientene er), men indeksen vil 
påvirkes dersom kodepraksisen endres.   
 
DRG indeks - heldøgnsopphold   
    
Helseforetak 2004 1. tert 05 2. tert 05 
Helse Finnmark 0,896 0,866 0,858
UNN  1,226 1,247 1,269
Hålogaland  0,966 0,958 0,948
NLSH  1,017 1,026 1,031
Helgeland  0,988 0,994 0,988
    
Helse Nord Totalt  1,057 1,056 1,061

 
I følge tallene ovenfor behandler Hålogalandssykehuset lettere pasienter enn 
Helgelandssykehuset.  
 
Beleggsprosent kirurgi og medisin  
Beleggsprosent for kirurgisk og medisinsk fagområde er beregnet til om lag 88 %, mot et 
fastsatt mål på 90 %. Tallene viser at samtlige helseforetak har økt beleggsprosenten. 
Hålogalandssykehuset, Helse Finnmark og Nordlandssykehuset har begrenset overkapasiteten 
gjennom reduksjon av senger. Helgelandssykehuset og UNN viser et større belegg som følge 
av økt aktivitet.  
 

Beleggsprosent 2005 
  Totalt (med+kir) Medisin Kirurgi 

Enhet  2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Helse Finnmark  74 % 90 % 82 % 97 % 66 % 82 % 
UNN  82 % 85 % 77 % 83 % 85 % 87 % 
Hålogalandssykehuset  86 % 88 % 93 % 99 % 79 % 82 % 
Nordlandssykehuset  94 % 97 % 98 % 101 % 84 % 84 % 
Helgelandssykehuset  84 % 90 % 98 % 86 % 85 % 91 % 
   
Sum Helse Nord  85 % 90 % 88 % 93 % 81 % 85 % 

 
Liggetid heldøgnsopphold somatikk 
Liggetid er en svært viktig kostnadsdriver innen spesialisthelsetjenesten. Ved utgangen av 
2005 viser gjennomsnittlig liggetid for heldøgnsopphold innen somatikk en liten vekst fra 1. 
tertial 2005.  
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Gjennomsnittlig liggetid - heldøgnsopphold  
Akkumulert    
Helseforetak 1. tert 05 2. tert 05 3. tert 05 
Helse Finnmark 4,21 4,26 4,26
UNN  5,12 5,68 5,68
Hålogaland  4,93 5,02 5,01
NLSH  4,62 4,65 4,66
Helgeland  5,11 5,06 5,05
Helse Nord  4,84 5,04 5,04

 
Rusomsorg  
Foruten egne institusjoner inkluderer aktivitetstallene de private institusjonene i Nord-Norge; 
Klinikk Nord, Sigma Nord og Finnmarkskollektivet.  
 
Rusomsorg  2 004 2 005 Pst endring 
Antall utskrevne pasienter 514 603 17,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner  28 3 588 12714,3 %
Antall liggedøgn 31 076 42 465 36,6 %

 
Antall utskrevne pasienter viser en vekst på 17 %. Veksten gjelder i hovedsak Sigma Nord (+ 
64 %) og Nordlandsklinikken (+ 27 %). Samtlige helseforetak/institusjoner har vekst i antall 
liggedøgn. Veksten i konsultasjoner forklares med etablering av rus/psykiatri post ved NLSH, 
etablering av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved UNN, samt endret finansiering av 
eksisterende aktivitet ved UNN.  
 
Administrerende direktør vurderer aktivitetsutviklingen innen rusomsorgen som god, men 
ventetidene er fremdeles for lange for denne pasientgruppen. Dette gjelder spesielt for de som 
har behov for langtidsbehandling. Fra 2006 blir ventetider registrert i NPR. Det er satt i verk 
tiltak for å øke omfang av og kvalitet i bruk av individuell plan. 
 
Barne- og ungdomspsykiatri 
Antall polikliniske konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien viser en vekst på 37 %. 
Mye av forklaringen på den sterke veksten skyldes nytt refusjonssystem som gjør at antall 
refusjonsberettigede konsultasjoner øker. Antall tiltak (eksklusive Helse Finnmark) viser en 
vekst på 9,2 %, noe som trolig gir et mer korrekt bilde av den reelle aktivitetsutviklingen.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri  2 004 2 005  Pst endring  
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 38 512 52 871 37,3 % 
Antall utskrevne pasienter 193 212 9,8 % 
Antall liggedøgn 7 790 8 822 13,2 % 
Antall oppholdsdager  832 655 -21,3 % 
Antall tiltak (inkl ikke refusjon) - eks Finnmark 56 584 61 810 9,2 % 

 
Liggedøgnene har økt med 13 %. Her ser vi nå effekt av den nye klinikkenheten for barn og 
ungdom i Mosjøen som åpnet høsten 2004, men også Nordlandssykehuset har økt antallet.   
 
Antall utskrivninger og døgnopphold i Finnmark er redusert, noe som kan tilskrives 
nedleggelsen av Seidajok behandlingshjem i Tana sommeren 2005.  
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På tross av aktivitetsvekst er ventetiden innen barne- og ungdomspsykiatrien for lang. Det er i 
2005 opprettet 8 midlertidige stillinger ved Nordlandssykehuset for å bedre tilbudet. 
Klinikkavdelingen for barn- og unge ved Nordlandssykehuset forventes i drift fra høsten 
2006.  
 
Voksenpsykiatri  
Antall polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 4,5 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. I starten av 2005 var aktiviteten lavere enn året før, men nivået har tiltatt utover sommer 
og høst. Noe av veksten skyldes trolig vridning i aktiviteten fra dagbehandling (-15,2 %) til 
poliklinisk aktivitet. Samlet viser disse to indikatorene en vekst på 2,3 %.   
 
Når en ser dagaktivitet under ett (poliklinikk og oppholdsdager) er det kun 
Hålogalandssykehuset (+15 %) og Helgelandssykehuset (+ 11 %) som har vekst. Nedgangen 
er størst ved UNN (-5,9 %).  Nedgangen forklares delvis med vakante behandlerstillinger ved 
Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy 
 
Voksenpsykiatri 2 004 2 005 Pst endring  
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 77 095 80 602 4,5 % 
Antall utskrevne pasienter 4 829 4 785 -0,9 % 
Antall liggedøgn 130 261 122 152 -6,2 % 
Antall oppholdsdager  10 107 8 569 -15,2 % 

 
Antall liggedøgn er redusert med 6,2 % og antall utskrivninger med 0,9 %. Nedgangen i antall 
utskrivninger er relatert til Hålogalandssykehuset og UNN. Antall liggedøgn er stabilt for 
Hålogalandssykehuset, noe som indikerer økt kompleksitet i behandlingen.  
 
Ved UNN er antall liggedøgn redusert med 15,9 %. Deler av nedgangen skyldes redusert 
kapasitet under oppføring av ny dag- og døgnavdeling ved Psykiatrisk senter for Nord-Troms  
 
Per august 2005 viste tallene en nedgang innen dagbehandling og poliklinikk og styret vedtok 
i 2. tertialrapport 2005 følgende:  
 
”Styret i Helse Nord RHF er bekymret for aktivitetsreduksjonen i voksenpsykiatrien som gjør 
at tilbudet til en prioritert pasientgruppe ikke utvikles i tråd med behovene i befolkningen og 
kravene fra eier. Styrene i helseforetakene bes følge dette nøye opp og gjennom målrettet 
aktivitet avklare årsaksforholdene og iverksette tiltak for å nå vedtatte styringsmål.”  
 
Utover høsten har dagaktiviteten økt, mens døgnaktiviteten har blitt ytterligere redusert.  
Aktivitetstall rapporteres månedlig til Helse Nord RHF. Utviklingen i aktivitet og oppfølging 
av ovennevnte styrevedtak vil følges opp mot aktuelle foretak i forbindelse med 
månedsrapportene i 2006. Foreløpige tall for januar 2006 viser at aktivitetsnivået er 
tiltakende.   
 
5. Økonomi  
Foreløpig ordinært regnskapsresultat for foretaksgruppen viser et underskudd på om lag 353 
mill kr mot budsjettert underskudd på 177 mill kr. Helse- og omsorgsdepartementet godkjente 
et styringsmål på 223 mill kr i underskudd i foretaksmøtet i juni 2005, mens styret for Helse 
Nord bibeholdt det interne budsjettet som altså var strengere enn krav fra eier.  
 
Tabellen viser foreløpige resultat per helseforetakene. Det gjøres oppmerksom på at 
helseforetakene fremdeles gjør korrigeringer av resultatet.  
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Underskudd = positivt tall  

Foreløpig Helseforetak  
Tall i 1000 kr Regnskap   

Styringsmål  Avvik 

Helse Nord RHF  -72 000 -80 000 -10 %
Helse Finnmark 89 000 64 000 -39 %
UNN 78 000 56 000 -39 %
Hålogaland 134 000 63 000 -113 %
NLSH 68 000 38 000 -79 %
Helgeland 59 500 36 000 -65 %
Sykehusapotek Nord  -3 800 0 -
Helse Nord 352 700 177 000 -99 %

 
Som følge av at avskrivninger av åpningsbalansen bare er delvis kompensert, er det innført 
begreper som strukturfond og korrigering for kortere levetider. Dette innbærer at ordinært 
resultat (jf resultat ovenfor) nedjusteres og vi får et korrigert resultat som er bedre enn 
ordinært resultat. Det er korrigert resultat som skal bringes i balanse. For 2005 innebærer 
dette at et ordinært underskudd på 177 mill kr ville tilsvart et korrigert resultat i balanse.  
  
Korrigert resultat Regnskap 2005 Budsjett 2005 Krav fra HOD  
Ordinær resultat  352 700 177 000   
Mot strukturfond  -132 000 -132 000   
Korrigering kortere levetid -45 000 -45 000   
Korrigering nedskrivning  -4 000    
Korrigert resultat 171 700 0 46 000 

 
Helse Nord har et foreløpig korrigert underskudd på om lag 176 mill kr. Helseforetakene har 
levert svakere resultat enn forventet i årets siste måneder. Budsjettert tiltak har ikke hatt 
forventet effekt, og nye problemer har medført et større underskudd enn prognostisert. 
Gjennom rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet fra og med august måned har 
signalisert underskudd vært anslått til 123-153 mill kr. Helse Nord vil måtte komme tilbake til 
nærmere analyser når regnskapet for 2005 er avsluttet.  
  
Det vil komme endringer av resultatet når endelig regnskap foreligger. Resultatet vil påvirkes 
av endelig vurdering av fordring i forbindelse med syketransport, samt eventuell avsetning for 
påløpte pasientskader som ikke er kommet til utbetaling. Helse Nord har overtatt 
finansieringsansvaret for sistnevnte post i budsjett 2006.  
 
Resultatutvikling og prognose  
Figuren nedenfor viser akkumulert resultatutvikling i 2005, sammenholdt med budsjett 2005, 
og regnskap 2004.  
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Akkumulert resultatutvikling 
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Inntekter fra innsatsstyrt finansiering (ISF-inntekter) – egen produksjon 
Stykkprisandelen innen somatikk har i 2005 vært høy (60 % stykkpris/40 % basisramme). 
Inntektsposten viser om lag 1,95 mrd kroner for regnskapsåret 2005. Korrigert for 
etterbevilgninger som følge av feil i forutsetninger i Helse- og omsorgsdepartementets 
stykkprisanslag, har Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark lavere inntekter enn 
budsjettert. Helseforetakene har planlagt med et høyere aktivitetsnivå innen somatikk enn hva 
som er realisert. Dette har bidratt til større regnskapsmessig underskudd enn budsjettert.  
 
Kostnader pasienttransport  
Foreløpig regnskap viser at det er kostnadsført om lag 442 mill kr tilknyttet pasienttransport. 
Dette er om lag 25,6 mill kr mer enn budsjettert. Med unntak av Helse Nord RHF og 
Nordlandssykehuset har samtlige helseforetak negative avvik. Hålogalandssykehuset har det 
største negative avviket. Helseforetaket budsjetterte i 2005 med å spare om lag 15 mill kr i 
forhold til tildelt ramme innen pasienttransport, noe som ikke er realisert.  
 

Kostnader pasienttransport  Tall i 1000 kr 
         

Helseforetak  
Regnskap 2004 

omregnet Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik 
          
Helse Nord RHF  27 158 26 928 27 560 -279
Helse Finnmark 111 801 124 094 118 610 5 484
UNN  56 438 56 696 53 956 2 740
Hålogaland 95 142 87 993 75 049 12 944
Nordland  70 661 71 258 72 703 -1 444
Helgeland  75 666 75 014 68 867 6 147
Sykehusapotek Nord  0 0 0 0
         
Sum Helse Nord 436 865 441 983 416 745 25 592
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Regnskapstallene for 2004 er omregnet til fra 50 % til 75 % som følge av økt 
finansieringsansvar i 2005. Hålogalandssykehuset har hatt en for stor avsetning for påløpte 
kostnader i 2004 som er tilbakeført i 2005. Dette forklarer det meste av reduksjonen fra 2004 
til 2005 ved helseforetaket. Fra og med 2006 har Helse Nord 100 % finansieringsansvar for 
pasienttransport.  
 
Lønnskostnader  
Helseforetakenes lønnskostnader er grovt sett i tråd med budsjett. Ved fravær blir personell 
ofte leid inn, noe som medfører et redusert forbruk innen lønnskostnader og økt forbruk innen 
kjøp av helsetjenester. Dersom en ser lønnskostnader og kostnader til innleid personell under 
ett har alle aktuelle helseforetak, med unntak av Hålogalandssykehuset, merforbruk i forhold 
til budsjett.    
 

  
Lønnskostnader Tall i 1000 kr   Innleiekostnader 

            

Helseforetak 
Regnskap 

2005 Budsjett 2005 Avvik  Kostnader Budsjett Avvik 
            
Helse Nord RHF  34 139 33 135 1 004   0 0 0
Helse Finnmark 553 989 554 732 -743   13 565 2 633 10 932
UNN  2 040 852 2 043 669 -2 817   52 560 21 402 31 158
Hålogaland 743 057 764 529 -21 472   35 313 25 928 9 385
Nordland  1 150 025 1 150 754 -729   24 933 18 366 6 567
Helgeland  526 839 529 079 -2 240   21 781 11 598 10 183
Sykehusapotek 
Nord  28 009 28 600 -591   0 0 0
           
Sum Helse Nord 5 076 910 5 104 498 -27 588  148 152 79 927 68 225
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen av lønnskostnader, eksklusive kostnader til innleid 
personell.  
 
Totale lønnsutgifter,        

Helseforetak  Regnskap 2004  Regnskap 2005 Endring  
Helse Finnmark  553 973 553 989 0 %
UNN 1 977 480 2 040 852 3 %
Hålogalandssykehuset  723 820 743 057 3 %
Nordlandssykehuset  1 121 899 1 150 025 3 %
Helgelandssykehuset  467 564 526 839 13 %
SUM 4 844 736 5 014 762 4 %
 
Helse Finnmark har nullvekst, noe som viser at helseforetaket har klart å gjennomføre 
nedbemanning. Deler av besparelsen forsvinner imidlertid i merforbruk innen innleie, jf tabell 
ovenfor. Veksten ved resterende helseforetak er delvis relatert til styrking av psykisk helse, jf 
årsverksutvikling nedenfor. Helgelandssykehuset har den sterkeste prosentvise veksten innen 
lønnskostnader, også når en korrigerer for styrking av psykisk helse.  
 
Deler av lønnskostnaden ved UNN, og særlig ved Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset er relatert til styrking av psykiatrien, jf utvikling av årsverksforbruk 
nedenfor.  
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Årsverksforbruk  
Tabellen nedenfor viser totalt forbruk av årsverk ved utgangen av 2004 og 2005.  
Tallene omfatter fast ansatte, vikarer, andre midlertidige ansatte og overtid hos disse. 
 
Forbruk av årsverk      
      
Helseforetak 2004 2005 Endring  Pst  
Helse Nord RHF 42 47 5 12 % 
Helse Finnmark 1 312 1 366 54 4 % 
UNN 4 530 4 642 112 2 % 
Hålogalandssykehuset 1 647 1 712 65 4 % 
Nordlandssykehuset 2 540 2 656 116 5 % 
Helgelandssykehuset 1 181 1 279 98 8 % 

Sykehusapotek Nord 63 68 5 7 % 

SUM foretaksgruppen  11 316 11 771 454 4 % 
Tallene er fremskaffet av Helse Nord RHF for å sikre sammenlignbarhet 
 
Styrking av psykisk helse og endringer i rusomsorgen forklarer en vekst på om lag 75 årsverk 
for foretaksgruppen (+12 årsverk ved UNN, + 5 ved Hålogalandssykehuset, + 37 ved NLSH, 
og + 26 ved Helgelandssykehuset). Korrigert for dette er det en vekst i årsverksforbruket på 
3,3 % innen somatikk og administrasjon/fellesfunksjoner.  
 
Likviditet og investeringer (i 1000 kr) 
Foretaksgruppen hadde en likviditetsbeholdning (370 mill kr) ved utgangen av året som var 
153 mill kr høyere enn prognosen. Korrigert for lavere investeringsnivå enn forutsatt i 
likviditetsbudsjettet er virkelig likviditetsbeholdningen om lag 37 mill kr dårligere. Avviket er 
relatert til et større underskudd enn budsjettert.  
 

 

Likviditetsprognose 2005
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Likviditeten er som tidligere skjevfordelt i helseforetaksgruppen. UNN, Sykehusapotek Nord 
og Helse Nord RHF har god likviditet, mens resterende helseforetak må benytte seg av 
driftskreditt.   
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Tabellen viser investeringer i 2005, sammenholdt med investeringsrammer. Tallene kan 
endres noe i forbindelse med endelig regnskap.   
 
Investeringer 2005      
tall i mill kr       
  Tidligere ramme          

Helseforetak ikke brukt Ramme 2005 Sum disponibelt  
 Investert 
hittil   Forbruk  

Helse Nord RHF  51 34,7 85,7              55,9 65 %
Helse Finnmark  4,6 61,5 66,1              68,3 103 %
UNN 47,6 156,4 204            178,1 87 %
Hålogaland  -25,3 82,8 57,5              35,7 62 %
NLSH  55,8 253,6 309,4            200,0 65 %
Helgeland  17 41 58              51,7 89 %
Apotek 0 0 0                0,5   
SUM 150,7 630 780,7            590,2 76 %
 
Det er investert for (utbetalt) om lag 590 mill kr i 2005. Dette utgjør 76 % av godkjent 
investeringsnivå i 2005.  
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Vedlegg 1: aktivitetstall somatikk  
 
 
Helgeland 

2004 2005 Endring Pst endring 
Totalt antall opphold 18 161 18 981 820 4,5 %

herav dagkir 3 789 4 173 384 10,1 % endring sum dagopphold
herav elektive dag 1 973 2 516 543 27,5 % 16,1 %
herav heldøgn 12 399 12 292 -107 -0,9 %

Polikliniske kons 52 403 56 663 4 260 8,1 %

NLSH 
2004 2005 Endring Pst endring 

Totalt antall opphold 30 713 31 182 469 1,5 %

herav dagkir 5 177 5 554 377 7,3 % endring sum dagopphold
herav elektive dag 4 484 4 022 -462 -10,3 % -0,9 %
herav heldøgn 21 052 21 606 554 2,6 %

Polikliniske kons 87 625 91 219 3 594 4,1 %

Hålogaland 
2004 2005 Endring Pst endring 

Totalt antall opphold 23 547 23 854 307 1,3 %

herav dagkir 3 841 4 132 291 7,6 % endring sum dagopphold
herav elektive dag 3 566 3 520 -46 -1,3 % 3,3 %
herav heldøgn 16 140 16 202 62 0,4 %

Polikliniske kons 80 640 83 296 2 656 3,3 %

UNN
2004 2005 Endring Pst endring 

Totalt antall opphold 45 529 45 922 393 0,9 %

herav dagkir 5 661 5 563 -98 -1,7 % endring sum dagopphold
herav elektive dag 13 108 13 885 777 5,9 % 3,6 %
herav heldøgn 26 760 26 474 -286 -1,1 %

Polikliniske kons 124 984 125 141 157 0,1 %

Finnmark 
2004 2005 Endring Pst endring 

Totalt antall opphold 15 624 14 901 -723 -4,6 %

herav dagkir 3 026 2 347 -679 -22,4 % endring sum dagopphold
herav elektive dag 1 157 1 410 253 21,9 % -10,2 %
herav heldøgn 11 441 11 144 -297 -2,6 %

Polikliniske kons 53 859 52 107 -1 752 -3,3 %
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Vedlegg 2: aktivitetstall psykisk helse 
 
 
 
Antall polikliniske konsultasjoner BUP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 8 121 10 308 26,9 %
UNN 9 072 13 204 45,5 %
Hålogalandssykehuset 4 451 6 066 36,3 %
Nordlandssykehuset 9 741 12 857 32,0 %
Helgelandssykehuset 7 127 10 436 46,4 %

Sum Helse Nord 38 512 52 871 37,3 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
BUP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 55 1 -98,2 %
UNN 59 119 101,7 %
Hålogalandssykehuset 0 0
Nordlandssykehuset 79 76 -3,8 %
Helgelandssykehuset 0 16

Sum Helse Nord 193 212 9,8 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 1 402 708 -49,5 %
UNN 3 132 3 661 16,9 %
Hålogalandssykehuset 0 0
Nordlandssykehuset 3 256 3 421 5,1 %
Helgelandssykehuset 0 1 032

Sum Helse Nord 7 790 8 822 13,2 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling BUP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 131 3 -97,7 %
UNN 0 0
Hålogalandssykehuset 0 0
Nordlandssykehuset 701 652 -7,0 %
Helgelandssykehuset 0 0

Sum Helse Nord 832 655 -21,3 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) 
BUP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 0 0
UNN 16 231 17 945 10,6 %
Hålogalandssykehuset 8 826 9 299 5,4 %
Nordlandssykehuset 17 766 18 834 6,0 %
Helgelandssykehuset 13 761 15 732 14,3 %

Sum Helse Nord 56 584 61 810 9,2 %  
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Vedlegg 2 forts  
 
 
Antall polikliniske konsultasjoner VOP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 10 154 10 589 4,3 %
UNN 24 828 23 419 -5,7 %
Hålogalandssykehuset 10 940 13 195 20,6 %
Nordlandssykehuset 17 034 17 526 2,9 %
Helgelandssykehuset 14 139 15 873 12,3 %

Sum Helse Nord 77 095 80 602 4,5 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
VOP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 631 667 5,7 %
UNN 2 213 2 162 -2,3 %
Hålogalandssykehuset 715 644 -9,9 %
Nordlandssykehuset 1 164 1 199 3,0 %
Helgelandssykehuset 106 113 6,6 %

Sum Helse Nord 4 829 4 785 -0,9 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 16 210 15 590 -3,8 %
UNN 46 705 39 265 -15,9 %
Hålogalandssykehuset 12 617 12 641 0,2 %
Nordlandssykehuset 50 535 50 725 0,4 %
Helgelandssykehuset 4 194 3 931 -6,3 %

Sum Helse Nord 130 261 122 152 -6,2 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP hittil i fjor hittil i år endring fra i 2004
Helse Finnmark 1 971 1 524 -22,7 %
UNN 848 730 -13,9 %
Hålogalandssykehuset 2 193 1 905 -13,1 %
Nordlandssykehuset 4 493 3 899 -13,2 %
Helgelandssykehuset 602 511 -15,1 %

Sum Helse Nord 10 107 8 569 -15,2 %  
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Vedlegg 3: aktivitet rusomsorg  
 
 
 
Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS hittil i fjor hittil i år Endring fra 04
Helse Finnmark 52 50 -3,8 %
UNN 131 122 -6,9 %
Hålogalandssykehuset 160 203 26,9 %
Nordlandssykehuset 0 0
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 111 182 64,0 %
Finnmarkskollektivet 1 5 400,0 %
Klinikk Nord 59 41 -30,5 %

Sum Helse Nord 514 603 17,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
RUS hittil i fjor hittil i år Endring fra 04
Helse Finnmark 2 926 2 978 1,8 %
UNN 8 495 14 601 71,9 %
Hålogalandssykehuset 6 894 7 347 6,6 %
Nordlandssykehuset 0 0
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 7 515 9 986 32,9 %
Finnmarkskollektivet 1 846 2 528 36,9 %
Klinikk Nord 3 400 5 025 47,8 %

Sum Helse Nord 31 076 42 465 36,6 %

Antall polikliniske konsultasjoner RU hittil i fjor hittil i år Endring fra 04
Helse Finnmark 0 0
UNN 28 2 458 8678,6 %
Hålogalandssykehuset 0 0
Nordlandssykehuset 0 1 130
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 0 0
Finnmarkskollektivet 0 0
Klinikk Nord 0 0

Sum Helse Nord 28 3 588 12714,3 %  
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STYRESAK 15-2006  ÅRLIG MELDING 2005  
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål/sammendrag 
Resultater i 2005 relateres til de skisserte mål i Helse- og omsorgsdepartementets 
bestillerdokument til Helse Nord RHF, RHF’s bestillerdokument til helseforetakene, samt 
RHF’s vedtatte felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser for 
helseforetakene i 2005.  
 
Resultatene viser at Helse Nord i hovedsak har fulgt opp de tiltak og krav som er gitt av eier, 
primært gjennom bestillerdokumentet. Noen tiltak må settes inn i et lengre tids forløp, der 
resultater som ikke er fullt ut oppnådd i 2005 vil bli fulgt videre opp. 
 
Helse Nord opprettholder fortsatt et høyt aktivitetsnivå, der samlet aktivitet ligger omtrent på 
2004 nivå. Samtidig har det skjedd en ønsket vridning fra kapasitet på senger i kirurgi til økt 
kapasitet i indremedisin. Målet om å øke dagtilbud og poliklinikk er oppnådd, men i mindre 
grad enn planlagt og må derfor følges videre opp. Tilbudet til eldre og pasienter med kroniske 
lidelser er blitt bedre ved at det er tilsatt flere leger og annet nøkkelpersonell innenfor geriatri, 
habilitering og rehabilitering, og flere nye tiltak er innrettet mot disse pasientgruppene. Helse 
Nord har vedtatt tiltaksplan for psykisk helsevern i 2005 og denne vil sikre økt satsning ut 
over opptrappingsplanen. En egen handlingsplan for rus er under utarbeidelse.  
 
Det er igangsatt et planarbeid i 2005 for å videreutvikle lokalsykehusene. Flere prosjekter 
finansiert med øremerket tilskudd (23 mill kr)ble planlagt og delvis startet opp på slutten av 
2005. 
 
Forskning og utdanning ble styrket betydelig i 2005, og vil bli ytterligere styrket i 2006. Det 
vil også bli løpende fulgt opp hvordan brukermedvirkningen kan bli bedre fremover. 
 
Gjennom ny IKT organisasjon, felles kvalitetssystem, lederutvikling, og en rekke 
samhandlingsprosjekter er det lagt til rette for omstilling og kvalitetssikring av tjenestene. 
 
Helse Nord har fortsatt store omstillingsutfordringer for å oppnå økonomisk balanse i driften. 
Dette begrenser handlingsfriheten til å øke innsatsen på prioriterte tjenester. Videre må det 
brukes betydelige ressurser til rekruttering av fagpersonell og stabilisering av fagmiljø i 
helseforetakene. 
 
Konklusjon 
Helse Nord har store utfordringer med å oppnå fastsatte mål for en del områder knyttet til 
nasjonale kvalitetsindikatorer men det er en viss forbedring på sentrale områder. Det må også 
følges opp arbeidet med å utvikle enhetlig praksis for vurdering av rett til nødvendig 
helsehjelp og fastsette frist for behandling. Det konkluderes derfor med at departementets 
styringsbudskap i bestillerdokument for 2005 i alt vesentlig er fulgt opp, og at de nasjonale 
prioriterte områdene har vært i fokus i foretaksgruppen.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Fremlagte årlig melding 2005 godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetakene har klart å opprettholde det planlagte 

aktivitetsnivået, samtidig som det er gitt rom for å styrke tilbudene på prioriterte områder. 
 
3. Det er fortsatt for store avvik mellom oppnådd resultat og mål i henhold til nasjonale 

kvalitetsindikatorer som blant annet epikrisetid, andel korridorpasienter, og strykninger på 
operasjonsprogram. Arbeidet med å rette avvik må følges nøye opp i 2006. 

 
4. Det økonomiske resultat er ikke i samsvar med styringsmål, og styret vil understreke 

kravet om budsjettbalanse i 2006. Det vises for øvrig til egen sak senere om regnskap 
2005. 

 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Årlig melding 2005  
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STYRESAK 16-2006  EIENDOMSFORVALTNING I HELSE NORD –  
 IKKE MEDISINSK VIRKSOMHET 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål/sammendrag 
 
I styresak 04-2005 ba styret blant annet om en: 
 
• Strategi for fremtidige eierforhold og forvaltning av boliger, barnehager, og 

personalhytter, parkeringsanlegg og pasienthotell og lignende.  
 
Formålet med denne saken er å presisere hvilke krav og føringer styret for Helse Nord RHF 
setter for å få en god forvaltning av realkapitalen som ikke er direkte knyttet til medisinsk 
virksomhet.  Dette omfatter primært boliger, men gjelder også virksomhet som barnehager, 
personalhytter, parkeringsanlegg, kjøkken, vaskeri, etc.  Gjennom et strukturert og strategisk 
arbeid på dette virksomhetsområdet kan en oppnå bedre formuesbevaring. Dagens forvaltning 
ivaretar ikke disse forretningshensyn på en tilfredsstillende måte. 
 
Helseforetakene har i dag organisert eiendomsforvaltningen for boliger ved et boligkontor 
med en eller et fåtall stillinger.  Forvaltningen er integrert i en rekke øvrige oppgaver.  Hvert 
helseforetak ivaretar 
 
• teknisk tilsyn og vedlikehold ved allmennteknisk avdeling 
• budsjett/regnskap ved økonomiavdeling. 
 
Det foreligger ikke ensartede regnskaper for boligdriften i de enkelte helseforetak i dag. 
Basert på regnskap 2004 for boligforvaltningen er det gjort en sammenstilling som viser et 
underskudd på ca. 22,0 mill. kroner når avskrivning inkluderes.  Fra og med regnskapsåret 
2005 vil boliger generelt ikke avskrives. Oversikten tyder på at det er store forskjeller mellom 
helseforetakene i forvaltningen av boligmassen.  
 
I saken forslåes det å åpne for at helseforetakene kan forvalte denne kapitalen aktivt. Det vil si 
at det åpnes for å utvikle denne eiendomsmassen gjennom kjøp/salg og ombygging til mer 
hensiktsmessige enheter. I tillegg åpnes det for at helseforetakene kan etablere egne selskaper 
eller inngå samarbeid med eksterne aktører for å utnytte boligene på best mulig måte. 
 
Bakgrunn/fakta 
Kartleggingen som er foretatt viser at det dreier seg om ca. 1600 boenheter til en bokført verdi 
på rundt 900 mill. kroner. 
 
Tilstanden på boliger mv. er preget av noe mangelfullt vedlikehold og en relativt stor andel av 
boligene har ikke ønsket standard.  Videre er sammensetningen av boenhetene slik at disse 
ikke er tilstrekkelig tilpasset institusjonenes behov.  Etterspørselen viser økende behov for 
større boenheter. 
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Disse eiendommene til Helse Nord utgjør en vesentlig del av egenkapitalen i balansen. God 
eiendomsforvaltning har stor betydning for resultatutviklingen i foretaksgruppen. Effektiv 
utnyttelse av eiendeler vil derfor kunne være et betydelig bidrag til resultatoppnåelse. 
 
Vurdering 
Det er bundet store verdier i boligmassen. Det er et mål å forvalte disse verdiene slik at det 
frigjøres ressurser som kan rettes inn mot pasientbehandlingen. For å kunne foreta løpende 
vurderinger om hvor stor boligmassen bør være, og om den forvaltes tilfredsstillende, er det 
behov for oppdaterte og komplette regnskaper for boligdriften. Dette kan oppnåes ved å 
organisere boligforvaltningen i egne enheter i foretakene samtidig som det legges til grunn 
ensartede regnskapsprinsipper. Dette er imidlertid ikke avgjørende for en bedre forvaltning, 
da boligdriften skal føres på funksjon 46000 Personalboliger. Et godt oppdatert 
funksjonsregnskap vil gi tilfredsstillende regnskapsinformasjon, uavhengig av hvordan en 
velger å organisere boligforvaltningen internt i hvert foretak. 
 
Boligforvaltningen med mer skal være selvfinansierende gjennom inntekter for husleie og 
tilskudd. 
 
I noen tilfeller, spesielt i arbeidet med rekruttering av nøkkelpersonale og avvikling av ferie, 
kan en tjeneste eller bolig rekvireres av en avdeling med fri husleie.  I slike tilfeller skal 
avdelingen faktureres internt for kostnaden (husleien) slik at regnskapet skiller mellom 
rekrutteringskostnader til pasientbehandlingen og underskudd i boligdriften som skyldes 
ineffektiv drift. 
 
En selvfinansierende boligforvaltning kan påvirke etterspørselen.  Antall boenheter og 
sammensetning av disse må tilpasses de løpende behov og det eksterne tilbud på boliger.  
Helseforetakene bør ha mulighet for salg av boliger også for å frigjøre likviditet til høyst 
påtrengende investeringsbehov. 
 
Andre store aktører som ikke har eiendom som sitt viktigste arbeidsområde, legger gjerne 
eiendomsforvaltningen inn i egne selskap. Dette gjelder både aktører i privat og offentlig 
sektor. Det kan således i vårt tilfelle vurderes å etablere målsettinger for en slik virksomhet 
som ikke nødvendigvis henger sammen med produksjon av helsetjenester. 
 
Et eget selskap vil ha eiendomsforvaltning som kjernevirksomhet og vil derfor raskere kunne 
sørge for en bedre eiendomsforvaltning. Likeledes vil forvaltningen kunne gjøres mer 
offensivt ved at enheten kartlegger behovet for boligenheter og eventuelt selger ut 
overskuddsboliger. Før salg bør det vurderes om salget skal skje umiddelbart eller om aktuell 
eiendom har potensial for å utvikles før salg, slik at det gir tilleggsverdi og dermed en økning 
i dagens balanseførte verdi. 
 
De fleste sykehus ligger på steder med et fungerende utleiemarked.  
 
Med sikte på å fremme helseforetakenes primære formål (kjernevirksomheten) foreslås det å 
åpne for å etablere egne selskap med begrenset ansvar for den delen av virksomheten som 
ikke yter spesialisthelsetjenester alene.  Herunder skal vurderes om dette skal være 100 % HF 
eide selskap, selskap med morselskap utgått fra Helse Nord RHF, selskap i partnerskap med 
andre eller forvaltningsselskap uten eie av realkapitalen. Utredninger og forberedelser vil bli 
styrt gjennom et fellesprosjekt i foretaksgruppen. 
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For å sikre at denne kapitalen utnyttes effektivt, foreslås det å kreve en årlig avkastning på 
den innskutte boligkapitalen på 5 %. Dette kravet kan innføres gradvis over 2-3 år med 
forslag om 1 % i 2007, 3 % i 2008 og 5 % fra og med 2009. Avkastningen skal nyttes til å 
styrke pasientbehandlingen.  
 
Konklusjon 
Boligregnskaper med mer skal være komplette.  Det vil si at regnskapene skal gi oversikt over 
samlede kostnader og inntekter for virksomheten. Dette krever ikke særlig merarbeid. Vi er 
pålagt å føre regnskap per funksjon i regnskapssystemet. Det er derfor allerede lagt til rette for 
å føre alle kostnader og inntekter på funksjonsområdene 46000 Personalboliger og på 47000 
Personalbarnehager.   
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i møte 9. november 2005 i sakene 111-2005 og 112-2005 å 
åpne for salg av boliger – helt eller delvis – såfremt dette ikke får konsekvenser for 
virksomheten ved institusjonene. 
 
I det videre arbeid med eiendomsforvaltningen, for den del av virksomheten som ikke yter 
spesialisthelsetjenester alene, anbefales utredet ny organisering og herunder egne 
selskapsformer eventuelt i partnerskap med andre, for forvaltning av foretakenes eiendommer. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Boligregnskapene ved helseforetakene skal være komplette og føres med fulle kostnader 

og inntekter.  Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i 
regnskapet. 

 
2. Forvaltningen av eiendommer skal gjennomgås og tilpasses slik at den blir økonomisk 

selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning tilpasset etterspørselen, og 
eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av eiendommer skal gjøres på en 
forretningsmessig best mulig måte. 

 
3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester 

alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Det åpnes for at helseforetakene kan 
organisere og forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne 
selskapsformer eventuelt i partnerskap med andre. 

 
4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak. 
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Kartlegging per september 2005 av boenheter og regnskap 2004 i boligforvaltningen 
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Vedlegg 
 
Kartlegging boenheter 
Følgende kartlegging viser situasjonen ved alle institusjoner i Helse Nord per september 
2005: 
 
Institusjon Familie 

leilighet 
>50 kvm 

Hybel 
leilighet 
25–50kvm 

Hybel 
10–25 kvm. 

SUM antall  
enheter 
eie 

Antall  
enheter leie 

Sum Helse Finnmark HF 177 196 76 449 11 
Sum UNN HF 193 170 76 439 170 
Sum Hålogalandssykehuset HF 79 103 83 272 7 
Sum Nordlandssykehuset HF 119 65 149 333 21 
Sum Helgelandssykehuset HF 58 61  119 5 
      
SUM Helse Nord 626 595 384 1605 214 
 
Balanse og driftsøkonomi for boliger mv. 
Noen nøkkeltall er hentet fra åpningsbalansen (1.1.2002) og regnskap 2004. 
 
(1000 kr.) 

F.mark UNN HHF NLSH HESH Helse Nord 
2005 2004 2005 2004 2004 2004/05 

Åpningsbalanse (mill.kroner) 234,7 374,2 115,8* 174,5* 79,2 Ca. 978 
Avskrivning 2004 0 17563 3703 2732* 2874 26872 

Drift egne boliger 10154 9799 6032 7150 5462 38597 
Innleie boliger 2474 8113 835 764 642 12828 
Overheadkostnader (10%) 1263 1791 687 791 323 4855 
Sum kostnader eks. avskr. 13891 19703 7554 8705 6427 56280 
       
Inntekter boliger 13500 23610 6897 10620* 2622 57249 
Sum inntekter 13500 23610 6897 10620 2622 57249 
       
Resultat ekskl. avskriving 391 - 3907 657 - 1915 3805 - 969 
* Stipulerte kostnader/inntekter for NLSH, Lofoten. HHF er balanse per 2005. Balansen ved NLSH er per februar 2006. 
Avskrivning opphører fom. 2005. 
 
Helseforetakene har beregnet kostnadene for flere kostnadselementer da dagens regnskap ikke 
gir full oversikt.   
 
Inntektene er de faktisk regnskapsførte inntekter.  Inntektene er lave relatert til boligmassen 
blant annet fordi helseforetakene ofte stiller boliger fritt til disposisjon for å rekruttere 
nøkkelpersonell og fordi flere boliger har for lav standard til at disse lar seg leie ut. 
 
Resultatet viser at inntektene dekker de faktiske driftskostnader men dekker ikke 
kapitalkostnadene ved boligforvaltningen i Helse Nord.  Resultatet bekrefter at Helse Nord 
sliter på realkapitalen i forvaltningen av boliger. På den annen er verdistigningen av boliger så 
høy at dette dekker opp for kapitalslitet. 
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STYRESAK 17-2006  GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG 
VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE 

 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål 
Styret bes i denne saken ta stilling til fastsettelse av godtgjørelsen for styremedlemmer og 
varamedlemmer i helseforetakene. 
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Lov om helseforetak § 21, 3. ledd skal ”styremedlemmenes godtgjørelse 
fastsettes av foretaksmøtet”.  
 
I styresak 99-2005 ble det vedtatt godtgjørelse for medlemmer av styrene i helseforetakene 
som følger: 
 
• Styreleder  kr. 121 000 pr. år 
• Nestleder  kr.   82 500 pr. år 
• Styremedlemmer kr.   71 500 pr. år 
 
Godtgjørelsen ble deretter fastsatt i foretaksmøter i helseforetakene. 
 
Vurdering 
Godtgjørelsen til HF-styrene ble i 2004 justert opp med 10 %, mens den forble uendret i 2005. 
 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 25. januar 2006 ble det vedtatt at godtgjørelsen til 
styret i det regionale helseforetaket forblir uendret. 
 
Det foreslåes å videreføre dette vedtaket til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår 
region. 
 
De øvrige vilkårene forblir uendret, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF og 
foretaksmøter med helseforetakene. 
 
Konklusjon/innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

• Styreleder  kr. 121 000 pr. år 
• Nestleder  kr.   82 500 pr. år 
• Styremedlemmer kr.   71 500 pr. år 

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

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

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

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

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

lik fravær. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
 
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 18-2006  MODERNISERING 
 HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF NARVIK –  
 IDÉ- OG KONSEPTFASE 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål/sammendrag 
Saken omhandler oppstart av utviklings- og moderniseringsarbeid ved Hålogalandssykehuset 
HF Narvik.  
 
I saken til styret i Hålogalandssykehuset HF er lagt frem et utredningsarbeid som viser 
muligheten for å samle all spesialisthelsetjeneste for Hålogalandssykehuset Narvik på 
sykehushaugen. Utredningen viser mulighetene for å utvikle det eksisterende sykehusanlegget 
i Narvik til et levedyktig anlegg for fremtiden. Det åpnes for muligheter for utvidelse av 
sykehusets areal ved at den tilliggende sykehjemsfløy frigjøres i 2006-2007. 
 
Styret Hålogalandssykehuset HF har vedtatt enstemmig å oversende saken for endelig 
godkjenning med anbefaling om å starte opp utviklings- og moderniseringsarbeidet ved 
Hålogalandssykehuset HF Narvik. 
 
Funksjons- og arealprogram viser at det vil være mulig å få samlet all spesialisthelsetjeneste 
på sykehushaugen. Utredningen illustrerer ulike forslag til planløsning for å løse den mest 
presserende oppgaven og løsninger for videre utvikling av sykehuset. Investeringskostnader 
for løsning av hovedbestilling ligger i størrelsesorden 170 mill. kroner, mens en full 
oppgradering av anlegget ligger i størrelsesorden 380 mill. kroner.  
 
Et tilsvarende nybygg vil trolig koste i størrelsesorden 750 mill. kroner. Full renovering og 
standardheving til dagens krav av sykehuset er tidligere stipulert til 230 mill. kroner.  
 
Idé- og konseptfasen er vedtatt av styret Hålogalandssykehuset HF gjennomført innen høsten 
2006 og kostnadsrammen for dette arbeidet er satt til 3 mill. kroner. 
 
Prosjektet viser en foreløpig idé for samling av psykisk helsevern for barn og voksne, videre 
utvikling av geriatri og en styrking av rehabilitering også i et kommunalt/interkommunalt 
samarbeid. Narvik kommune frigjør areal og lokaler i Narvik sykehjem og disse lokalene 
foreslås nyttet til å få gjennomført opptrappingsplan psykisk helsevern og modernisert 
anlegget på sykehushaugen. Anlegget kan stå ferdig modernisert våren 2008. 
 
Bakgrunn/fakta 
De siste tre årene er det foretatt en rekke vurderinger og utredninger for å finne den mest 
hensiktsmessige løsning for å samle alle spesialistfunksjoner i Narvik og herunder 
gjennomføre programmet i opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Rapporten ”HHF 
Narvik – Utredning sykehushaugen” viser at en samling av alle spesialistfunksjoner på 
sykehushaugen kan være et realistisk prosjekt.  
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Saken ble forelagt styret i Hålogalandssykehuset HF på møte 10.11.2005, og styret har i sak 
51/05 gjort følgende enstemmige vedtak: 
 
1. Styret for Hålogalandssykehuset HF godkjenner oppstart av et utviklings- og 

moderniseringsprosjekt ved divisjon Narvik innenfor en samlet investeringsramme på 170 
mnok. Prosjektet gjennomføres etter standard prosedyre for byggeprosjekter. Idé- og 
konseptfase skal foreligge innen sommeren 2006. Idé- og konseptfasen skal utrede 
renovering av dagens anlegg og nybyggløsning som grunnlag for analyse av 
finansieringsmuligheter og fremtidig bæreevne av investeringstiltakene. 

2. Prosjektet skal finne løsninger for de mest presserende behov. Herunder samlokalisering 
av psykisk helsevern, standardheving av sengeposter, utvikle tjenestetilbudet innenfor 
geriatri, slag og rehabilitering samt koordinere dette med kommunalt/interkommunalt 
tilbud innen rehabilitering. 

3. Styret setter en kostnadsramme for arbeidet med idé og konseptfasen på 3 mill. kroner. 
Saken oversendes styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning. Det utarbeides 
kostnadsoverslag for idé- og konseptfasen før oversendelse. 

 
Ved brev av 19. januar 2006 er saken oversendt. Plan og budsjett for prosjektet er i henhold til 
”de facto” standard for tidligfasen av byggeprosjekter i sykehus. 
 
Vurdering 
Hålogalandssykehuset HF Narvik er blant de mest slitte sykehus i regionen. Sammenligning 
av arealer og vurdering av funksjonell standard ble foretatt i rapport av 18.5.2005 og noen 
hovedkonklusjoner i denne konsulentrapporten illustrerer situasjonen ved 
Hålogalandssykehuset HF Narvik: 
 
− Narvik sykehus har dårligere plassforhold enn ved sammenlignbare sykehus. Det er 

relativt flere funksjoner som er underdimensjonert ved Narvik sykehus enn ved 
Hammerfest og Kirkenes. 

− Medisinsk sengepost og kirurgisk sengepost har meget lav arealstandard og har store 
mangler uten 1-sengsrom, uten isolat og store mangler ved sanitære forhold. Vi vil hevde 
at medisinsk sengepost har helt uakseptable forhold både for pasienter og ansatte. 

− I dagens sykehusanlegg er det ikke plass til å innpasse en psykiatrisk døgnenhet. 
− Når det gjelder spørsmålet om det er verdt å modernisere Narvik sykehus eller om man 

bør satse på et nybygget sykehus, anser vi at man bør utrede begge alternativer i det videre 
arbeidet. 

 
Hålogalandssykehuset HF oversender et foreløpig forslag til utredning av et homogent og 
helhetlig løsningsalternativ som inkluderer bygningsmessig løsning for 
 
• Opptrappingsplan psykisk helsevern (og rus) 
• Prioritering av geriatri og rehabilitering 
• Interkommunalt samarbeid 
 
De foreløpige kostnadsoverslag synes realistiske ved overtakelse av Narvik sykehjem og 
integrering av denne bygningsmassen i et samlet spesialisttilbud på sykehushaugen. I dette 
anlegget integreres også et kommunalt/interkommunalt rehabiliteringstilbud og tilbud om 
ergoterapi/fysioterapi/aktivitet. Modelltenkingen i løsningen virker å ha muligheter for en 
kvalitativ og effektiv drift. 
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Eventuelt salg av sykehjemmet på sykehushaugen skal behandles i kommunestyret i Narvik i 
april måned. Vurdering av kjøp vil legges frem som egen sak for styret. 
 
Utkastet til investeringsplan 2006 – 2016 har innarbeidet ca. 170 mill. kroner til prosjektet 
utover kjøp av medisinsk teknisk utstyr. 
 
Konklusjon 
Prosjektet ”Sykehushaugen” i Narvik er et resultat av lengre tids utredninger med flere 
alternativer for å finne en god og funksjonell løsning for realisering av opptrappingsplan 
psykisk helsevern. De øvrige alternativer er vurdert å ha en høyere totalkostnad og/eller å ha 
en dårligere funksjonell løsning. 
 
Prosjektet gir samtidig mulighet for en modernisering av sengepostene ved sykehuset, noe 
som er absolutt nødvendig. Modellen som er valgt for å utvide tilbudet innen geriatri og 
rehabilitering er spennende spesielt i samarbeid med et kommunalt/interkommunalt 
rehabiliteringstilbud. 
 
Det anbefales at prosjektet iverksettes og forprosjektet legges frem for styret Helse Nord RHF 
før vedtak om byggestart. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner at moderniserings- og ombyggingsplanene ved 

Hålogalandssykehuset HF Narvik starter opp med en idé- og konseptfase innenfor de 
skisserte rammer og forutsetninger som fremgår av saksframlegget. 

 
2. Før byggestart skal forprosjekt framlegges for styret Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
 
• Utskrift fra protokoll av sak 51/05 i styret Hålogalandssykehuset HF 
• Sak 51/05 ”Initiering av prosjekt for utvikling og modernisering ved 

Hålogalandssykehuset HF, Narvik” til styret i Hålogalandssykehuset HF 
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Utrykte vedlegg:  
 
• HHF Narvik – Utredning sykehushaugen. Samlokalisering psykisk helsevern, 

kvalitetsheving av sengeposter, enhet for geriatri, slag og rehabilitering 
spesialisthelsetjenesten. Rapport fra BOARCH arkitekter as og Sykehusutvikling as, datert 
17.10.2005 

• Arealundersøkelse Hålogalandssykehuset Narvik. Rapport fra Sykehusutvikling as, datert 
18.05.2005 

• Mulig lokalisering av eventuelt nytt sykehus i Narvik. Plassering av modell for 
akuttsykehus på aktuelle tomteareal. Rapport fra BOARCH arkitekter as, datert 
11.06.2004 

• Psykiatriprosjekt i Narvik. Etablering av senter for psykisk helse ved eksisterende anlegg i 
Håkvik, med budsjett 20 mill. kr. Rapport fra BOARCH arkitekter as, datert 07.06.2004 

• Psykiatriprosjektet Narvik – HÅOP1. Prosjektrapport fra Hålogalandssykehuset Narvik, 
datert 31.03.2004 

• Hålogalandssykehuset Narvik. Tilstandsanalyse. Rapport fra Intekno as, datert 16.03.2004 
• Psykiatriprosjektet i Narvik. Etablering av senter for psykisk helse ved eksisterende 

anlegg i Håkvik. Rapport fra BOARCH arkitekter as og Siv.ing. Odd H. Pedersen as, 
datert 12.03.2004 

• Hålogalandssykehuset Narvik. Tilstandsrapport av el. anlegg. Rapport fra Ingeniørtjeneste 
AS, datert 10.03.2004 

• Hålogalandssykehuset Narvik – teknisk vurdering. Samleoppstilling over arealer og 
kostnader. Excel regneark fra BOARCH arkitekter as, datert 29.03.2004 

• Psykiatriprosjektet i Narvik. Etablering av senter for psykisk helse i eksisterende 
sykehjemsfløy. Rapport fra BOARCH arkitekter as og Siv.ing. Odd H. Pedersen as, datert 
18.12.2003 

• Hålogalandssykehuset Narvik. Vurdering brukbarhet av eksisterende sykehjem. Rapport 
fra BOARCH arkitekter as, Intekno as og Ingeniørtjeneste as, datert 20.05.2003. 

 
 



 
 

44 

UTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn 
I denne saken fremlegges en rekke utredninger som grunnlag for å vedta videre arbeid med 
utvikling og modernisering av sykehusets funksjoner og bygninger. 
 
Arbeidet er blant annet forankret i utfordringen med å finne en hensiktsmessig og samlet 
løsning for Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Narvik. I dag er funksjonene spredt på tre 
forskjellige plasser i stor avstand fra hverandre. Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) ligger i 
sykehusets 4. etasje på sykehushaugen. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 
ligger i leide lokaler i havneområdet. Døgn- og dagavdelingen ligger i Håkvik. 
 
Dagens bygninger har ikke tilfredsstillende standard verken funksjonelt eller på en rekke 
tekniske og bygningsmessige områder. Arealet ved sykehuset er ikke tilstrekkelig til 
forbedring av hygienestandard (dusj og wc til sengerom), bedring av smittevern (isolat og 
ventilasjon) og en videre utvikling av prioriterte funksjonsområder som geriatri og 
rehabilitering. 
 
De siste tre årene er det foretatt en rekke vurderinger og utredninger for å finne 
hensiktsmessige løsninger. I denne saken gies en samlet framstilling for vurdering og vedtak 
om igangsetting av et utviklings- og moderniseringsarbeid ved sykehuset. 
 
Følgende utredninger foreligger  
 
1. Samling av DPS på/i 

a. Håkvik  
b. Samlet i lokaler ved Narvik sykehjem når dette fraflyttes 
c. Integrert løsning ved Narvik sykehjem og sykehuset i samarbeid med kommunen 

 
2. Renovering av dagens sykehus 
 
3. Renovering/modernisering av dagens sykehus og samlokalisering med sykehjemsfløy 
 
4. Nytt sykehus på/i  

a. Sykehushaugen 
b. Håkvik 

 
Økonomiske rammebetingelser 
Kapitalkostnader og driftsøkonomiske konsekvenser skal bæres av HF-ene. Til finansiering av 
dette prosjektet gies økte rammer for den delen av investeringen som er knyttet til 
opptrappingsplan for psykisk helsevern. Per 2005 er dette i størrelsesorden ca. 25 mill. kroner 
i investeringsramme og økte basisinntekter på 2,65 mill. kroner til dekning av 
kapitalkostnader (avskriving + renter) og driftstiltak. 
 
Den øvrige delen av investeringene og tilhørende driftstiltak må dekkes innenfor de inntekter 
HF-et får gjennom basisrammen og aktivitetsrammen for virksomheten. Kapitalkostnadene vil 
langt på vei kunne dekkes av frigjorte avskrivingsmidler og økte driftskostnader må i all 
hovedsak dekkes inn gjennom omprioriteringer innenfor dagens driftsramme. 
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Virksomhets- og funksjonsramme 
Foreliggende utredninger baseres i hovedsak på samme befolkningsunderlag og 
dekningsområde. For dimensjonering av bygningsmassen ved sykehuset og DPS-et legges til 
grunn at sykehuset i Narvik viderefører dagens funksjoner. Løpende faglige vurderinger av 
øyeblikkelig hjelp funksjon, fødetilbudet, bløtdelskirurgi og/eller ortopedi og andre faglige 
vurderinger påvirker ikke det arealmessige grunnlag for dimensjonering av bygninger 
vesentlig. Vesentlige arealmessige konsekvenser på dette stadiet i arbeidet vil være ved 
beslutning om nedlegging av virksomhet eller vedtak om etablering av ny virksomhet. 
 
På den annen side vil beslutning om felles produksjonskjøkken for Hålogalandssykehuset, 
felles vaskeritjenester, konsentrering av administrative tjenester/funksjoner gi betydningsfulle 
arealkonsekvenser. Per tiden er ikke alle slike forhold avklart og av denne grunn må 
arealprogram og skisser legge en del mer eller mindre realistiske forutsetninger til grunn. I 
utredningene er tilstrebet å fange opp alle eventualiteter slik at videreføring av prosjektet med 
rimelig sikkerhet kan løses innenfor endrede rammebetingelser. 
 
I forutsetningene for arealprogrammet er lagt til grunn at nedslagsområdet for somatisk 
virksomhet og psykisk helsevern samordnes og at divisjonene gir service til kommunene for 
alle fagområder. Dette gjelder kommunene over fylkesgrensen og herunder Lødingen og 
Tjeldsund som tilknyttes div. Harstad samt Gratangen, Salangen og Lavangen som tilknyttes 
div. Narvik. 
 
Saksbehandling 
Styresak 52/03 Samlokalisering av psykiatrien i Narvik-samarbeid med Narvik kommune, ble 
fulgt opp med Prosjektrapport av 31.3.2004 – Psykiatriprosjektet Narvik–HÅOP1 – med 
gjennomgang av virksomhet, funksjonsprogram, organisasjon og to utredninger for realisering 
av DPS-et 
 
1. Etablering av senter for psykisk helse i eksisterende sykehjemsfløy 
 
2. Etablering av senter for psykisk helse ved eksisterende anlegg i Håkvik 
 
Saken ble behandlet i styrets møte 27.4.2004 som sak 11/04, hvor det ble enstemmig vedtatt å 
gjøre tilleggsutredninger for alternativet i Håkvik samt avklare alternativet med nybygg.  
 
Saken ble på nytt behandlet i styret 22.6.2004 som sak 23/04. Styret vedtok å iverksette 
nødvendig planlegging og forberedelser for å samlokalisere psykiatrien i Håkvik innenfor den 
stipulerte investeringsramme. Styret anså det videre riktig å bygge et nytt sykehus i Narvik 
som var ønsket realisert i 10 års perspektiv. Saken ble fremmet Helse Nord RHF med ønske 
om tilbakemelding på prioritet i investeringsplanen. Uavhengig av lokalisering av et eventuelt 
nybygg, vedtok styret at samlokalisering psykiatri og somatikk skal vurderes. 

 
Siste del av vedtaket i sak 23/04 ba om at videre utredninger kommenterte hvilke nødvendige 
kortsiktige tiltak/utbedringer som må foretas ved sykehuset i Narvik i påvente av realisering 
av et nytt sykehus, og en kvalifisert vurdering av kostnadene. 
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Helse Nord RHF og Hålogalandssykehuset HF Narvik gjennomførte våren 2005 en 
arealundersøkelse for å kunne besvare om sykehuset og avdelingene har for lite areal, 
tilstrekkelig areal eller for stort areal til å kunne ivareta sine oppgaver. Videre ble det 
undersøkt om den funksjonelle standarden er tilfredsstillende og om utformingen av sykehus 
og avdelinger er hensiktsmessig vurdert opp mot andre sykehus og krav som i dag bør stilles 
til et moderne sykehus. 
 
Hovedkonklusjon fra denne rapporten: 
 
• Narvik sykehus har dårligere plassforhold enn ved sammenlignbare sykehus. Det er 

relativt flere funksjoner som er underdimensjonert ved Narvik sykehus enn ved 
Hammerfest og Kirkenes. 

 
• Medisinsk sengepost og kirurgisk sengepost har meget lav arealstandard og har store 

mangler uten 1-sengsrom, uten isolat og store mangler ved sanitære forhold. Vi vil hevde 
at medisinsk sengepost har helt uakseptable forhold både for pasienter og ansatte. 

 
• I dagens sykehusanlegg er det ikke plass til å innpasse en psykiatrisk døgnenhet. 
 
• Når det gjelder spørsmålet om det er verdt å modernisere Narvik sykehus eller om man 

bør satse på et nybygget sykehus, anser vi at man bør utrede begge alternativer i det 
videre arbeidet.  

 
På dette grunnlaget igangsatte Hålogalandssykehuset v/foretaksdirektør et utredningsarbeid 
for å undersøke mulighetene for å utvikle det eksisterende sykehusanlegget i Narvik til et 
levedyktig anlegg for fremtiden.  
 
Den foreliggende utredningen behandler en todelt problemstilling:  
 
1. Utredning av muligheter for løsning av de mest presserende behov: Integrering av 

psykiatri, og kommunal rehabilitering med Hålogalandssykehuset HF Narvik på 
Sykehushaugen, samt kvalitetsheving av sengeposter.  

 
2. Muligheter for en fremtidig opprusting og utvikling av sykehuset, illustrert ved konkrete 

eksempler på funksjonsplassering etc. 
 
Kort presentasjon av alternative utredninger 
 
Opptrappingsplan for psykisk helsevern og samling av DPS-et. 
De nevnte alternativ for realisering av opptrappingsplan psykisk helsevern kan sammenfattes 
til ulike løsninger med betydelig forskjell i investeringskostnad: 
 
• Samlet i Håkvik  

o Rapport 12.3.2004 – 3400 kvm. brutto areal med ca. 400 kvm. nybygg. Anslått 
investeringskostnad ca. 70 mill. kroner. 

o Rapport 08.6.2004 – som alternativet ovenfor men ikke nybygg, langt bedre utnyttelse 
av bestående areal og ingen oppgradering av tekniske anlegg. Anslått 
investeringskostnad ca. 20 mill. kroner. 
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• Samlet i lokaler ved Narvik sykehjem når dette fraflyttes 

o Rapport 18.12.2003 – ca. 4900 kvm. brutto areal hvorav ca. 500 kvm. ledig areal til 
andre funksjoner. Anslått investeringskostnad ca. 75 mill. kroner. 

 
• Integrert løsning ved Narvik sykehjem og sykehuset i samarbeid med kommunen. 

o Rapport 17.10.2005 – netto romprogram på 1744 kvm. Programmet er redusert med 
ca. 250 kvm. fra tidligere utredninger. Brutto areal avhenger av endelig planløsning 
men kan foreløpig stipuleres til ca. 3000 kvm. Kostnadene må også stipuleres basert 
på en antatt kvm. pris og anslås til ca. 50 mill. kroner. Det er da forutsatt at lokalene i 
sykehjemmet i store trekk kan brukes som i dag og at det i liten grad kreves total 
ombygging og modernisering. 

 
For nærmere redegjøring av siste alternativ vises til begrenset renovering og modernisering av 
dagens sykehus i rapport 17.10.2005. 
 
Renovering og modernisering 
Full renovering av dagens sykehus, uten endring av funksjoner, er i tidligere utredninger 
anslått til en kostnad på 230 mill. kroner. I denne kostnaden ligger oppgradering av teknisk 
standard til nivå som nybygg og ombygging for nødvendige funksjonelle forbedringer, blant 
annet av våtromsstandard. Det ligger imidlertid ikke arealutvidelser for forbedring av 
funksjon og standarder. I denne kostnaden ligger ikke full modernisering av sykehuset.  
 
Begrenset renovering og modernisering 
Begrenset renovering og modernisering av dagens sykehus og integrert bruk av bestående 
sykehjem fremgår av rapport 17.10.2005 som gir en kostnadseffektiv løsning for de mest 
presserende behov.  
 
Sammendrag/konklusjon 
• Hålogalandssykehuset har igangsatt et utredningsarbeid for å undersøke mulighetene for å 

utvikle det eksisterende sykehusanlegget i Narvik til et levedyktig anlegg for fremtiden. 
Det åpnes muligheter for utvidelse av sykehusets areal ved at den tilliggende 
sykehjemsfløyen frigjøres 2006-2007. 

 
• Organisering av arbeidet:  

- Oppdragsgiver har vært Hålogalandssykehuset HF v. direktør Mette Sørfonden. 
Prosjektleder: direktør Bjørn Bremer.  

- Løsninger er diskutert med referansepersoner i sykehuset, slik at det fremlagte 
resultatet nå er omforent.  

 
• Den foreliggende utredningen behandler en todelt problemstilling:  
 

1. Hovedbestilling: Utredning av muligheter for løsning av de mest presserende behov: 
Integrering av psykiatri, og kommunal rehabilitering med HHF Narvik på 
Sykehushaugen, samt kvalitetsheving av sengeposter.  

2. Muligheter for en fremtidig opprusting og utvikling av sykehuset, illustrert ved 
konkrete eksempler på funksjonsplassering etc. 
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• Forutsetninger:  

- Det er satt en foreløpig ramme på 150 mill. kr. for løsning av de mest presserende 
behov.  

- Utredningen tar bl.a. utgangspunkt i at medisinsk sengepost og kirurgisk sengepost får 
24 senger hver, geriatri/slag/rehabilitering spesialisthelsetjenesten får 14 plasser, og 
kommunal/interkommunal rehab.enhet får 6 – 10 plasser. 

- Det er laget romprogram for psykiatri, geriatri/slag og rehabilitering. For øvrige 
funksjoner baseres arbeidet på foreløpige arealestimat. Samlet netto areal for de 
aktuelle funksjoner anslås til ca. 10.600 m2.  

- Fremtidig løsning av kjøkken og vaskeri er under diskusjon. Det er i denne 
utredningen vist løsninger både med og uten hovedkjøkken og eget vaskeri i 
sykehuset. 

 
• Eksisterende situasjon:  

- Eksisterende hovedbygg inkl. sykehjemsfløyen inneholder ca. 10.800 m2 netto, og ca. 
20.000 m2 brutto.  

- Det er utført teknisk og funksjonell kartlegging av anlegget 2004 - 2005. Det er 
konkludert med til dels dårlig standard teknisk og funksjonelt, og at det er behov for 
oppgradering av de fleste deler av sykehuset. Lave etasjehøyder gjør oppgradering av 
spesialfunksjoner krevende.  

- Eksisterende trafikk- og parkeringssituasjon ved anlegget er trang. Det er behov for 
nye parkeringsplasser for avlastning av kjøreveinettet, og en bedre adkomstvei for 
ambulanse og varelevering. 

- Eksisterende tomt gir plass for videre utvikling av sykehuset både ved tilbygg og evt. 
nybygg.  

 
• Det er illustrert ulike forslag til løsning, som viser at det er mulig å integrere psykiatri og 

rehabilitering i sykehuset, oppgradere sengeposter, og få organisert anlegget med en 
brukbar logistikk. Alle løsningene inkluderer bruk av sykehjemmet, og noe tilbygg.  

 
• Det er gjort grove kostnadsvurderinger for tre av alternativene. Det anslås at kostnader 

for løsning av hovedbestilling ligger i størrelsesorden 170 mill. kr, mens en full 
oppgradering av sykehuset ligger i størrelsesorden 370 mill. kr.  

 
• Til sammenlikning vil et tilsvarende nybygg trolig koste i størrelsesorden 750 mill. kr. 
 
• Tidsperspektiv: For en første fase der sykehjemmet rehabiliteres/bygges om og tas i bruk 

til sykehusfunksjoner, kan det antas en byggetid på 6-9 måneder. Sykehjemmet er 
sannsynligvis frigjort våren 2007. Det vil være mulig å ferdigstille fløyen for 
sykehusfunksjoner innen 1/1 2008. 

 
• Utfordringer ved realisering:  

- Nærmere definering av budsjett og rammer. Den foreløpige rammen på 150 mill. kr. 
for del I bør kontrolleres mot en nøyere kalkyle.  

- Funksjonsanalyser og romprogrammering av funksjoner.  
- Prosjektledelse og styring for å sikre at vedtatte budsjettrammer holdes.  
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• Utfordringer under bygging: Ombygging av sykehuset under drift krever spesielle tiltak 

for å minske belastningen på pasienter og personale:  
- Minimalisering av midlertidige omflyttinger bl.a. ved å utnytte arealene i 

sykehjemmet, og gjennomføre ombygging her før andre arealer berøres. 
- Støy- og støvproblematikk ved ombygging - kan løses best ved å bygge om hele fløyer 

fra bunn til topp.  
- Forsyning av ombyggingsområdene utenfra, for å unngå blanding med intern trafikk i 

sykehuset.  
 
• Gevinster i fremtidig drift: Hensikten med samlingen av funksjoner på Sykehushaugen er 

både å gi et bedre tilbud til befolkningen, og legge til rette for en mer effektiv drift. 
Oppsummert:  
- Et bedre og mer samlet psykiatritilbud.  
- Et bedre og mer kostnadseffektivt rehabiliteringstilbud.  
- En radikal heving av oppholdskvaliteten for inneliggende pasienter generelt, og bedre 

forhold for pleiepersonalet.  
 
• Ved realisering av del II (en full rehabilitering av sykehuset) vil i tillegg disse gevinstene 

oppnås:  
- Bedre forhold for publikumsadkomst og intern kommunikasjon 
- Bedre lokaler for laboratorium, med bedre intern logistikk 
- Bedre løsning av lager-/forsyningstjeneste 
- Bedre forhold for teknisk drift 
- Evt. samling av alle akuttfunksjonene, med bedre utnyttelse av personale på vakt 

 
Dette alternativet vurderes mest realistisk både teknisk, funksjonelt og økonomisk. 
Investeringskostnad for hovedbestilling er innarbeidet i investeringsplan 2006 – 2015. 
 
Nytt sykehus  
Tidligere utredninger har vurdert alternativ plassering av nytt sykehus i Narvik plassert på/i  
 
o Sykehushaugen 
o Håkvik 
 
Med dagens virksomhet og funksjon, samling av somatikk og psykisk helsevern, utvikling av 
tilbudet innen geriatri og rehabilitering samt enhet for interkommunal rehabilitering vil i et 
nybygg ha en kostnad på ca. 750 mill. kroner. Dette alternativet lar seg ikke realisere de 
nærmeste 10 år og er ikke innarbeidet i investeringsplan 2006-2015 for Helse Nord. Som 
utredningen viser er det er fullt mulig å bygge et nytt sykehus på Sykehushaugen. 
 
Prosjekteringsfaser 
Standard prosedyre i et stort sykehusprosjekt fremgår av følgende beskrivelse av faser 
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Foreliggende prosjekt ”sykehushaugen” er et mindre prosjekt hvor idé- og konseptfase kan 
slås sammen. I disse fasene skal det utarbeides et hovedfunksjonsprogram (HFP) med 
beskrivelse av virksomhet, funksjoner og aktivitet og et hovedprogram utstyr (HPU). Ved 
avslutning av denne fasen skal grunnlaget for beslutning om igangsetting av byggeprosjekt 
foreligge. 
 
Anslått kostnad for å ferdigstille forprosjekt er ca. 4 % av prosjektkostnaden – ca. 6 mill. 
kroner for dette prosjektet. 
 
Prosjektorganisering 
Prosjektet organiseres på vanlig måte med  
• Prosjektleder  
• Styringsgruppe  
• Arbeidsgrupper innenfor fagområder 
• Prosjekteringsteam med arkitekt og konsulenter/rådgivere. 
 
Fremdriftsplan  
Beskrevet prosjekt kan gjennomføres med 
• Idé-/konseptfase ca.4- 6 måneder 
• Forprosjekt ca. 4-6 måneder 
• Endelig prosjekt ca. 4-6 måneder 
• Byggetid sykehjemsfløy 6-9 måneder 
• Byggetid sykehus 6-9 måneder. 
 
Dette under forutsetning at beslutninger og etablering av prosjektorganisasjon og 
prosjekteringsteam kan skje uten forsinkelser. Iht. til denne framdrift kan sykehjemsfløyen 
evt. ferdigstilles for sykehusfunksjoner innen 1. januar 2008. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006 200600002-15 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 19-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 1. mars 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. Handlingsplan – habiliteringstjenesten for voksne 
4. Landsomfattende tilsyn 2005 – oppfølging 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006 200400457 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 19-2006/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006 200400457 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 19-2006/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006 200300241-107 327 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 19-2006/3  HANDLINGSPLAN – HABILITERINGSTJENESTEN  
 FOR VOKSNE 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål/sammendrag 
Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004 – 2010 ble vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF 17.11.04. Et av tiltakene som ble prioritert i handlingsplanen var en egen delplan 
for habiliteringstjenesten for voksne. Denne delplanen er nå utarbeidet av en arbeidsgruppe 
under ledelse av Helse Nords prosjektleder for habilitering og rehabilitering. Planen har vært 
på høring i helseforetakene, brukerorganisasjonene, kommunene m.v. med høringsfrist 
01.02.06.  
 
Arbeidsgruppen har vurdert høringsuttalelsene og innarbeidet noen av innspillene. 
Fagnettverket for habiliteringstjenesten har også vært involvert i planprosessen.    
 
Behovet for en egen plan for habiliteringstjenesten for voksne har blant annet vært begrunnet 
med at:  
 
- Helse Nord ønsker dokumentasjon for om lovkrav til tjenesten er oppfylt  
- tjenesten er ikke godt nok akademisk forankret  
- det er vanskelig å rekruttere dyktige fagfolk  
- tjenesten er meget ulikt organisert innen de forskjellige helseforetak 
- det mangler avtaler om funksjonsfordeling og konsensus om behandlingstiltak og 

prosedyrer  
 
Bakgrunn/fakta 
Voksenhabiliteringstjenestens målgrupper er definert som personer over 18 år med medfødt 
eller tidlig ervervet funksjonshemning, og med behov for tverrfaglig helsetjenestetilbud på 
spesialistnivå.  
 
Habiliteringstjenesten slik den er organisert i dag oppsto etter HVPU-reformen, og i de første 
årene utgjorde personer med utviklingshemning nær alle henvisninger. Fremdeles er dette den 
største gruppen. Det ytes også tjenester til personer med cerebral parese, ryggmargsbrokk og 
andre funksjonshemninger som ikke er medfødt. Det anslås i planen at ca 600 personer årlig 
mottar habiliteringstilbud fra spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, og at det utvilsomt er et 
langt større antall med behov. Samlet budsjett er ifølge planen ca 19 millioner (2004, jf tabell 
i kap. 2.1.). Tjenesten står i en nær samhandling med kommunehelsetjenesten, ofte med 
tverrfaglig kompetanse over lang tid gjennom store deler av livsløpet til brukerne. En stor 
andel av brukerne har rett til individuell plan.  
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Organiseringen av tjenestetilbudet er svært forskjellig både internt i helseforetakene og 
mellom helseforetakene i Helse Nord. De samme trekkene finner man i andre regionale 
helseforetak. Dette har blant annet sammenheng med at tjenesten ikke er knyttet opp til en 
bestemt legespesialitet, og at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF tidligere har hatt utvidet ansvar for tjenestetilbudet i Troms og 
Nordland. Fremdeles henger den gamle organiseringen fra perioden før helsereformen igjen i 
dimensjoneringen av ressurser og i samhandlingsmønstrene mellom de ulike delene av 
tjenesten. For Helse Finnmarks del har habiliteringstjenesten for voksne samme geografiske 
omland som før helsereformen.  
 
Legedekningen i tjenesten er svært lav. Det er ca 2 legeårsverk, 1 av disse oppgis i planen 
som vakant. Videre er det 6,3 psykologstillinger, 1 av disse er vakant. Også antall psykologer 
synes å være svært lavt i forhold til behovet. Arbeidsgruppen anbefaler en særskilt satsing på 
rekruttering og stabilisering av spesialister til habiliteringstjenesten. 
 
Planen inneholder også konkrete forslag om funksjonsfordeling, fremtidige satsingsområder, 
områder som bør avklares for faglig konsensus, og forslag til opptrappingsplan fordelt på 
helseforetak.  
 
Vurdering 
Høringsuttalelsene viser at det er oppslutning om anbefalingene i planen, men med noen 
forbehold. Det vises særlig til at habiliteringstjenesten i Harstad er kritisk til 
situasjonsbeskrivelse og prioriteringer i planen. Adm. direktør vil sørge for at de ulike 
synspunkter i helseforetakene blir nærmere vurdert før det tas stilling til hvordan planen skal 
følges opp konkret. Saken vil bli tatt opp i direktørmøtet, som er styringsgruppe for 
kronikersatsingen.  
 
Det foreligger en regional plan for barnehabilitering fra 2003, som er mindre detaljert og 
konkret. Det er derfor behov for å utvide habiliteringsplanen for voksne til samlet plan for 
hele habiliteringsfeltet. Adm. direktør vil sørge for at dette blir fulgt opp.   
 
Konklusjon 
Delplan for habiliteringstjenesten for voksne er et meget godt utgangspunkt for en videre 
satsing innen et underprioritert fagområde.   
 
Det forutsettes at planen følges opp i forbindelse med fremtidige prioriteringer i 
kronikersatsingen, og at uavklarte prioriteringer og anbefalinger i planen drøftes nærmere 
med helseforetakene. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Delplan for habiliteringstjenestene for voksne 
 
 



 
 

56 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 
 

 

STYRESAK 19-2006/4  LANDSOMFATTENDE TILSYN 2005 – OPPFØLGING 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Formål/sammendrag 
Helsetilsynets landsomfattende tilsyn hadde i 2005 kommunikasjon i helseforetak som 
behandler pasienter med gastrokirurgiske sykdommer som tema. Det ble foretatt tilsyn ved en 
avdeling i hvert av helseforetakene i Helse Nord. Helsetilsynet utarbeidet en regional 
oppsummeringsrapport om tilsynet, som er forelagt styret til orientering. 
 
Totalt avdekket tilsynet 12 avvik og 9 merknader, alle helseforetak fikk ett eller flere avvik og 
merknader. Alle helseforetakene har fulgt opp tilsynet og gitt tilbakemeldinger til 
helsetilsynet om hvordan de vil følge opp dette videre innen de gitte fristene fra Helsetilsynet.  
 
Tilsynet hadde flere hovedtema som ble undersøkt. I Helse Nord ble det ikke funnet at 
helsepersonell eller avdelinger ikke kommuniserer tilstrekkelig seg i mellom eller med 
pasienter for å sikre forsvarlig pasientbehandling. Det ble likevel funnet avvik og merknader 
på flere punkter. Disse knyttet seg særlig til journalsystemet og rundt rutinene for å utpeke 
journalansvarlig person, pasientansvarlig lege og informasjonsansvarlig person.   
 
Ikke tilfredsstillende journalsystem 
Bare en av fem avdelinger hadde et helt tilfredsstillende journalsystem, og bare 
Nordlandssykehuset Bodø fikk ikke avvik her. Helsetilsynet peker på sparsom og til dels 
manglende journalføring og dokumentasjon. Der det var både papirbasert til elektronisk basert 
journal, kunne begge fremstå som ufullstendige og uten krysshenvisninger. Særlig kirurgene 
så ut til å ha dårlige rutiner for journalføring. Helseforetakene følger opp gjennom tiltak på 
ulike nivå for å gjennomgå og innskjerpe rutiner og ryddighet i journalføring og håndtering av 
journalsystemet. UNN har f eks laget skriftlig påminnelse på journaltrallen som benyttes ved 
visitt om at journalnotater skal gjøres minst to ganger per uke og ved alle hendelser som er av 
betydning for pasienten. Dette har vært gjeldende rutine i mange år, men er innskjerpet. 
Hålogalandssykehuset HF etablerer et felles, tverrfaglig journalutvalg, og vil også styrke 
oppfølgingen av journalsystemet ytterligere gjennom en ny journalfunksjon organisert i 
medisinsk fagavdeling for vedlikehold og utvikling av styringssystem for pasientjournal.  
 
Rutiner for journalansvarlig person, pasientansvarlig lege og informasjonsansvarlig person 
Alle helseforetak fikk avvik/merknad knyttet til utpeking av journalansvarlig person. Her har 
alle avdelinger innført eller innskjerpet rutinene for oppnevning og for å dokumentere at dette 
oppnevnes, legges inn i journalsystemet og iverksettes i avdelingene.  
 
Tre av fem avdelinger fikk avvik knyttet til ordningen med pasientansvarlig lege. Bare 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen syntes å ha implementert ordningen fullt ut. To av 
avdelingene utpekte ikke pasientansvarlig lege, mens den tredje ikke hadde en ordning som 
fungerte i praksis. Helseforetakene har utarbeidet prosedyrer for å få ordningen på plass, eller 
gjennomgått og oppdatert gjeldende prosedyrer. Prosedyrene blir gjort kjent gjennom 
kvalitetssystemet, og tatt opp med avdelingene konkret, skriftlig og i møter.  
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Fire av fem hadde også avvik knyttet til utpeking av informasjonsansvarlig person. Også her 
har helseforetakene iverksatt eller revidert prosedyrer som følges opp i kvalitetssystemet og 
ved informasjon til den enkelte avdeling. 
 
Vurdering 
Avdekkingen av avvik og merknader knyttet til journalsystemer og rutiner for 
journalansvarlig og informasjonsansvarlig person og pasientansvarlig lege viser at 
internkontrollen kan bli bedre i alle helseforetak. Helseforetakene har imidlertid tatt dette på 
alvor og avvikene lukkes innen de gitte fristene fra Helsetilsynet. 
 
Selv om det er gjort godt arbeid med å få på plass prosedyrer og rutiner for å følge opp 
journalsystemet og iverksette ordningen for journalansvarlig, informasjonsansvarlig og 
pasientansvarlig lege etter tilsynet, er det nødvendig at dette følges opp videre i 2006, både av 
helseforetakene og Helse Nord RHF.  
 
Hålogalandssykehuset vil følge opp og sikre at rutinene som iverksettes i forhold til 
pasientansvarlig lege m.m. fungerer gjennom en intern revisjon i 2006. 
 
Det er sannsynlig at et avvik som oppdages i en del av et sykehus også opptrer andre steder. 
Derfor bør de tiltak som har blitt satt i verk for å lukke avvik ved gastrokirurgiske avdelinger, 
også følges opp andre steder. Nordlandssykehuset HF etablerte f eks en rutine som omfatter 
både journalansvarlig person, pasientansvarlig lege og informasjonsansvarlig person. Denne 
rutinen skal implementeres i alle øvrige avdelinger i løpet av 2006.  
 
Alle helseforetakene innfører elektronisk baserte kvalitetssystemer som gjør den enkelte 
avdelings rutiner og prosedyrer lettere tilgjengelig for øvrige avdelinger, både i eget og andre 
helseforetak. Dette vil på sikt kunne bidra til ytterligere erfaringsutveksling og 
kvalitetsforbedring, både på tvers av avdelinger og sykehus og på tvers av regionen.  
  
Tilsynet avdekket at DIPS ikke er tilrettelagt godt for administrering av ordningen med 
pasientansvarlig lege, informasjons- og journalansvarlig person. Helse Nord RHF har rettet en 
felles henvendelse til leverandøren om dette, og mulige løsninger er under utvikling. 
 
Oversikt over avvik og merknader ved landsomfattende tilsyn i Helse Nord 2005 
 
Helseforetak Avvik/merknad Status 
Helse Finnmark HF:  
kirurgisk avdeling, Hammerfest 

3 avvik, 1 merknad Lukket 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
gastroenterologisk avdeling 

2 avvik, 4 merknader Lukket 

Hålogalandssykehuset HF:  
gastrokirurgisk avdeling, Harstad 

3 avvik, 1 merknad Lukket 
 

Nordlandssykehuset HF:  
gastroenterologisk avdeling, Bodø 

3 avvik, 2 merknader Lukket 
 

Helgelandssykehuset HF:  
Kirurgisk avdeling, Sandnessjøen 

1 avvik, 1 merknad Lukket 
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STYRESAK 20-2006  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. februar 2006 ad. grensene for eierstyring 

og hva som skal behandles i foretaksmøter  
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. februar 2006 ad. Hålogalandssykehuset HF 
3. Brev fra de foretakstillitsvalgte i Hålogalandssykehuset HF av 21. februar 2006 ad. 

situasjonen i Hålogalandssykehuset HF 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. februar 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 
 

59 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.2.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 20-2006/1  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 AV 9. FEBRUAR 2006 AD. GRENSENE FOR  
 EIERSTYRING OG HVA SOM SKAL BEHANDLES I  
 FORETAKSMØTER 
 

Møtedato: 1. mars 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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