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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. JUNI 2006 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 14. juni 2006 – fra kl. 09.30 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø. 

 
 
Etter behandling av styresak 36-2006 og 37-2006 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 10.00. 
 
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 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 36-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 14. juni 2006: 
 
Sak 36-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 37-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai 2006 Side 3
Sak 38-2006 Tertialrapport nr. 1 – 2006  Side 8
Sak 39-2006 Revidert Nasjonalbudsjett 2006 – konsekvenser for Helse Nord Side 43
Sak 40-2006 Budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 45

Sak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 46

Sak 42-2006 Utbytte fra Sykehusapotek Nord HF  Side 47
Sak 43-2006 Salg av aksjer i RisCo AS 

Unntatt off. jf. Offl. § 5A, jf. Fvl. § 13, 1. ledd – 2) 
Side 48

Sak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 49

Sak 45-2006 Regionalt Brukerutvalg – prinsipper for representasjon og 
oppnevning 

Side 50

Sak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark – 
etablering av tiltak i Alta  

Side 56

Sak 47-2006 Omstilling ved Helgelandssykehuset Mosjøen – bakgrunn for 
vedtak og vurdering av situasjonen  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 63

Sak 48-2006 Orienteringssaker Side 64
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 49-2006 Referatsaker Side 67
 1. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 28. april 2006 med 

enstemmig uttalelse fra gruppelederne i Nordland 
fylkesting ad. utbygging og modernisering av sykehusene i 
Nord-Norge 

 

 2. Brev fra Lødingen Kommune av 5. mai 2006 med 
enstemmig uttalelse fra kommunestyret ad. rehaben i 
Lødingen 

 

 3. Brev fra Legerådet ved Hålogalandssykehuset HF Harstad 
ad. videre utvikling i Hålogaland Helseforetak 

 

 4. Brev fra styremedlem Mona Fagerheim av 1. juni 2006 ad. 
opphør av styreverv 

 

Sak 50-2006 Eventuelt Side 72
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 37-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. MAI 2006 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 3. MAI 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Hotel i Sandnessjøen, den 3. mai 2006 
– fra kl. 11.05 til kl. 14.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Stig-Arild Stenersen 
(vararepresentant for Bente Christensen). 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Bente Christensen, Trude L. Husjord, Runar Sjåstad og Terje Olsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, leder for internrevisjonen Tor 
Solbjørg, regnskapsleder Erik Arne Hansen og direktør Finn Henry Hansen. 
 
Under behandling av sak 30-2006 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2005 – 
herunder disponering av resultat deltok stat. aut. revisor Ingar Andreassen, KPMG. 
 
 
STYRESAK 26-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 26-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 27-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2006 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 28-2006 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord – endring 
Sak 29-2006 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord 
Sak 30-2006 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2005 – herunder 

disponering av resultat 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 31-2006 Budsjett Helse Nord IKT 2006 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 32-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2006 
Sak 33-2006 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – avsluttet konseptfase og 

plan forprosjekt 
 4. Investeringsplan 2006-2015 – høringsuttalelser og plan for videre 

arbeid 
 5. Orientering om vekst pr. funksjonsområde  
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 6. Foretrukne nasjonale tilbud  
 7. Arbeid med inntektsfordelingsmodell – status 
 8. Nasjonal inntektsfordeling 
Sak 34-2006 Referatsaker 
 1. Brev fra Kautokeino Arbeiderparti med uttalelse fra årsmøte, den 19. 

februar 2006 
 2. Helsesamarbeid i nordområdene – strateginotat mars 2006 
 3. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset HF Narvik av 

14. mars 2006 
 4. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Helse Finnmark HF av 28. mars 

2006 
 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 31. mars 2006 
 6. Drøftingsprotokoll av 14. juni 2006 ad. styresak 31-2006 Budsjett 

Helse Nord IKT 2006. Kopi av protokollen ble lagt frem ved 
møtestart. 

Sak 35-2006 Eventuelt 
 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 27-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 26. APRIL 2006 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 28-2006  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING 
 
Styrets vedtak: 
 
I instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF (vedtatt, den 13. desember 2005) gjøres 
følgende endring i punkt 3, andre ledd første punktum:   
 
Styret velger tre medlemmer til kontrollkomiteen, blant styrets medlemmer.  
 
 
STYRESAK 29-2006  INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak: 
 
Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF vedtas med følgende endring: 
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Punkt 4.4 endres som følger:  
 
Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, har rett til å være til stede i styremøter i 
Helse Nord RHF, når det behandles saker som internrevisjonen har forberedt. 
 
 
STYRESAK 30-2006  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
 ÅRSBERETNING 2005 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Ved møtestart ble det lagt frem oppdatert årsregnskap m. m. etter at det ble oppdaget en feil i 
regnskapet til Hålogalandssykehuset HF.  
 
Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, 
samt disponering av årsresultatet vedtaes som Helse Nord RHF’s regnskap for 2005.  
 
Styrets årsberetning ble vedtatt med de endringer som kom frem under behandling av saken.   
 
 
STYRESAK 31-2006  HELSE NORD IKT – BUDSJETT 2006 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Foreløpig driftsbudsjett for Helse Nord IKT fastsettes til brutto kostnadsramme på kr 

107,8 mnok. Helseforetakene belastes i hh. t. oversikt i utredningen. Det gis et 
engangstilskudd i 2006 fra Helse Nord RHF på 2,73 mnok. 

 
2. Investeringsramme for 2006 fastsettes til 14,5 mnok. 
 
3. Utstyr som overføres kjøpes fra helseforetakene til bokført verdi pr 31.12.2005 
 
4. Det legges fram ny sak til styret høsten 2006 med rapport om utvikling av IKT-enheten, 

konkrete resultatmål, betalingsmodell for 2007 og endelig budsjett 2006. 
 
 
STYRESAK 32-2006  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER 2006 
 
I forbindelse med behandlingen av saken ble administrasjonen bedt om å legge frem en sak 
tidlig på høsten 2006 som omhandler de driftsøkonomiske og investeringsmessige 
konsekvensene av prinsippvedtaket som ble fattet i styresak 06-2006 Utvikling av 
ambulansetjenesten i Helse Nord.  
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Styrets vedtak: 
 
1. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres i hh. t. vedlegg 1 og 2.  
 
2. Det avsettes 1,2 mill. kr. fra styrets disponible ramme til økt tilskudd til Luftambulanse 

ANS. 
 
3. Nordlandssykehuset HF innvilges et lån på 187,2 mill kr for 2006.  
 
 
STYRESAK 33-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Hålogalandssykehuset HF – informasjon om status etter direktørens fratreden, 
diskusjon/spørsmål. Saken ble behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 

- Bekymringsmelding fra Legeforeningens regionutvalg ad. beredskapen i 
luftambulansetjenesten i Finnmark – informasjon/status fra adm. direktør 

- Resolusjon fra Regionalt Brukerutvalg ad. brukerrepresentasjon i styrene i 
helseforetakene 

- Brev fra styremedlem Odd Oskarsen til styrets leder av 20. april 2006 ad. 
spesialistlegestillinger i Alta – informasjon/status fra adm. direktør 

- Økonomirapport nr. 3, mars 2006 – avtalt møte med styreledere og direktører i 
helseforetakene, den 12. mai 2006  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møte med Riksrevisjonen i Bodø, den 5. april 2006  
- Møte med statsråd Sylvia Brustad – sammen med styreleder Bjørn Kaldhol – i Oslo, 

den 7. april 2006 ad. Helse Finnmark HF (telemedisin, legerekrutteringsprosjekt m. 
m.) 

- Møte med statssekretær Rigmor Aaserud i Bodø, den 19. april 2006 ad. 
utbygging/modernisering av Nordlandssykehuset HF  

- Kunnskap, kvalitet og prioritering – status i arbeidet, fremdrift 
- Psykiatri – Storsteines, jf. styremøte, den 1. mars 2006 – avklaring av spørsmålet fra 

Terje Olsen 
- Nordområdesatsing Helse, jf. styresak 34-2006/2  
- Oppgjør med drosjeeiere – informasjon  
- Reisebyråavtale for pasienttransport – avtale med Berg-Hansen ble signert, den 2. mai 

2006  
3. Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – avsluttet konseptfase og plan forprosjekt 
4. Investeringsplan 2006-2015 – høringsuttalelser og plan for videre arbeid 
5. Orientering om vekst pr. funksjonsområde 
6. Foretrukne nasjonale tilbud 
7. Arbeid med inntektsfordelingsmodell – status  
8. Nasjonal inntektsfordeling 
9. Informasjon fra møte i kontrollkomiteen, den 10. mars 2006 – muntlig ved 

kontrollkomiteens leder Grete Bang 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 34-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Kautokeino Arbeiderparti med uttalelse fra årsmøte, den 19. februar 2006 
2. Helsesamarbeid i nordområdene – strateginotat mars 2006 
3. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset HF Narvik av 14. mars 2006 
4. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Helse Finnmark HF av 28. mars 2006 
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 31. mars 2006 
6. Drøftingsprotokoll av 14. juni 2006 ad. styresak 31-2006 Budsjett Helse Nord IKT 2006. 

Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 35-2006  EVENTUELT 
 
1. Autorisasjon for helsepersonell 
 

Styremedlem Mona S. Søndenå reiste følgende spørsmål: Hvordan er helseforetakenes 
rutiner for kontroll av pålagt autorisasjon for helsepersonell? 
 
Styrets vedtak – styresak 35-2006/1: 
 
Styret tar den muntlige orienteringen fra adm. direktør til etterretning.  

 
2. Akuttberedskap ved Helgelandssykehuset HF 
 

Det vises til styremøte, den 26. april 2006, jf. styresak 25-2006, kulepunkt 2. Styret i 
Helse Nord RHF drøftet spørsmålet om utredning av akuttberedskap ved 
Helgelandssykehuset HF Mosjøen. 
 
Styrets vedtak – styresak 35-2006/2: 
 
o Styret ber administrasjonen om å legge frem en oppsummering for bakgrunnen for 

vedtaket i denne saken og en vurdering av situasjonen.  
 
o I tillegg sendes ut bakgrunnsmateriale fra vedtaket i 2003.  

 
o Foretaksmøtets vedtak fra 2003 videreføres i henhold til vedtatte planer. 

 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. mai 2006 godkjennes.  
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STYRESAK 38-2006  TERTIALRAPPORT NR. 1 – 2006  
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomisk utvikling per 1. tertial 2006, og gir 
tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet på rapporteringspunkter i 
bestillerdokument.  
 
Kvalitet 
Innen kvalitetsområdet oppnår Helse Nord fremdeles svakere resultater i forhold til egne og 
nasjonale måltall. Unntaket er andel epikriser sendt innen 7 dager i barne- og 
ungdomspsykiatrien, hvor vi når målet på 80 %. Andel epikriser sendt innen 7 dager innen 
somatisk virksomhet viser marginal vekst til 54 % (tall for siste tertial 2005). Dette området 
må ha sterk fokus videre. Foreløpige tall fra Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset for 
årets første måneder tyder på en videre positiv utvikling i starten av 2006.  
 
Ventetidsstatistikk for 1. tertial (eksklusive rusomsorg) viser tegn på reduksjon. Antall på 
venteliste er redusert med 10 %, mens ventetiden for de som fremdeles sto på venteliste ved 
utgangen av 1. tertial er redusert med 9 %. De som ble behandlet i perioden hadde ventet i 
gjennomsnitt 1 dag lengre enn i samme periode i fjor. Innen psykisk helse er det flere som 
venter, men ventetiden for de som står på venteliste er noe redusert.   
 
Personal  
Ansattes sykefravær for årets tre første måneder var 9,7 %, noe som er en økning på 0,6 % 
poeng fra samme periode i 2005. Den negative utviklingen må følges opp videre i 
foretaksgruppen.   
 
Aktivitet 
Aktivitetsnivået i Helse Nord videreføres, med en styrking av prioriterte områder.  Innen 
somatisk virksomhet er det en vekst i antall opphold på 2,6 % hittil i år, mens vekst i antall 
DRG-poeng (produsert ved helseforetak i Helse Nord) er beregnet til 1,6 %. Vekst i antall 
opphold skyldes i hovedsak økt antall elektive dagopphold (blant annet dialyse) hvor 
aktivitetsnivået er vanskelig styrbart. Innlagte heldøgnsopphold og dagkirurgi viser en vekst 
på 0,7 %. Administrerende direktør betrakter dette som en videreføring av aktivitetsnivået fra 
2005 i tråd med føringer fra eier.  
 
Innen psykisk helse og rusomsorg er det en tilfredsstillende aktivitetsvekst. Styrket tilbud av 
prioriterte områder bidrar til økt aktivitet.   
 
Økonomi 
Helse Nord har et regnskapsmessig underskudd på 188,8 mill kr hittil i år mot budsjettert 78,3 
mill kr. Det svake resultatet viser at foretaksgruppen har ett større tilpasningsproblem enn 
identifisert i budsjettet. Underskuddet skyldes manglende effekt av iverksatte og planlagte 
tiltak, manglende tiltak, og nye problemer i form av økte kostnader og inntektssvikt. En 
videreføring av kostnadsnivået vil medføre et underskudd på 200-300 mill kr utover godkjent 
styringsmål fra Helse- og omsorgsdepartementet.   
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Tabellen nedenfor viser regnskap hittil per helseforetak mot budsjett hittil. Positivt tall = 
underskudd.  
 
Regnskap 1. tertial Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett 

hittil 05 hittil 06 hittil 06 2006
Helse Nord RHF 4 259               -12 892 -9 488 -30 000
Helse Finnmark 26 770 34 876 20 489 45 800
UNN 12 971             60 258 38 164 106 900
Hålogalandssykehuset 30 887             38 135 25 968 77 800
Nordlandssykehuset 8 216               28 003 -8 243 56 700
Helgelandssykehuset 11 720             34 360 10 328 29 000
Sykehusapotek Nord -573                 395 418 -1 450
Helse Nord IKT -                   5 669 688 0
Ordinært resultat 94 250            188 804             78 324     284 750         

Strukturfond 44 000 43 200 43 200 129 600
korrigering kortere levetid 15 000 14 200 14 200 42 600
Korrigering økt pensjon 38 000 38 000 114 000
Korrigert resultat 35 250 93 404 -17 076 -1 450  
 
Styreledere og administrerende direktører i foretaksgruppen gjennomførte et møte 12. mai 
hvor det ble drøftet hvordan målet om balanse kan nås. Helseforetakene skal innen utgangen 
av mai fremme nye forslag om gjennomføring av omstilling i sykehusene. Status for denne 
prosessen foreligger ikke i skrivende stund.  
 
Korrigert resultat i henhold til balansekravet fra Helse- og omsorgsdepartementet er et 
underskudd på 93,4 mill kr hittil.  
 
Inntektssiden ligger 25,7 mill kr under budsjett hittil, hvorav ISF-inntekter av egen 
produksjon ligger 19,3 mill kr lavere enn budsjett. Kostnadssiden ligger 84,6 mill kr over 
budsjett. Samtlige hovedposter med unntak av avskrivninger viser merforbruk. Avviket er 
størst innen kjøp av helsetjenester, herunder gjestepasientkostnader og innleie av personell.  
 
Som følge av det svake økonomiske resultatet er likviditetsbeholdningen svekket.  Det er 
budsjettert med en beholdning ved årets slutt i størrelsesorden av 50 mill kr. Ved en 
videreføring av driften per 1. tertial vil likviditetsbeholdningen svekkes ytterligere.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner 1. tertialrapport og viser til saksutredningen for rapportering til Helse- 

og omsorgsdepartementet.  
 
2. Den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen er svært bekymringsfull. Det vises til den 

iverksatte prosessen, og styret for Helse Nord RHF forutsetter at det identifiseres og 
iverksettes tiltak umiddelbart, slik at foretaksgruppens økonomiske resultatmål i 2006 kan 
nås.  

 
3. Tertialrapporten bekrefter den positive utvikling med opprettholdelse av tilbud til 

befolkningen på omtrent samme nivå som i 2005, og økt aktivitet innen prioriterte 
områder.  

 
4. Styret er tilfreds med at antall ventende i somatisk virksomhet reduseres. 

Ventetidsutviklingen innen rusomsorg og økt antall ventende i psykiatrien viser 
nødvendigheten av vridning i ressursbruk i foretaksgruppen. 
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5. Styret er bekymret for den negative utviklingen i sykefraværet og de effekter dette gir i 

forhold til medarbeidere, arbeidsmiljø og kostnader. Administrasjonen bes fremlegge en 
nærmere analyse av sykefraværet med forslag til tiltak. 

 
 
Bodø, den 5. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Regnskap foretaksgruppen 
 Regnskap per helseforetak   
 Rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet 
 (regnskap, aktivitet, personal, tiltak, funksjonsregnskap og investeringer) 
  
Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes tertialrapporter  



UTREDNING 
Hovedinnholdet i rapporten er presentert for brukerutvalg og tillitsvalgte i etterkant av 
utsendelse. Rapporteringen fra helseforetakene følges videre opp av administrasjonen.  
  
1. Sammendrag av viktige måltall  
Tabellen nedenfor er en sammenstilling av gjennomgående styringsindikatorer innenfor 
perspektivene: Pasient/bruker/kvalitet, medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi.  
 

Periode: 1. tertial 2006
Kategori Indikator HN Faktisk Måltall Merknad 

Gjennomsnittlig ventetid avviklet - Somatikk/BUP/VOP 12

-26 %

5

2 %

7 %

80

-34 %

2,2 %

-6,0 %

-141,1 %

-4,1 %

2,9 %

79 67

Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 54 % -

Andel Ø-hjelp pasienter - Somatikk 64 % -

Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager 54 % 80 % Tall for 3. tertial 2005
Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag) 20 0 Tall for 3. tertial 2005
Epikrisetid BUP - andel innen 7 dager 1 % 81 % 80 % Tall for 2. halvår 2005
Prevalens sykehusinfeksjoner 7,3 % 5,0 % Målt oktober 2005
Strykninger fra planlagt operasjon 12,2 % 5,0 % Tall for 3. tertial 2005
Antall utskrivningsklare pasienter 80 0

Andel elektroniske henvisninger 26 % 60 %

Andel elektroniske epikriser -6 % 94 % 100 %

Medarbeider / 
Organisasjon Samlet sykefravær

9,7 % 7,5 % Tall for perioden jan-mars 

Antall sykehusopphold - Somatikk 0,02554        47 831        46 640 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk      143 374      143 916 

Antall utskrevne pasienter - Rus 221 235

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 15,9 % 21 708 18 735

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 2,9 % 29 064 28 243

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,069 Gjelder 2005

Gj.snitt liggetid heldøgnspas somatikk - antall dager 4,93 4,84

Beleggsprosent effektive senger (kirurgi og medisin) -6,4 % 96 % 90 %

Økonomisk resultat (i 1000 kr) -188 804 -78 324 Negativt tall = underskudd/kostnader 

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) 450 741 470 051

Lønnskostnad (i 1000 kr) 0,1 % -1 850 039 -1 847 724

Kostnader syketransport (i 1000 kr) -193 732 -188 280

Antall årsverk 470 11 361

Likviditet (i 1000 kr)   46 348      427 653      381 305 

Økonomi

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

Målekort Helse Nord

 
1.2 Pasient/bruker/kvalitet  
Innen kvalitetsområdet er det fremdeles gjennomgående svakere resultater i foretaksgruppen 
sammenlignet med nasjonale og regionale mål. Unntaket er andel epikriser sendt innen 7 
dager i barne- og ungdomspsykiatrien hvor vi når målet på 80 %. Det registreres bedring i 
resultat for ventetider og andel epikriser sendt innen 7 dager (somatikk).  
 
Ventetid  
Ventetidsstatistikk for 1. tertial viser tegn på reduksjon. Antall på venteliste (alle fagområder) 
er redusert med 10 %, ventetiden for de som fremdeles sto på venteliste ved utgangen av 1. 
tertial er redusert med 9 %, mens de som ble behandlet i perioden hadde ventet i gjennomsnitt 
1 dag lengre enn i samme periode i fjor.  
 
Ventetider Helse Nord 1 tert 2005 1 tert 06
Gjsn v.tid avviklet 78              79              
Ant ventende 31 458       28 435       
Gjsn v.tid ventende 101            92               
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Utviklingen i ventetid for de som fikk behandling i perioden følger av tabellen nedenfor.  
 
Snitt ventetid avviklet - antall dager  1.tertial 04 1.tertial 05 1. tertial 06
Helse Finnmark 71 92 90
UNN 76 80 80
Hålogaland 68 62 59
NLSH 80 76 81
Helgeland 63 86 91
Helse Nord 73 78 79  
 
NLSH og Helgelandssykehuset har en dårlig utvikling i ventelistestatistikken. I tillegg til 
vekst i ventetid for avviklede, øker antall ventende ved begge helseforetakene, mens 
ventetiden for de som står på venteliste øker ved Helgeland, og er uforandret ved NLSH. For 
de øvrige helseforetakene er det reduksjon.  
 
I barne- og ungdomspsykiatrien er gjennomsnittlig ventetid for de som ble behandlet økt med 
10 dager til 81 dager, mens ventetiden for de som fremdeles står på venteliste er redusert fra 
93 til 87 dager. At ventetiden for de som ble behandlet er økt viser at Helse Nord i perioden 
har behandlet personer som har ventet lenge. Antall ventende øker imidlertid fra 577 til 635.     
 
I voksenpsykiatrien er ventetiden for de som ble behandlet redusert fra 63 til 57 dager, mens 
ventetiden for de som fremdeles sto på venteliste ved utgangen av 1. tertial er redusert fra 74 
til 71 dager. Antall ventende øker fra 846 til 982.  
 
Innen polikliniske tilbud i rusomsorgen har de vært en nedgang i forventet ventetid i tre 
nordligste helseforetak, mens det har vært en økning i de to sørligste fra inntil en ukes 
ventetid til nå mellom 4 og 16 ukers ventetid. Innen døgnbehandling har ventetiden for 
pasienter uten rettighetsstatus økt betraktelig ved alle tiltakene. Ved tiltakene som tilbyr 
døgnbehandling ut over avrusing / abstinensbehandling er den forventede ventetiden mellom 
42 og 76 uker for pasienter uten rettighetsstatus. Ved tiltakene som tilbyr avrusing / 
abstinensbehandling har forventet ventetid for rettighetspasienter økt fra gjennomsnittlig 3 
uker til 4 uker.  
 
Det har vært en økning i gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter til korttidsbehandling 
i regionen fra 7 til 13 uker. Innen langtidsbehandling har det vært en endring i gjennomsnittlig 
forventet ventetid for rettighetspasienter fra 43 til 26 uker. Med andre ord en nedgang i 
forventet ventetid på 17 uker for denne pasientgruppen. 
 
Andel med rett til nødvendig helsehjelp  
Andelen rett til nødvendig helsehjelp varierer fortsatt for mye i foretaksgruppen. Det er 
imidlertid ikke satt noen mål eller standard for hvor stor andelen nyhenviste med rett til 
nødvendig helsehjelp bør være. Normalt bør UNN ligge høyest ettersom de mest alvorlig syke 
befinner seg der, men det kan også være at Nordlandssykehuset og Helse Finnmark ikke 
foretar god nok prioritering og at andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp i disse 
foretakene ligger for høyt. Tallene fra Helgelandssykehuset indikerer fremdeles at 
registreringene ikke er korrekte (forhåndsdefineringer i DIPS). Hålogalandssykehuset ligger 
stabilt på ca 50 %, noe som synes å være en rimelig standard sammenliknet med UNN. 
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Andel nyhenviste m/rett til nødvendig helsehjelp 1. tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05 1. tertial 06
Helse Finnmark 73 % 77 % 72 % 70 %
UNN 46 % 50 % 49 % 45 %
Hålogalandssykehuset 48 % 45 % 49 % 48 %
Nordlandssykehuset 69 % 71 % 70 % 70 %
Helgelandssykehuset 34 % 35 % 38 % 41 %
Helse Nord totalt 54 % 56 % 56 % 54 %  
 
Andel ø-hjelps opphold  
Andel ø-hjelps pasienter innen kirurgi utgjør 56 % og innen indremedisin er andelen 70 % (i 
sum 64 %). Indikatoren er i hovedsak en variabel som overvåkes og det er ingen større 
endringer fra tidligere.    
 
Ø- hjelp (kirurgisk og medisinsk fagområde)

2 005 2 006
Totalt antall opphold 27 648 27 797
Antall ø - hjelpsopphold 17 532 17 786

Helse Finnmark 75 % 76 %
UNN 51 % 48 %
Hålogalandssykehuset 76 % 76 %
Nordlandssykehuset 57 % 59 %
Helgelandssykehuset 80 % 81 %
Helse Nord totalt 63 % 64 %

1. tertial 

 
 
Epikrisetid somatikk (tall for 3. tertial 2005, rapporteringspunkt bestillerdokument) 
Tallene for nasjonale kvalitetsindikatorer viser en marginal vekst fra 2. tertial 2005. På 
helseforetaksnivå har Helse Finnmark og Helgelandssykehuset den sterkeste veksten i siste 
tertial 2005, mens det ved UNN og Hålogalandssykehuset faktisk viser nedgang. Selv om 
enkelte sykehus er i ferd med å nå 80 %, må innsatsen forsterkes ytterligere i hele 
foretaksgruppen dersom målet skal nås. 
 
Andel epikriser sendt innen 7 dager 1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05
Helse Finnmark 52 % 53 % 51 % 45 % 46 % 50 %
UNN 32 % 45 % 49 % 43 % 49 % 47 %
Hålogaland 49 % 52 % 55 % 52 % 60 % 59 %
NLSH 27 % 32 % 38 % 57 % 60 % 60 %
Helgeland 36 % 41 % 44 % 46 % 52 % 58 %
Helse Nord 37 % 44 % 47 % 49 % 53 % 54 %  
 
Foreløpige tall for starten av 2006 fra Hålogalandssykehuset og NLSH viser en forbedring, og 
det forventes at disse helseforetakene nærmer seg målet på 80 % i løpet av 2006.  
 
Epikrisetid barne- og ungdomspsykiatri (foreløpige tall 2.halvår 2005, rapporteringspunkt 
bestillerdokument) 
Resultatene har blitt forbedret i 2005, og de fleste enheter oppnådde også gode tall for 2. 
halvår 2005. Foretaksgruppen når måltallet om at 80 % av epikrisene skal sendes innen 7 
dager.  Innen voksenpsykiatri har NPR besluttet å ikke offentliggjøre tall før registreringene 
blir forbedret.  
 
Epikrisetid BUP - andel sendt innen 7 dager 2. halvår 04 1.halvår 05 2.halvår 05
Helse Finnmark 67 % 90 % 85 %
UNN 65 % 80 % 77 %
Hålogaland 88 % 71 % 91 %
NLSH 79 % 76 % 85 %
Helgeland 76 % 76 % 75 %
Helse Nord 75 % 79 % 81 %  
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Korridorpasienter – somatikk (tall for 3. tertial 2005, rapporteringspunkt bestillerdokument) 
I 3. tertial 2005 var det gjennomsnittlig 20 pasienter hver dag som lå på korridor. Dette er 
omtrent samme antall som samme periode i 2004. Som grunnregel er det ikke ønskelig med 
korridorpasienter. Utviklingen må derfor fortsatt følges nøye.    
 
Korridorpasienter somatikk - snitt per dag 1.tertial 04 2. tertial 04 3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05
Helse Finnmark 1,7 1,2 0,8 0,3 3,1 0,3
UNN 6,9 6,7 8,1 11,5 9,5 8,4
Hålogaland 4,6 3,4 3,8 4,1 3,2 2
NLSH 5,4 3,8 4,1 6,4 2,6 4
Helgeland 4,1 1,9 3,8 6,2 3,7 4
Helse Nord 22,7 17,0 20,6 28,4 22,1 19,6

,7
,0
,2

 
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon (tall for 3. tertial 2005) 
Andel strykninger fra planlagt operasjonsprogram har gjennomgående ligget for høyt målt 
opp nasjonalt mål på 5 %. Andelen i siste tertial 2005 er totalt sett relativt stabil sammenlignet 
med forrige måling. Nordlandssykehuset har hatt en bekymringsfull utvikling i 2005. 
Utviklingen per helseforetak fremkommer av tabellen.  
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon  3. tertial 04 1.tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05
Helse Finnmark 13,0 % 10,6 % 13,9 % 13,5 %
UNN 16,0 % 15,5 % 15,3 % 15,3 %
Hålogaland 11,0 % 8,6 % 10,7 % 8,0 %
NLSH 9,0 % 5,7 % 10,8 % 12,8 %
Helgeland 15,0 % 10,2 % 8,1 % 9,1 %
Helse Nord 12,0 % 9,7 % 12,2 % 12,2 %  
 
En strykning fra operasjonsprogrammet kan ha sin årsak i pasientrelaterte forhold, f eks at 
pasienten ikke møter eller må strykes på grunn av medisinske årsaker. 
 
Prevalens sykehusinfeksjoner  
Andel sykehusinfeksjoner måles 2 ganger hvert år. Det er et nasjonalt mål at andelen skal 
ligge under 5 %. Figuren nedenfor viser resultatene ved siste måling i 2005 (neste måling i 
juni 2006). Ved siste måling er det særlig UNN og NLSH som ligger for høyt i forhold til 
måltallet.  
 
Sykehusinfeksjoner - andel 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 %  
 
Utskrivningsklare pasienter  
Ved utgangen av 1. tertial lå det 80 utskrivningsklare pasienter i sykehussenger. UNN, 
Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset har fremdeles størst utfordringer på dette 
området, målt i antall pasienter. Det registreres en negativ tendens ved NLSH og UNN.  
 
Utskrivningsklare pasienter 1. tertial 05 2. tertial 05 3. tertial 05 1. tertial 06
Helse Finnmark 2 2 3 5
UNN 10 14 16 20
Hålogalandssykehuset 17 15 25 19
Nordlandssykehuset 17 19 18 26
Helgelandssykehuset 10 5 4 10
Helse Nord totalt 56 55 66 80  
 
Utskrivningsklare pasienter utgjorde om lag 8800 liggedøgn i første tertial.  
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Elektroniske henvisninger og epikriser  
Ikke alle helseforetakene har rapportert tall, men innrapporterte tall fra Hålogaland, UNN og 
Helse Finnmark viser at tilnærmet 100 % av epikrisene ved disse helseforetakene sendes 
elektronisk. Andel henvisninger mottatt elektronisk er gjennomgående noe lavere enn 
målsettingen på 60 % i 2006. For UNN, NLSH og Helgeland utgjør andelen samlet 26 % 
Oppfølgingsarbeid mot primærhelsetjenesten må prioriteres dersom målet skal nås. Dersom 
andelen overstiger 50 % vil denne satsningen være lønnsom (rapport fra NORUT 
samfunnsforskning).  
 
Beleggprosent (kirurgi og medisin) 
Beleggsprosent innen kirurgisk fagområdet er bedret i 1. tertial. Økt belegg skyldes imidlertid 
i hovedsak økt aktivitet. Det er overbelegg innen medisin ved Heglelandssykehuset, NLSH og 
Helse Finnmark. Tallene er beheftet med en viss usikkerhet. 
 

Helseforetak 
Helse Finnmark 
UNN 
Hålogalandssykehuset 
Nordlandssykehuset 
Helgelandssykehuset 

Sum Helse Nord 95 %

Beleggsprosent - 1. tertial 2006

94 % 98 %
100 % 102 %

84 % 94 %
96 %

Kirurgi

1. tertial 2005 1. tertial 2006
85 % 89 %

101 %
102 %

97 %

97 %

90 %

97 %

Totalt (med+kir)

1. tertial 2005
99 %
87 %

Medisin

1. tertial 2006
106 %
90 %

1. tertial 2006
98 %

1. tertial 2005
93 %
85 %
98 %
100 %
105 %

93 %

100 %
102 %

92 %
96 %

96 %

98 %
104 %
109 %

96 %  
 
Øvrige nasjonale kvalitetsindikatorer 
Helseforetakene skal rapportere tall for flere andre nasjonale kvalitetsindikatorer i tillegg til 
de som vises i målekortet. Kort oppsummert viser resultatene for 3.tertial 2005 gode resultater 
for preoperativ liggetid for lårhalsbrudd, det er få korridorpasienter ved akuttpsykiatriske 
avdelinger og tvungen innskrivning i psykisk helsevern ligger på landsgjennomsnittet. 
Ventetiden før primærbehandling (klinisk vurdering) etter henvisning til psykiatrisk 
behandling ser derimot ut til å være økende, og tallene spriker. Andelen keisersnitt ser 
generelt ut til å øke noe, her er det ingen fastsatt målsetting. Resultatet for ventetid operasjon 
tykk- og endetarmskreft er usikre på grunn av manglende data og små tall. 
 
1.3 Medarbeider/personal  
Sykefraværet for årets tre første måneder var 9,7 % for Helse Nord totalt. Dette er en vekst fra 
samme periode i 2005 hvor fraværet var 9,1 %. Sykefravær varierer mellom foretakene men 
Helse Finnmark, Hålogaland og UNN ligger på et nivå over gjennomsnittet.  
 
Sykefravær 2002 2003 2004 2005 jan-mars 05 jan-mars 06
Helse Finnmark 9,8 % 9,4 % 8,6 % 9,2 % 9,3 % 11,2 %
UNN 7,3 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,7 % 9,9 %
Hålogaland 9,7 % 8,9 % 9,0 % 9,0 % 8,6 % 10,1 %
NLSH 8,3 % 8,9 % 8,1 % 8,9 % 9,2 % 9,1 %
Helgeland 9,0 % 10,2 % 8,0 % 7,9 % 8,0 % 9,0 %
Sykehusapotek 4,0 % 6,1 % 5,1 % 8,1 % 7,1 % 6,9 %
Helse Nord IKT 7,2 %
Helse Nord RHF 0,8 % 3,7 % 3,9 % 2,5 % 1,5 % 1,6 %

Helse Nord 8,2 % 9,5 % 8,8 % 8,9 % 9,1 % 9,7 %  
 
Det økte sykefraværet gir en økt belastning for organisasjon og arbeidsmiljø og resulterer i 
økte kostnader i foretaksgruppen. 
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Sammenlignet med øvrige helseregioner har Helse Nord ca 1, 5 - 2 prosentpoeng høyere 
sykefravær, og det kan se ut som trenden er sterkere negativ for Helse Nord. Det er behov for 
å analysere situasjonen nærmere, og gjennomføre målrettede tiltak sammen med 
helseforetakene.  
 
1.4 Aktivitet og prioritering  
Somatisk virksomhet (rapporteringspunkt bestiller dokument) 
Foreløpige aktivitetstall viser at antall sykehusopphold i første tertial er 2,6 % høyere enn 
samme periode i fjor. Innlagte heldøgnsopphold og dagkirurgi viser en vekst på 0,7 %. Antall 
polikliniske konsultasjoner viser en reduksjon på 0,4 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. Administrerende direktør vurderer dette til å være en videreføring av aktivitetsnivået fra 
2005. 
 
UNN har en vekst i heldøgnsopphold på 3,8 %, mens NLSH har en reduksjon på 1,7 %. Dette 
gjenspeiles i de aktivitetsavhengige inntektene. Hålogalandssykehuset er eneste helseforetak 
med en reduksjon i totalt antall sykehusopphold (-6,5 %). Nedgangen gjelder både døgn- og 
dagoppholdene. Helgelandssykehuset har størst reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner 
(-6 %), mens UNN har en vekst på 4 %. Tallene kan preges av noe etterregistrering.  
 
Somatisk virksomhet 1. tert 2005 1. tert 2006 Endring Pst endring 
Totalt antall opphold 46 640 47 831 1 191 2,6 %

herav dagkir 7 725 7 782 57 0,7 %
herav elektive dag 8 979 9 903 924 10,3 %
herav heldøgn 29 936 30 146 210 0,7 %

Polikliniske kons 143 916 143 374 -542 -0,4 %  
 
DRG-produksjonen (antall opphold korrigert for pasienttyngde) er beregnet til å ha økt med 
1,6 % fra samme periode i fjor (aktivitet for 2005 er omarbeidet med vekter og logikk for 
2006). Når en ikke korrigerer for endringer i DRG-systemet er det estimert en vekst på 1 % i 
1. tertial.  
 
Det er særlig UNN som har vekst i DRG-aktivitet. Helseforetaket har også økt liggetid og økt 
DRG-indeks som viser at behandlingstyngden på pasientene øker.    
   
En betydelig del av DRG-produksjonen i henhold til sørge- for ansvaret skjer utenfor 
regionen. Foretaksgruppen har foreløpig ikke kontroll over utviklingen, og sterkere 
pasientrettigheter bidrar til økt pasientstrøm ut av regionen. Fra 2004 til 2005 økte 
produksjonen utenfor foretaksgruppen med 15 %.  
 
DRG-indeks – heldøgnsopphold  
DRG-indeks (antall DRG-poeng/antall heldøgnsopphold) er utrykk for pasienttyngde og viser 
en vekst fra 2004 til 2005 (tall fra Norsk pasientregister). Veksten er ved NLSH, UNN og 
Helgelandssykehuset, mens Helse Finnmark og Hålogalandssykehuset har en reduksjon i 
indeks. Det registreres ulikheter mellom helseforetakene som ikke har gode forklaringer. 
Dette tyder på ulik kvalitet på koding av pasientoppholdene.  
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DRG indeks - heldøgnsopphold  2004 1. tert 05 2. tert 05 2005
Helse Finnmark 0,896 0,866 0,858 0,858
UNN 1,239 1,247 1,269 1,286
Hålogaland 0,966 0,958 0,948 0,956
NLSH 1,017 1,026 1,031 1,031
Helgeland 0,988 0,994 0,988 0,996

Helse Nord Totalt 1,057 1,056 1,061 1,069  
 
Gjennomsnittlig liggetid – heldøgnsopphold somatikk  
Gjennomsnittlig liggetid for heldøgnspasienter har gått marginalt ned ved 4 helseforetak. Ved 
UNN er liggetiden noe lengre, noe som tyder på tyngre pasientsammensetning.   
 
Gjennomsnittlig liggetid - heldøgnsopphold 1. tert 05 1. tert 06
Helse Finnmark 4,21 4,14
UNN 5,12 5,51
Hålogaland 4,93 4,84
NLSH 4,62 4,63
Helgeland 5,11 4,98
Helse Nord 4,84 4,93  
 
Rusomsorg  
Aktivitetstallene inkluderer de private institusjonene i Nord-Norge; Klinikk Nord, Sigma 
Nord og Finnmarkskollektivet.  
 
Innen døgnbehandling går produksjonen (antall liggedøgn) opp, mens antall pasienter går ned. 
Dette indikerer lengre behandlingstid. Tallene harmonerer med de nye avtalene med de 
private avtaleinstitusjonene, som øker kapasiteten innenfor langtidsbehandling.  
 
Rusomsorg hittil 2005 hittil 2006 plan hittil 06 endring fra i 2005 avvik fra plan
Antall utskrevne pasienter 235 221 185 -6,0 % 19,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner 976 1 760 2 549 80,3 % 44,8 %
Antall liggedøgn 13 668 16 573 15 964 21,3 % -3,7 %  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 
Helse Nord RHF er usikker på kvaliteten i plantallene innen psykisk helse og vektlegger 
derfor i større grad utviklingen fra 2005.  
 
Antall polikliniske konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien viser en vekst på 15,9 %. 
Samtlige helseforetak rapporterer økning, men veksten gjelder særlig Hålogaland og NLSH.  
Trolig skyldes deler av veksten omlegging av refusjonssystemet i 2005, men denne effekten 
skal bli mindre utover året.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri hittil 2005 hittil 2006 plan hittil 06 endring fra 2005 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 18 735 21 708 22 289 15,9 % -2,6 %
Antall utskrevne pasienter 72 100 69 38,9 % 44,2 %
Antall liggedøgn 3 574 3 468 2 935 -3,0 % 18,2 %
Antall oppholdsdager 309 195 280 -36,9 % -30,4 %
Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 28 730 32 933 32 501 14,6 % 1,3 %  
 
Omstrukturering av tilbudet i Helse Finnmark påvirker antall utskrivninger og liggedøgn 
negativt. Oppbygging av psykiatritilbudet på Helgeland i 2004 og 2005 bidrar til vekst.  
 
Dagbehandling viser en reduksjon (i all hovedsak NLSH) og må ses i lys av midlertidig 
redusert aktivitet i forbindelse med ombygging.  
 
Samlet er inntrykket en tilfredsstillende aktivitetsvekst i barne- og ungdomspsykiatrien.  
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Andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge diagnostisert etter ICD-10 
(rapporteringspunkt bestillerdokument).  
46 % av barn og unge innefor psykisk helsevern blir diagnostisk vurdert etter ICD-10 
(internasjonal statistisk klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer). 
Landsgjennomsnittet er 61,1 %, mens målsetningen er at 90 % skal bli diagnostisert etter 
ICD-10. Årsaken til at vi fortsatt ligger under målsetningen og landsgjennomsnitt er ikke 
kjent, men kan ha sammenheng med mangel på fagpersonell. Helse Nord RHF følger dette 
opp mot helseforetakene. 
  
Ivaretakelse av tilgjengelighet og kvalitet i akuttavdelingene (rapporteringspunkt 
bestillerdokument). 
I Helse Nords tiltaksplan for psykisk helsevern er det vedtatt at tilbudet til barn og unge skal 
styrkes og utjevnes. I prosjektet ”Gjennomgang av akuttfunksjonene” har vi dokumentert 
overbelegg ved akuttenhetene. Problematikken er sammensatt og ulike tiltak er planlagt 
iverksatt: 
 
• Styrking av akuttenhetene 
• Styrking og reorganisering av DPS-ene 
• Styrket samarbeid med kommune 
• Større grad av samordning mellom ulike nivåer. 
 
Voksenpsykiatri  
Antall polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 2,9 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. Helse Finnmark (+12,7) og Hålogalandssykehuset (+18,2 %) bidrar til vekst, mens UNN 
har en reduksjon (-6,1 %). Reduksjonen ved UNN har trolig delvis sammenheng med 
etterslep i registrering.  
 
Voksenpsykiatri hittil 2005 hittil 2006 plan hittil 06 endring fra 2005 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 28 243 29 064 31 426 2,9 % -7,5 %
Antall utskrevne pasienter 1 574 1 726 1 770 9,7 % -2,5 %
Antall liggedøgn 43 619 47 884 44 627 9,8 % 7,3 %
Antall oppholdsdager 3 249 2 922 3 042 -10,1 % -3,9 %  
 
Antall liggedøgn og utskrivninger viser en vekst på nær 10 %. For liggedøgn bidrar styrking 
av tilbudet ved UNN og på Helgeland til aktivitetsvekst, mens ombygging av døgnavdelingen 
i Øst-Finnmark gjør at Helse Finnmark har en reduksjon.  
 
Dagbehandling viser en reduksjon på 10 % og tallet må trolig ses i sammenheng med 
poliklinisk virksomhet. Helse Nord RHF følger opp denne utviklingen nærmere.  
 
Samlet er inntrykket en tilfredsstillende aktivitetsvekst i voksenpsykiatrien.  
 
Tiltak for å oppgradere DPS faglig og kompetansemessig (rapporteringspunkt 
bestillerdokument). 
Det er i verksatt arbeid med gjennomgang av DPS-ene som skal resultere i større enheter som 
kan tilby differensierte behandlingstilbud.   
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Prioritering  
Prosentvis sterkere vekst innen rus og psykisk helse enn innenfor somatikk 
(rapporteringspunkt bestillerdokument). 
Aktivitetstallene viser at det realiseres en større vekst innen prioriterte områder enn innenfor 
somatisk virksomhet. I sak 33-2006 ble styret orientert om at budsjettert kostnadsvekst innen 
psykisk helse og rusomsorg overstiger budsjettert vekst innen somatisk virksomhet. 
Gjennomgang av funksjonsregnskapene per helseforetak hittil i år viser at vi foreløpig ligger 
noe etter budsjettert forbruk innen psykisk helsevern. Videre vil manglende 
budsjettgjennomføring i foretaksgruppen i stor grad innebære overskridelser innen somatisk 
virksomhet. Dette vil kunne medføre at kostnadsveksten innen psykisk helse og rus ikke 
overstiger somatisk virksomhet i 2006. Det vises til vedlegg 2.  
  
Prioritering av tjenestetilbudet innen (re-) habilitering  
slik at tilbudet utbygges og styrkes (rapporteringspunkt bestillerdokument). 
Styret vedtok i november 2004 en langsiktig handlingsplan for styrking av fagområdene 
habilitering og rehabilitering, geriatri, diabetes og revmatologi. Satsingen har et tidsperspektiv 
fram til 2013, hvor det i de to første årene har startet opp tiltak med en samlet årseffekt på ca 
30 millioner. Sentrale tiltak har vært styrking av legebemanning i geriatri, 
habilitering/rehabilitering og revmatologi, styrking av ambulante team i habilitering og 
rehabilitering, og områdegeriatri. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge vil i løpet av høsten 2006 starte opp et regionalt 
behandlingstilbud for pasienter med alvorlig hodeskade, med 3 senger knyttet til avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering.  
 
I 2005 har Helse Nord utarbeidet en plan for voksenhabilitering. Denne etterfølges av plan for 
barnehabilitering i 2006, slik at vi får en helhetlig satsning for habiliteringsområdet.  
 
Det er for 2006 avsatt midler til etablering av fagnettverk for hørselsomsorgen, som vil få i 
oppgave å vurdere status og behov for tiltak i forhold til statlig handlingsplan for 
rehabilitering av hørselshemmede. I januar 2006 startet et regionalt prosjekt for å etablere 
koordinerende enheter i alle helseforetak samt en regional koordinerende enhet i henhold til 
vedtatt plan.  
 
1.5 Økonomi  
Intern kontroll (rapporteringspunkt bestillerdokument) 
I foretaksmøtet 25. januar 2006 ble det stilt krav til Helse Nord RHFs totale system for 
internkontroll. Det redegjøres her for arbeidet så langt.   
 
Det er lagt opp til å oppfylle kravene gjennom en gradvis og systematisk tilnærming. Det er i 
trinn 1 tatt utgangspunkt i krav fremsatt i bestillerdokument og foretaksmøte. I 
bestillerdokumentet er det kartlagt 80 konkrete krav, mens det av foretaksmøteprotokollen 
fremkommer 52 krav.  

 
De samlede kravene til Helse Nord er gjennomgått og ansvaret for å realisering eller 
oppfølging er fordelt i ledergruppa i RHF. For de 132 kravene er det i tillegg foretatt en 
kartlegging av: 
 
• Status (Løst, Under arbeid, Ikke løst) 
• Dato for avslutning 
• Behov for avklaring mot HF 
• Vurdert risiko for at saken ikke blir løst (Høy, Lav) 
• Vurdert behov for særskilt bevilgning 



 
 
Videre er det valgt ut noen konkrete krav i bestillerdokumentet som det skal foretas en risiko 
og sårbarhetsanalyse av. Samtidig er det foretatt en kartlegging av seksjonsvise 
arbeidsoppgaver og arbeidsplaner for å avstemme de arbeidsplaner som foreligger med de 
krav som stilles. I denne sammenheng blir det foretatt en vurdering av samsvarighet mellom 
de oppgaver som Helse Nord RHF er pålagt av eier, samt de løpende oppgaver som må 
utføres, og den bemanning og kapasitet som foreligger. 
 
Som videre oppfølging er det startet en systematisk gjennomgang av de krav som Helse Nord 
RHF har stilt i sine bestillerdokumenter til helseforetakene. Her er det for hvert krav kartlagt: 
 
• Hvilken leder i Helse Nord RHF som har ansvar for å følge opp det konkrete krav 
• Kartlagt rapporteringsfrekvens 
• Om det følger med særskilt finansiering 
• Sammenheng med krav fra HOD 
• Type oppgave (utredning, analyse, drift, omstilling utvikling) 
• Status 

 
Det vil bli gjennomført en tilsvarende gjennomgang av styresaker fra Helse Nord RHF som 
det er gjort for krav i bestillerdokument og foretaksmøte. 
 
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett medfører ingen større endringer i driftsforutsetningene for 
Helse Nord.  Foretaksgruppen får 6 mill kr til delvis dekking av underkompensasjon av TNF-
hemmere.  
 
Videre signaliseres det trekk i ISF-avregningen for 2005 med en negativ resultateffekt for 
foretaksgruppen på ca 9,2 mill kr i 2006. Dette skyldes i all hovedsak ny vurdering av effekter 
av kodeforbedring i 2005. Den endelige avregningen for 2005 gjøres i 
omgrupperingsproposisjonen til høsten. Det signaliseres i tillegg at ISF-prisen for 2006 kan 
være satt for høyt.  
 
Regnskap  
Regnskapsresultat for foretaksgruppen viser et underskudd på 188,8 mill kr mot budsjettert 
underskudd på 78,3 mill kr (vedlegg 1). Justert budsjett på årsbasis viser et underskudd på 
285 mill kr (før strukturfond og korrigering for kortere levetider). Tabellen nedenfor viser 
regnskap hittil mot budsjett hittil. Positivt tall = underskudd.  
  
Regnskap 1. tertial Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Res hittil/ Kostnader hittil/

hittil 05 hittil 06 hittil 06 2006 2006 styringsmål Årsbudsjett
Helse Nord RHF 4 259          -12 892 -9 488 -30 000 -40 000 43 % 30,0 %
Helse Finnmark 26 770 34 876 20 489 45 800 70 000 76 % 34,1 %
UNN 12 971        60 258 38 164 106 900 167 000 56 % 34,1 %
Hålogalandssykehuset 30 887        38 135 25 968 77 800 103 000 49 % 34,8 %
Nordlandssykehuset 8 216          28 003 -8 243 56 700 128 000 49 % 33,4 %
Helgelandssykehuset 11 720        34 360 10 328 29 000 100 000 118 % 36,1 %
Sykehusapotek Nord -573            395 418 -1 450 -1 450 -27 % 33,9 %
Helse Nord IKT -              5 669 688 0 10 000 38,2 %
Ordinært resultat 94 250        188 804        78 324     284 750          536 550   66 % 39,3 %

 
Prognose for Helgeland og HN IKT er satt av RHF 
 
Underskudd og budsjettavvik hittil skyldes manglende effekt av iverksatte og planlagte tiltak, 
manglende tiltak, og nye problemer i form av økte kostnader og inntektssvikt. 
 
Inntektssiden ligger 25,7 mill kr lavere enn budsjett. Basisrammen viser et avvik på om lag 10 
mill kr som skyldes at Helse Nord RHF ikke har inntektsført deler av basisrammen som skal 
dekke blant annet kostnader til TNF-hemmere (kostnaden påløper senere på året).  
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ISF-inntekter av egen produksjon ligger om lag 19,3 mill kr lavere enn budsjett. Samtlige 
helseforetak, med unntak av UNN har lavere inntekter enn budsjettert. Avviket er størst ved 
Nordlandssykehuset (13,3 mill kr). Regnskapet hittil tyder på at tekniske endringer i DRG-
systemet har medført inntektsreduksjon i forhold til budsjett for Helse Nord.  
 
ISF av gjestepasientinntekter er høyere enn budsjettert, noe som skyldes at 
gjestepasientkostnadene er høyere enn budsjettert. Antall DRG-poeng utenfor region økte 
med 15 % fra 2004 til 2005. Det er foreløpig ikke mottatt endelige tall for 1. tertial 2006, men 
signalene fra helseforetakene er en videre vekst.  
 
Polikliniske inntekter ligger om lag 10 mill kr lavere enn budsjett, men egenandelsinntekter 
oppveier dette i stor grad (fremkommer som annen inntekt).  
 
Budsjettavviket finner vi i hovedsak på kostnadssiden (avvik på 84,6 mill kr). Samtlige 
hovedposter med unntak av avskrivninger viser merforbruk.   
 
Eiervurdering  
Som følge av at avskrivninger av åpningsbalansen bare er delvis kompensert, er det innført 
begreper som strukturfond og korrigering for kortere levetider. I tillegg holdes effekter av 
økte pensjonskostnader utenfor balansekravet fra eier. Dette innbærer at ordinært resultat 
justeres for nevnte forhold og vi får et korrigert resultat som måles mot balanse. 
Foretaksgruppen har et korrigert underskudd på 93,4 mil kr hittil, med et årsestimat på 200-
300 mil kr i underskudd.   
 
Regnskap 1. tertial Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett estimat 

hittil 05 hittil 06 hittil 06 2006 2006
Ordinært resultat 94 250 188 804 78 324 284 750 536 550
Strukturfond 44 000 43 200 43 200 129 600 129 600
korrigering kortere levetid 15 000 14 200 14 200 42 600 42 600
Korrigering økt pensjon 38 000 38 000 114 000 114 000
Korrigert resultat 35 250 93 404 -17 076 -1 450 250 350  
 
Lønnskostnaden er samlet 2,3 mill kr over budsjett. Helseforetakene har i tillegg til dels 
betydelig merforbruk innen innleie av personell (fremkommer som kjøp av helsepersonell).  
Tabellen nedenfor viser utviklingen av sum lønnskostnader og innleie i 2005-2006.  
 
Kostnader lønn/innleie Hittil 05 Hittil 06 Bud hittil 06 Endring fra 05
Helse Nord RHF 10 068 12 458 13 046 23,7 %
Helse Finnmark 182 293 202 576 201 699 11,1 %
UNN 689 294 758 335 739 403 10,0 %
Hålogalandssykehuset 254 541 274 012 270 901 7,6 %
Nordlandssykehuset 385 899 417 266 412 934 8,1 %
Helgelandssykehuset 181 238 203 551 206 208 12,3 %
Sykehusapotek Nord 10 056 10 886 10 990 8,3 %
Helse Nord IKT 0 17 125 18 070

Sum 1 713 389 1 896 209 1 873 251 10,7 %  
 
Kostnadene har samlet økt med 183 mill kr (10,7 %) i foretaksgruppen (inkludert økte 
pensjonskostnader). Veksten er på om lag 8,5 % dersom en holder utenom effekter av økte 
pensjonskostnader. Deler av veksten på helseforetakene kan relateres til styrking av prioriterte 
områder innen blant annet rusomsorg, rehabilitering, og psykisk helsevern. Veksten ved Helse 
Nord RHF skyldes delvis etablering av intern revisjon, styrking av SKDE, og etablering av 
innkjøpsfunksjon.  
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Årsverksforbruk  
Totalt årsverksforbruk (fastlønn, vikar og timelønte) for årets første 4 måneder viser en vekst 
på 4,3 % sammenlignet med samme periode i 2005. Det er fremdeles en diskrepans mellom 
disse tallene og enkelte helseforetaks analyser, som delvis har lagt andre definisjoner til 
grunn.  
 
Nye oppgaver og styrking av prioriterte områder bidrar til vekst. I tabellen nedenfor er det 
gjort en grov analyse av forklaringsvariabler for veksten i forbruket. Opptrappingsplan for 
psykisk helse bidrar til en vekst på om lag 87 årsverk, mens andre prioriterte områder (for 
eksempel kronikersatsingen) og overtakelse av ansatte også bidrar til vekst. Det anslås at om 
lag halvparten av økt sykefravær har resultert i vikarbruk/økt overtid, tilsvarende 35 årsverk.     
 
Forbruk av årsverk 

HN totalt pst endring
Snitt forbruk 1. tert 05 10 891   
Snitt forbruk 1. tert 06 11 361   
Endring 470      4,3 %
styrking av prioriterte områder/ 
overtakelse ansatte 208      
Estimat effekt sykefravær 35        

Uforklart 227      2,1 %  
 
Analysen er ikke komplett, men gir likevel et bilde av utviklingen. Etter ovennevnte 
korrigeringer er det 200-250 årsverk (ca 2 % vekst) som trolig ikke lar seg forklare med annet 
enn økt ressursinnsats i virksomhet utenfor prioriterte områder. Dette er en utvikling i strid 
med føringer, og bidrar til forverret resultat i foretaksgruppen. Helse Nord RHF vil følge opp 
dette videre mot helseforetakene.  
 
Kostnader pasienttransport  
Det er kostnadsført om lag 194 mill kr i forbindelse med pasienttransport og transport av 
helsepersonell. Dette er 5,5 mill kr mer enn budsjettert. Negativt avvik gjelder 
Hålogalandssykehuset, Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. Nordlandssykehusets 
regnskap viser en besparelse hittil på 3,3 mill kr. Helse Finnmark har budsjettert med en 
besparelse på om lag 10 mill kr på årsbasis. Effekten er budsjettert flatt, men tiltaket er nylig 
oppstartet og gir ikke effekt før utover høsten.   
 
Kostnader syketransport Regnskap hittil 06 Budsjett hittil 06 Avvik

Helse Nord RHF 7 997 7 904 93
Helse Finnmark 55 542 51 949 3 593
UNN 24 149 24 287 -138
Hålogalandssykehuset 41 280 37 549 3 731
Nordlandssykehuset 31 990 35 274 -3 284
Helgelandssykehuset 32 774 31 317 1 457

Sum Helse Nord 193 732 188 280 5 452  
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Likviditet og investeringer  
Konsernet hadde en likviditetsbeholdning ved utgangen av 1. tertial på om lag 427 mill kr, 
noe som var 46 mill kr høyere enn prognosen. Korrigert for at investeringene gjennomføres 
saktere enn forutsatt i likviditetsbudsjettet er likviditetsbeholdningen om lag 70 mill kr 
svakere enn budsjettert.  
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Dette underbygger det svake regnskapsresultatet hittil. Manglende budsjettgjennomføring i 
foretaksgruppen medfører svekket evne til investeringer.  
 
Tabellen viser investeringer per 1. tertial.  
 

Rammer 02-05
Helseforetak ikke benyttet Ramme 2006 Sum disponibelt invest hittil 06 Forbruk 
Helse Nord RHF 30,3                     20,0                50,3                       1,7                         3 %
Helse Finnmark (2,2)                      97,9                95,7                       23,6                       25 %
UNN 24,3                     133,0              157,3                     50,8                       32 %
Hålogaland 15,5                     111,8              102,3                     8,6                         8 %
NLSH 109,8                   310,3              420,1                     92,3                       22 %
Helgeland 4,3                       62,5                66,8                       19,0                       28 %
Apotek -                       -                        -                        
HN IKT -                       -                  0,4                         
Styrets disp 14,5                14,5                       -                        0 %

SUM 182                     750               907                      196,4                    22 %  
 
Det er investert for ca 196 mill kr i løpet av årets 4 første måneder. Dette utgjør 22 % av 
godkjent investeringsnivå i 2006. En videreføring av investeringsnivået hittil medfører 
fremdeles etterslep i forhold til godkjente investeringsrammer ved årets slutt.   
 
Resultatutvikling og prognose  
Figuren nedenfor viser akkumulert resultatutvikling i 2006, sammenholdt med budsjett 2005, 
og regnskap 2005.  
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Basert på regnskapsresultatet hittil anslås et underskudd på 200-300 mill kr dårligere enn 
styringsmål fra Helse- og omsorgsdepartementet.   
 
Ved behandling av styresak 05-2206 Konsolidert budsjett 2006 vedtok styret at 
helseforetakene innen 1.kvartal 2006 måtte utrede tiltak for å bringe økonomien i samsvar 
med tildelte rammer. Etter en samlet vurdering av igangsatte prosesser fremmes det ikke egen 
sak, men det redegjøres for status per helseforetak nedenfor (status per mai). I styresak om 
budsjett var det redegjort for en samlet uløst omstilling på 140 mill kr for 2006. UNN HF var 
eneste helseforetak som leverte budsjett i tråd med de økonomiske kravene. Ingen av 
helseforetakene har vedtatt konsekvensutredede tiltaksplaner som løser den økonomiske 
utfordringen for 2006. 
 
På grunn av den økonomiske utviklingen i starten av 2006 ble det 12.mai avholdt møte 
mellom styrelederne og administrerende direktører i foretaksgruppen. I møtet fikk 
helseforetakene i oppdrag å levere tiltaksplaner innen utløpet av mai. Gjennomgang av disse 
er ikke klar i skrivende stund.  
 
Nærmere om helseforetakene (regnskap per HF i vedlegg)   
Regnskapsmessige resultater nedenfor er før strukturfond.  
 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har et overskudd hittil på 12,9 mill mot budsjettert overskudd på 9,5 mill kr. 
Det regnskapsmessige overskuddet er i hovedsak relatert til budsjettert overskudd på 30 mill 
kr.  
 
Renteinntektene er høyere enn budsjettert, mens det på kostnadssiden er negativt avvik i 
forbindelse med utenlandsbehandling. Det er ikke inntektsført tilsvarende styrets reserve 
under forutsetning av at denne disponeres. Tilsvarende er det ikke inntektsført av basisramme 
som skal dekke kostnader til TNF-hemmere (kostnader påløper fra 1. juni).  
 
Det forventes et resultat i tråd med budsjett. Dersom styrets reserve ikke disponeres vil dette 
øke overskuddet på RHF utover året.  
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Helse Nord IKT  
Helse Nord IKT har et underskudd på 5,7 mill kr mot budsjettert underskudd på 0,7 mill kr.  
 
Det er noe usikkerhet knyttet til kostnadsperiodiseringene, men forbruket innen andre 
driftskostnader synes likevel høyt i forhold til budsjett. Basert på regnskap per april forventes 
ett underskudd i 2006.  
   
Helgelandssykehuset HF 
Økonomi  
Regnskapet viser underskudd på 34,4 mill kr, mot et budsjettert underskudd på 10,3 mill kr.  
Underskuddet per april 2005 var 11,7 mill kr.  
 
Den betydelige forverringen i økonomisk utvikling i helseforetaket er bekymringsfull, og 
regnskapet tyder på et større underskudd i 2006 enn i 2005. Lønnsoppgjøret er nå budsjettert 
flatt, noe som betyr at budsjettavviket i realiteten er om lag 4 mill kr høyere enn rapportert per 
april.  
 
Inntektene ligger 1 mill kr over budsjett. ISF-inntekter av gjestepasientkostnader viser et 
positivt avvik på 5,9 mill kr (større gjestepasientkostnader enn budsjettert), mens ISF-
inntekter av egen produksjon viser en negativt avvik på 3 mill kr. Polikliniske inntekter ligger 
0,8 mill kr lavere enn budsjett.  
 
Driftskostnadene ligger 24,4 mill kr over budsjett hittil. Av dette utgjør avvik innen kjøp av 
helsetjenester 16,5 mill kr (herunder gjestepasientkostnader, jf ovenfor). Andre 
driftskostnader viser også et merforbruk (8 mill kr), mens lønnsområdet viser en ikke reell 
besparelse (jf ovenfor).  
 
Basert på regnskapsresultatet etter 4 måneder forventes et underskudd på opp mot 100 mill kr 
i 2006. Godkjent styringsmål er et underskudd på 29 mill kr.  
 
Tiltak  
Helseforetaket har i vedtatt budsjett om lag 40 tiltak, med en samlet effekt på 24 mill kr. Det 
foreligger ikke estimert effekt av disse tiltakene hittil.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Økonomi  
Helseforetaket har et underskudd på 28 mill kr mot et budsjettert overskudd på 8 mill kr.   
Underskuddet per april 2005 var 8,2 mill kr. 
 
Totale inntekter ligger 22,3 mill kr lavere budsjett. Det er et betydelig negativt avvik innen 
ISF-inntekter av egen produksjon (13,3 mill kr i avvik). Dette skyldes en kombinasjon av at 
budsjettert aktivitetsvekst ikke realisert, forutsatt kodeforbedring er ikke realisert, 
omfordelingseffekter av endringer i DRG-systemet, samt vridning mot dagbehandling.  
 
Kostnadene ligger 12,3 mill kr over budsjettert hittil. Det er besparelse innen varekostnader 
som følge av et lavere aktivitetsnivå enn planlagt. Negative avvik er i hovedsak innen kjøp av 
helsetjenester (avvik på 7,9 mill kr, hvorav 2,4 gjelder innleie av personell) og andre 
driftskostnader. Deler av avviket innen andre driftskostnader skyldes ulik periodisering i 
regnskap og budsjett og det forventes derfor at merforbruket ikke fremskrives på årsbasis.  
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Helseforetaket prognostiserer et underskudd på 120-130 mill kr mot godkjent styringsmål på 
56,7 mill kr.  Nordlandssykehusets tilpasningsproblem utover godkjent styringsmål fordeler 
seg på inntektssvikt (jf ovenfor), ikke realiserte tiltak i form av GAT (arbeidstidsplanlegging), 
generelle besparelser, innkjøpsavtaler og bedret kodekvalitet, samt økte 
gjestepasientkostnader innen somatisk virksomhet.   
 
Tiltak  
I vedtatt budsjett for 2006 er det innarbeidet tiltak for 56 mill kr. Effekt av tiltakene hittil er 
beregnet til 7 mill kr, men det forventes om lag 11 mill kr lavere effekt på årsbasis enn 
planlagt.  
 
Underskuddsproblematikken var kjent ved årsskiftet og på bakgrunn av dette behandlet styret 
i NLSH sak om tilpasningstiltak 27.mars 2006. Her vedtok styret ytterligere utredning av 
tiltak som endringer i sengekapasitet, innhold i virksomheten i Lofoten, behovet for ass. leger 
ved ØNH, Øye og Patologi, organisering av boligdrift, innføring av hinkehelg og 
stillingsstopp f. o. m. 1. april. I tillegg ble det gjort vedtak om at manglende finansiering av 
nytt tilbud i strålebehandling skulle tas opp med Helse Nord, og at tilbudet ikke skulle 
igangsettes før dette var avklart. Det var også forutsatt fullfinansiering fra Helse Nord til økte 
kostnader knyttet til egen drift av bilambulanse. Det er ikke gjort tilleggsbevilgninger fra 
Helse Nord for disse forholdene. 
 
Hålogalandssykehuset HF 
Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på 38,1 mill kr mot budsjettert 26,0 mill kr. Underskuddet per 
april 2005 var 30,9 mill kr. 
 
Totale inntekter ligger 5,7 mill kr lavere enn budsjett. ISF-inntekter av egen produksjon viser 
et negativt avvik på 4,2 mill kr. Aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er lavere enn 
budsjettert og lavere enn hittil i 2005.  
 
Kostnadene ligger 5,8 mill kr høyere enn budsjett. Det er besparelser innen varekostnader (jf 
lavere aktivitetsnivå) og avskrivninger. Andre hovedposter viser merforbruk.  
 
Helseforetaket har signalisert en underskuddsprognose på i overkant av 100 mill kr, mot 
godkjent styringsmål på 77,8 mill kr i underskudd.  
 
Tiltak  
Hålogalandssykehuset HF har vedtatt en tiltaksplan med ambisjoner om 43 mill kr i 
innsparing i 2006. Hittil i år er 7,5 mill kr av disse realisert. På årsbasis forventes ca 7,5 mill 
kr lavere effekt enn planlagt.  
 
Per april er årsprognosen til helseforetaket omtrent 25 mill kr dårligere enn styringsmålet. 
Helseforetaket rapporterer at det vil være vanskelig å iverksette nye tiltak i løpet av siste 
halvår som vil få effekt i 2006 og arbeid med å gjennomføre allerede vedtatte tiltak 
prioriteres. Vesentlige fokusområder her er grunnbemanning og tjenesteplaner for 
behandlings- og pleiepersonale, produksjonsstyring (pasientlogistikk og personellbruk), 
forbedre innkjøps- og syketransportløsninger, riktigere dimensjonering av støttefunksjoner, 
samordning og samhandling, ansvarliggjøring av ledere. I tillegg vil det fortløpende vurderes 
nye enkelttiltak bla vurdering av alternativer for døgnbasert rehabilitering og omorganisering 
av apotektjenesten. 
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For å redusere foretakets økonomiske tilpasningsutfordringer ytterligere er det nødvendig å 
gjennomføre strategiske endringer og redusere aktivitetsnivået. Helseforetaket er av den 
oppfatning av de beste og varige løsningene finnes i en koordinert strategiprosess med 
deltakelse fra fagmiljø og tillitsvalgte. Denne prosessen er igangsatt og forventes avsluttet 
høsten 2006.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Økonomi 
Regnskapsresultat hittil er et underskudd på ca 60,3 mill kr, mot budsjettert 38 mill kr. 
Underskuddet per april 2005 var 13,0 mill kr. 
 
Inntektene ligger 11,4 mill kr over budsjett hittil. Avviket finner vi i hovedsak under andre 
inntekter (16,8 mil kr) og ISF - av egen produksjon (5,1 mill kr). Avvikene er relatert til 
henholdsvis økte egenbetalinger og økt aktivitet. ISF-inntektene er også økt delvis som følge 
av endringer i DRG-systemet, men helseforetaket har den største veksten i DRG-produksjon 
fra 2005 (+5,7 %). Dette er en høy vekst i forhold til krav om videreføring av aktivitetsnivå.   
Polikliniske inntekter er 2,3 mill kr høyere enn budsjettert. Her har aktiviteten økt med 4 %.  
 
Kostnadssiden ligger 33,6 mill kr over budsjett hittil. Helseforetakets største 
budsjettutfordringer ligger innen varekostnader og innleie av personell. Innleie har økt med 6 
mill kr sammenlignet med hittil i fjor.  
 
Vareforbruket har sammenheng med aktivitetsnivået. Stykkprisrefusjonen er lav (40 %) og 
den økte produksjonen kan bidra til et større tilpasningsproblem utover året.   
 
Helseforetaket har en prognose som er 50-70 mill kr høyere enn styringsmålet på 106,9 mill 
kr.  
 
Tiltak  
Av vedtatte tiltak på ca 24 mill kr er om lag 3 realisert hittil. Det forventes lavere effekt enn 
planlagt på årsbasis.  
 
Det arbeides aktivt ut mot avdelingene for å redusere kostnadene. Det er videre startet opp et 
arbeid for å identifisere områder for kostnadsbesparing. Dette gjelder blant annet 
sammenslåing av avdelinger til klinikker, felles skriveenhet for kontortjenesten, felles 
prøvemottak med mer. Videre vurderes intensivering av arbeidet for å få ned sykefraværet, 
redusere innleie av personell herunder etablere internt vikarbyrå, utsette uprioriterte 
vedlikeholdsoppgaver, sterkere ansvarliggjøring av avdelingsledelsen, etablere større 
sengeenheter, felles prøvemottak, felles skriveenhet. UNN har også fremmet konkrete forslag 
til tiltak som bør utredes av Helse Nord RHF som vurdering av laboratorievirksomhet, 
sentralisering av tjenester og felles tiltak/prioriteringer, vurdere konsulentkjøp, redusere 
ambisjoner i bestillerdokumentet. 
 
Helse Finnmark HF 
Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på 34,9 mill kr hittil mot budsjettert 20,5 mill kr.  
Underskuddet per april 2005 var 26,8 mill kr. 
 
Inntektene ligger 4,5 mill kr under budsjett hittil. Dette skyldes i hovedsak lavere ISF-
inntekter av egen produksjon (3,9 mill kr), spesielt innenfor medisinske pasienter.     
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Kostnadene ligger 9,3 mill kr over budsjett, noe som i hovedsak er relatert til kjøp av 
helsetjenester og andre driftskostnader. Kostnader til innleie av personell har økt betydelig fra 
2005 ligger 3,3 mill kr over budsjett. Gjestepasientkostnader innen rusomsorg er større enn 
budsjettert.   
 
Andre driftskostnader har et negativt avvik på 7,4 mill kr, hvorav foreløpig manglende 
resultater innen planlagte besparelser syketransport utgjør 3,3 mill kr. Det forventes resultater 
utover året.  
 
Helseforetaket har fremdeles store utfordringer med å nå styringsmålet for 2006. Ved 
utgangen av april anslås det et underskudd for 2006 på ca 70 mill kr mot godkjent styringsmål 
på 46 mill kr. Avviket skyldes i hovedsak mindre effekt en forutsatt av vedtatt tiltaksplan, 
økte kostnader som følge av vakanser, økt sykefravær, reduserte ISF-inntekter (endring i 
DRG-vekter og lavere aktivitet). 
 
Tiltak  
Ved inngangen til 2006 hadde Helse Finnmark en budsjettutfordring på 70 mill kr hvorav 22 
mnok ble utsatt av RHF og staten (økte pensjonskostnader). Helseforetaket har vedtatt tiltak 
for 35 mnok som ikke ville påvirke pasienttilbudet. Av dette er ca 3,3 mill kr realisert hittil, 
effekt på årsbasis er foreløpig ikke revurdert. 
 
Som strakstiltak har Helse Finnmark prioritert å få besatt stillinger med fast ansatte for å 
unngå dyr innleie. Det er utarbeidet egen godkjenningsrutine for innleie. Andre tiltak er 
husleieøkning, overføring av barnehage til kommunen, ansettelsesstopp, opplæringsprogram i 
koding og reduksjon av aktivitet i sommer. 
 
I tillegg er det vedtatt tiltak for 11mill kr knyttet til finansiering av sykestueplasser og 
regional AMK. Det er foreløpig ikke gjort konkret oppfølging av sykestueplasser og AMK 
som kan gi konkrete besparelser. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Regnskapet viser underskudd på 0,4 mill kr. Dette er omtrent som budsjettert.   
 
Inntektene er 2,3 mill kr høyere enn budsjett, og har økt med i overkant av 7 pst fra samme 
periode i 2005.  
 
Helseforetaket forventes i tråd med budsjett. 



Vedlegg 1 Regnskap, konsolidert   
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Helseforetak: Helse Nord - foretaksgruppen, inkl elimineringer
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Elimineringer Etter eliminering Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -472 839 -469 931 -485 840 -469 318 -1 897 928 -1 897 928 -1 908 492 10 563 -5 739 801
ISF egen produksjon -110 344 -109 750 -127 131 -103 516 -450 741 -450 741 -470 052 19 311 -1 379 558
ISF av gjestepasientkjøp -8 983 -9 638 -10 295 -12 318 -41 234 -41 234 -29 755 -11 479 -89 749
Gjestepasientinntekter -1 946 -2 474 -2 174 -5 051 -11 645 -11 645 -9 250 -2 395 -30 299
Polikliniske inntekter -30 793 -28 657 -33 221 -27 118 -119 790 -119 790 -130 348 10 558 -387 948
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -92 116 -94 619 -102 922 -94 371 -384 029 -384 029 -391 296 7 267 -1 192 051
Øremerket tilskudd psykisk helse -13 960 -15 128 -13 656 -13 408 -56 153 -56 153 -59 616 3 463 -192 941
Andre driftsinntekter -71 385 -74 554 -81 779 -72 645 -300 363 117 207 -183 156 -11 585
Sum driftsinntekte

-171 571 -630 746
r -802 366 -804 751 -857 018 -797 746 -3 261 882 117 207 -3 144 675 - 25 704 -

Driftskostnade

3 170 379 9 643 093

r
Kjøp av helsetjenester 96 177 102 862 106 373 110 648 416 059 -11 120 404 939 352 419 52 520 1 097 048
Varekostnader 85 563 89 118 106 060 80 571 361 310 -51 500 309 810 13 159
Lønn eks pensjon 417 649 423 713 405 237 416 291 1 662 891 1 662 891 772 4 
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 47 063 51 217 45 525 43 342 187 148 187 148 185 606 1 542 530 071
Andre driftskostnader 153 492 146 155 178 218 151 793 629 658 -54 587 575 071 18 666
Ordinære avskrivninger 49 254 50 183 50 345 46 108 195 890 195 890 -2 065
Sum driftskostnade

296 652 919 041
1 662 119 956 129

556 405 1 831 616
197 955 601 342

r 849 197 863 248 891 758 848 754 3 452 956 -117 207 3 335 749 3 251 156 84 594 9 935 248

Driftsresultat 46 831 58 497 34 739 51 007 191 074 0 191 074 80 777 110 298 292 155

Finansielle poster
Renteinntekter -3 346 -2 932 -3 535 -4 489 -14 301 -14 301 -8 139 -6 162 -24 467
Rentekostnader 2 340 2 401 3 576 3 714 12 030 12 030 5 687 6 343 17 060
Sum finansielle poster -1 006 -531 41 -775 -2 271 0 -2 271 -2 452 182 -7 407

 

Ordinært resultat 45 824 57 966 34 780 50 233 188 804 0 188 804 78 324 110 479 284 748  
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Regnskap, hittil i år hittil i fjor, før eliminering  
 
Tabellen nedenfor viser regnskap hittil i år mot hittil i fjor, eksklusive elimineringer av internt 
kjøp og salg. Dette innebærer at både kostnadssiden og inntektssiden er for høy for begge år 
(ingen resultateffekt). De største postene for interne kjøp og salg er handel med 
sykehusapotek, internfakturering gjestepasientkjøp rusomsorg og IT systemer, og Helse Nord 
IKT (fra og med 2006).  
 
 
Helse Nord - foretaksgruppen, før elimineringer 
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Hittil 05 Hittil 06 Bud hittil 06 Avvik Års bud 06

Driftsinntekte
Inntekter = - kostnader = +

r
Basisramme -1 529 595 -1 897 928 -1 908 492 10 563 -5 739 801
ISF egen produksjon -642 083 -450 741 -470 052 19 311 -1 379 558
ISF av gjestepasientkjøp -47 738 -41 234 -29 755 -11 479 -89 749
Gjestepasientinntekter -8 159 -11 645 -9 250 -2 395 -30 299
Polikliniske inntekter -157 630 -119 790 -130 348 10 558 -387 948
Ørem. statstilskudd inkl pasienttransport -316 340 -384 029 -391 296 7 267 -1 192 051
Øremerket tilskudd psykisk helse -44 325 -56 153 -59 616 3 463 -192 941
Andre driftsinntekter -263 080 -300 363 -287 374 -12 989 -858 726
Sum driftsinntekter -3 008 951 -3 261 882 -3 286 182 24 300 -9 871 073

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 370 986 416 059 363 539 52 520 1 097 048
Varekostnader 333 753 361 310 346 502 14 809 1 028 561
Lønn eks pensjon 1 522 043 1 662 891 1 662 119 772 4 956 129
Pensjon inkl AGA av pensjon 161 543 187 148 185 606 1 542 530 071
Andre driftskostnader 508 780 629 658 611 238 18 420 1 950 076
Ordinære avskrivninger 208 329 195 890 197 955 -2 065 601 342
Sum driftskostnader 3 105 434 3 452 956 3 366 959 85 998 10 163 228

Driftsresultat 96 483 191 074 80 777 110 298 292 155

Finansielle poster
Renteinntekter -7 669 -14 301 -8 139 -6 162 -24 467
Rentekostnader 5 436 12 030 5 687 6 343 17 060
Sum finansielle poster -2 233 -2 271 -2 452 182 -7 407

Ordinært resultat 94 250 188 804 78 324 110 479 284 748

Strukturfond 44 000 43 200 43 200 0 129 600
Korrigering kortere levetider 15 000 14 200 14 200 0 42 600
Korrigering økt pensjonskostnad 38 000 38 000 0 114 000

Korrigert resultat 35 250 93 404 -17 076 110 479 -1 452



Vedlegg 2 Rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet  
 
ØKONOMIRAPPORTERING TIL EIER Skjema E1

Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn
Regnskapstall for foretaksgruppen. Konsoliderte tall 

Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Regnskap Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 1 897 928   1 908 492         (10 563)      -1 %
ISF egne pasienter 491 975      499 807            (7 832)        -2 %
Gjestepasienter 11 645        9 250                2 395         26 %
Polikliniske inntekter 82 320        92 654              (10 334)      -11 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 37 470        37 694              (224)           -1 %
Øremerkede tilskudd psykisk 
helsevern 56 153         59 616               (3 463)          -6 %
Andre øremerkede tilskudd 384 029      391 296            (7 267)        -2 %
Andre driftsinntekter 183 156       171 571             11 585         7 %
Sum driftsinntekter 3 144 675    3 170 379          (25 704)        0                   9 613 000     9 643 000    
Kjøp av offentlige helsetjenester 187 046      168 587            18 459       11 %
Kjøp av private helsetjenester 119 257      120 395            (1 138)        -1 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen (inkl innleie) 408 447       360 089             48 358         13 %
Lønn til fast ansatte 1 219 921   1 230 448         (10 527)      -1 %
Overtid og ekstrahjelp 93 350        59 945              33 405       56 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 187 148      185 606            1 542         1 %
Annen lønn 349 620      371 726            (22 106)      -6 %
Avskrivninger 195 890      197 955            (2 065)        -1 %
Nedskrivninger -              -                    -             
Andre driftskostnader 575 071       556 405             18 666         3 %

Sum driftskostnader 3 335 749    3 251 155          84 594         1                   10 156 607   9 935 248    
Driftsresultat (191 074)      (80 776)              (110 298)      (1)                  (543 607)      (292 248)      
Finansinntekter 14 301        8 139                6 162         76 %
Finanskostnader 12 030        5 687                6 343         112 %
Finansresultat 2 271           2 452                 (182)             -7 % 7 407            7 407           
Ordinært resultat (188 803)      (78 324)              (110 479)      141 % (536 200)      (284 841)      
Meravskrivninger tilknyttet 
strukturfondet 43 200         43 200               -               -                129 600        129 600       
Meravskrivninger tilknyttet kortere 
levetider 14 200         14 200               -               -                42 600          42 600         
Økte pensjonskostnader 38 000         38 000               -               -                114 000        114 000       
Korrigert resultat (93 403)        17 076               (110 479)      -647 % (250 000)      1 359           

Akkumulert pr 04 2006 Estimat for året
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Kostnader fordelt på 
tjenesteområder

Regnskap for 
i fjor Års-budsjett

 Regnskap 
hittil i år 

Estimat for i 
år

Prosentvis 
vekst

Tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmisbrukere 166 000       159 918             57 558         181 000        9 %
Psykisk helsevern 1 224 634    1 382 909        432 685     1 341 324   10 %
Somatiske tjenester 5 601 533    5 927 233        2 016 592  6 099 776   9 %
Rehabilitering 249 382       349 667           120 522     362 000      45 %
Annet 1 981 900    2 062 097        708 392     2 172 507   10 %
Sum 9 223 449    9 881 824        3 335 749  10 156 607 10 %

Merknad til rapportering om 
kostnader fordelt på 

tjenesteområder: 

Likviditet Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Regnskap Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i %
Bankinnskudd per. 
Rapporteringstidspunkt 427 000       381 000             46 000         12 % 50 000          50 000         -                     0 %
Bruk av driftskreditt per 
rapporteringstidspunkt -               -                     -               -               
Limit driftskreditt 232 000             232 000       

 Det bes om at regnskapstallene fra 2005 gjøres sammenlignbare med regnskapstallene for 2006 så langt som mulig og 
at eventuelle vesentlige forskjeller kommenteres i rapporten.   

Akkumulert per 04 Estimat for året
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Realiserte omstillingstiltak i 2006 - 
effekt i 1000 kr

Planlagt 
effekt i 2006

Realisert effekt 
hittil i 2006

Estimat for 
realisert 
effekt i 2006

Type tiltak på det enkelte 
helseforetak
Kodeforbedring 6 700 0 4 467
Effekt innkjøpsavtaler Helse Nord 15 000 0 10 000
Effekt nytt turnussystem (GAT) 3 000 0 2 500
Generell besparelse 10 000 0 8 333
Diverse tiltak 7 100 2 367 5 917
Reduksjon innleie radiologi 1 100 367 1 100

Resultatforbedring ved økt aktivitet ortopedi 1 000 0 833
Reduksjon kjøp av PC 2 000 667 2 000
Omlegging ambulansedrift med båt Vågan 2 000 667 2 000
Reduksjon syketransport 4 000 1 333 4 000
Reduksjon energi 2 000 667 2 000
Engangskostnader 2005 2 500 833 2 500
SUM Nordlandssykehuset 56 400 6 900 45 650
Konkretiserte tiltak 43 430 7 490 35 850
SUM Hålogalandssykehuset 43 430 7 490 35 850
Syketransport 10 000 0,0 10 000
Reduksjon i gjestepasientkjøp 3 000 0,0 3 000
Innkjøpsforbedringer på 
Behandlingshjelpemidler 2 000 1 000,0 2 000
Generelle innkjøpsforbedringer 2 000 0,0 2 000
Tiltak innarbeidet i klinikker/Drift og stab 11 900 1 983,0 11 900
Gjenstående tiltak på klinikk Kirkenes, 
Driftsavd og Ambulanser 6 100 300,0 6 100
SUM Helse Finnmark 35 000 3 283 35 000
Samarbeid HINAS 20 000 3 000 20 000
Kostnadsreduksjon IT 4 000 0
UNN 24 000 3 000 20 000

Helgelandssykehuset 24000 24000

Sum RHF 182 830 20 673 160 500

Informasjon om utvikling i 
bemanning
Helseforetak snitt 200504 snitt 200604 200503 200603
Helgelandssykehuset 1079 1135 8,0 9,0              
Nordlandssykehuset 2428 2544 9,2 9,1              
Hålogalandssykehuset 1620 1632 8,6 10,1            
UNN 4401 4511 9,7 9,9              
Helse Finnmark 1257 1298 9,3 11,2            
Sykehusapotek Nord 64 71 7,1 6,9              
Helse Nord RHF/HN IKT (årsverk) 42 169 1,5 1,6              
HN IKT 7,2              
Sum RHF 10891 11360 9,1 9,7                

Antall årsverk Sykefravær
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Aktivitetstall

Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Regnskap Årsbudsjett Avvik i kr
Somatikk
Antall DRG poeng iht "sørge for" - 
ansvaret - Omregnet fra ISF inntekt 38 905 39 524 -1,6 % 114 585 116 191
ISF-refusjoner iht "sørge for" - ansvaret 491 975 499 807 -7 832 -1,6 % 1 439 000 000 1 469 307 000 -30 307 000
Polikliniske refusjoner (mill. kroner) 119 790 130 348 -10 558 -8,1 % 377 948 000 387 948 000 -10 000 000

Helse Nord RHF
Akkumulert pr april 2006 Estimat for året
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Vedlegg 3 Regnskap per HF  
 
Helseforetak: Helse Finnmark HF 
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -54 010 -51 595 -53 490 -55 618 -214 714 -214 738 25 -650 722
ISF egen produksjon -10 767 -10 921 -12 229 -9 822 -43 739 -47 602 3 863 -138 377
ISF av gjestepasientkjøp -1 118 -1 184 -1 204 -1 097 -4 603 -5 050 447 -14 681
Gjestepasientinntekter -173 -90 -288 -128 -679 -718 39 -3 120
Polikliniske inntekter -2 939 -2 216 -3 186 -3 613 -11 955 -13 095 1 140 -39 298
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -14 730 -15 226 -14 904 -14 924 -59 785 -59 600 -185 -178 800
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 558 -1 543 -1 625 -1 509 -6 236 -6 268 32 -32 896
Andre driftsinntekter -3 966 -4 826 -5 480 -7 701 -21 974 -21 142 -832 -63 461
Sum driftsinntekter -89 262 -87 601 -92 407 -94 413 -363 683 -368 212 4 529 -1 121 355

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 8 163 6 261 7 318 9 732 31 474 28 195 3 279 85 609
Varekostnader 5 049 5 926 6 316 6 105 23 394 22 167 1 228 65 732
Lønn eks pensjon 44 106 44 553 43 490 45 701 177 851 178 702 -851 534 425
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 4 636 4 637 4 705 4 685 18 663 20 061 -1 398 60 975
Andre driftskostnader 32 825 26 302 32 370 29 804 121 301 113 905 7 396 342 564
Ordinære avskrivninger 6 002 6 002 6 013 5 998 24 015 24 405 -390 74 047
Sum driftskostnader 100 780 93 681 100 212 102 025 396 698 387 434 9 264 1 163 353

Driftsresultat 11 518 6 079 7 805 7 612 33 015 19 222 13 793 41 998

Finansielle poster
Renteinntekter -30 -20 -58 -52 -159 -67 -93 -200
Rentekostnader 481 439 513 588 2 021 1 334 687 4 002
Sum finansielle poster 451 419 456 536 1 861 1 267 594 3 802

 
Ordinært resultat 11 969 6 498 8 261 8 148 34 876 20 489 14 387 45 800  
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Helseforetak: UNN HF
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -177 223 -177 223 -181 654 -169 058 -705 158 -705 454 296 -2 112 672
ISF egen produksjon -42 500 -41 500 -48 700 -40 300 -173 000 -167 950 -5 050 -511 779
ISF av gjestepasientkjøp -1 300 -1 400 -1 400 -1 400 -5 500 -4 249 -1 251 -15 674
Gjestepasientinntekter -1 000 -992 -782 -3 820 -6 594 -4 267 -2 327 -13 115
Polikliniske inntekter -12 911 -12 621 -13 828 -10 809 -50 169 -52 580 2 411 -159 222
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -23 768 -26 060 -28 687 -25 292 -103 807 -115 143 11 336 -363 382
Øremerket tilskudd psykisk helse -5 637 -5 637 -5 637 -5 637 -22 548 -22 550 2 -67 649
Andre driftsinntekter -12 681 -14 116 -19 589 -13 304 -59 690 -42 923 -16 767 -125 898
Sum driftsinntekter -277 020 -279 549 -300 277 -269 620 -1 126 466 -1 115 116 -11 350 -3 369 391

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 12 078 18 195 19 335 14 597 64 205 45 421 18 784 137 370
Varekostnader 36 202 37 385 46 925 35 971 156 483 139 939 16 544 423 061
Lønn eks pensjon 165 707 171 935 167 322 170 115 675 079 669 950 5 129 1 985 740
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 18 175 18 612 18 329 13 962 69 078 69 087 -9 180 309
Andre driftskostnader 40 738 38 474 48 501 35 174 162 887 168 159 -5 272 567 638
Ordinære avskrivninger 15 316 15 386 15 562 15 527 61 791 63 357 -1 566 190 072
Sum driftskostnader 288 216 299 987 315 974 285 346 1 189 523 1 155 913 33 610 3 484 190

Driftsresultat 11 196 20 438 15 697 15 726 63 057 40 797 22 260 114 799

Finansielle poster
Renteinntekter -668 -523 -654 -1 008 -2 853 -2 667 -186 -8 000
Rentekostnader 0 10 34 10 54 34 20 101
Sum finansielle poster -668 -513 -620 -998 -2 799 -2 633 -166 -7 899

 
Ordinært resultat 10 528 19 925 15 077 14 728 60 258 38 164 22 094 106 900  
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Helseforetak: Hålogalandssykehuset HF
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -60 800 -60 440 -62 907 -62 105 -246 252 -246 253 1 -721 428
ISF egen produksjon -16 776 -17 494 -20 600 -16 730 -71 600 -75 752 4 152 -213 698
ISF av gjestepasientkjøp -1 907 -2 284 -1 707 -3 199 -9 097 -7 409 -1 688 -20 613
Gjestepasientinntekter 0 -510 -355 -232 -1 097 -1 571 474 -4 370
Polikliniske inntekter -3 781 -3 534 -4 332 -3 558 -15 205 -17 304 2 099 -49 069
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -15 133 -15 050 -14 930 -15 527 -60 640 -60 273 -367 -180 820
Øremerket tilskudd psykisk helse -1 189 -1 182 -1 151 -1 174 -4 696 -4 696 0 -14 089
Andre driftsinntekter -9 152 -8 559 -2 186 -5 655 -25 552 -26 541 989 -73 665
Sum driftsinntekter -108 738 -109 053 -108 168 -108 180 -434 139 -439 799 5 660 -1 277 752

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 13 125 12 543 8 003 15 303 48 974 46 034 2 940 131 502
Varekostnader 7 542 9 738 9 417 6 251 32 948 35 732 -2 784 96 110
Lønn eks pensjon 60 449 62 242 53 720 59 642 236 053 232 344 3 709 687 139
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 6 943 9 807 4 030 6 699 27 479 26 674 805 79 854
Andre driftskostnader 20 255 21 599 24 640 20 629 87 123 84 307 2 816 237 052
Ordinære avskrivninger 10 033 10 033 9 549 8 219 37 834 39 511 -1 677 120 400
Sum driftskostnader 118 347 125 962 109 359 116 743 470 411 464 602 5 809 1 352 057

Driftsresultat 9 609 16 909 1 191 8 563 36 272 24 803 11 469 74 305

Finansielle poster
Renteinntekter -1 -4 -157 -1 -163 -85 -78 -255
Rentekostnader 315 378 817 516 2 026 1 250 776 3 750
Sum finansielle poster 314 374 660 515 1 863 1 165 698 3 495

 
Ordinært resultat 9 923 17 283 1 851 9 078 38 135 25 968 12 167 77 800  
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Helseforetak: Nordlandssykehuset HF
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -99 173 -99 173 -102 758 -97 914 -399 018 -399 017 -1 -1 168 807
ISF egen produksjon -26 283 -26 157 -29 089 -23 673 -105 202 -118 520 13 318 -339 598
ISF av gjestepasientkjøp -1 573 -1 755 -2 929 -3 049 -9 306 -6 673 -2 633 -20 018
Gjestepasientinntekter -633 -742 97 -334 -1 612 -1 620 8 -4 860
Polikliniske inntekter -7 009 -6 921 -7 657 -5 571 -27 158 -31 284 4 126 -91 625
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -10 247 -10 046 -10 014 -10 175 -40 482 -40 124 -358 -120 373
Øremerket tilskudd psykisk helse -3 456 -3 235 -3 456 -2 264 -12 411 -14 701 2 290 -44 104
Andre driftsinntekter -12 210 -13 275 -13 927 -12 385 -51 797 -57 354 5 557 -170 905
Sum driftsinntekter -160 584 -161 304 -169 733 -155 365 -646 986 -669 293 22 307 -1 960 290

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 13 008 13 674 12 905 18 223 57 810 49 904 7 906 158 113
Varekostnader 13 302 15 197 20 227 13 943 62 669 65 719 -3 050 189 635
Lønn eks pensjon 93 543 92 048 88 680 89 438 363 709 362 491 1 218 1 107 906
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 11 340 11 344 11 357 11 376 45 417 45 142 275 135 738
Andre driftskostnader 24 136 26 485 30 843 22 264 103 728 97 756 5 972 300 706
Ordinære avskrivninger 10 480 10 234 10 355 10 298 41 367 41 369 -2 128 885
Sum driftskostnader 165 809 168 982 174 367 165 542 674 700 662 381 12 319 2 020 983

Driftsresultat 5 225 7 678 4 634 10 177 27 714 -6 912 34 626 60 693

Finansielle poster
Renteinntekter -1 -233 -320 -554 0 -554 0
Rentekostnader 10 15 617 201 843 -1 331 2 174 -3 993
Sum finansielle poster 10 14 384 -119 289 -1 331 1 620 -3 993

 
Ordinært resultat 5 235 7 692 5 018 10 058 28 003 -8 243 36 246 56 700  
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Helseforetak: Helgelandssykehuset HF  
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -42 987 -42 987 -45 198 -45 648 -176 820 -176 821 1 -524 692
ISF egen produksjon -14 018 -13 678 -16 513 -12 991 -57 200 -60 228 3 028 -176 106
ISF av gjestepasientkjøp -2 635 -2 635 -2 635 -2 635 -10 540 -4 707 -5 833 -13 763
Gjestepasientinntekter -140 -140 -846 -537 -1 663 -1 074 -589 -4 834
Polikliniske inntekter -4 153 -3 365 -4 218 -3 567 -15 303 -16 085 782 -48 734
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -10 771 -10 770 -10 917 -10 953 -43 411 -43 410 -1 -129 829
Øremerket tilskudd psykisk helse -2 120 -3 531 -1 487 -2 824 -9 962 -11 301 1 339 -33 903
Andre driftsinntekter -3 819 -4 629 -2 594 -2 603 -13 645 -13 861 216 -41 842
Sum driftsinntekter -80 643 -81 735 -84 408 -81 758 -328 544 -327 487 -1 057 -973 703

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 12 061 11 963 14 118 13 197 51 339 34 883 16 456 104 648
Varekostnader 8 377 6 576 7 049 4 316 26 318 26 174 144 78 523
Lønn eks pensjon 44 393 42 557 42 698 43 729 173 377 180 133 -6 756 529 656
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 5 304 6 132 5 741 5 686 22 863 21 035 1 828 63 106
Andre driftskostnader 15 862 16 275 18 194 17 368 67 699 58 929 8 770 176 786
Ordinære avskrivninger 5 025 6 305 5 778 3 492 20 600 16 661 3 939 49 983
Sum driftskostnader 91 022 89 808 93 578 87 788 362 196 337 815 24 381 1 002 702

Driftsresultat 10 379 8 073 9 170 6 030 33 652 10 328 23 324 28 999

Finansielle poster
Renteinntekter 0 0 0 -101 -101 -101
Rentekostnader 0 24 12 773 809 809
Sum finansielle poster 0 24 12 672 708 0 708 0

 
Ordinært resultat 10 379 8 097 9 182 6 702 34 360 10 328 24 032 28 999  
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Helseforetak: Helse Nord IKT 
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme 0 0
ISF egen produksjon 0 0
ISF av gjestepasientkjøp 0 0
Gjestepasientinntekter 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport 0 0
Øremerket tilskudd psykisk helse 0 0
Andre driftsinntekter -6 527 -6 830 -13 297 -8 998 -35 651 -35 932 280 -107 796
Sum driftsinntekter -6 527 -6 830 -13 297 -8 998 -35 651 -35 932 280 -107 796

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 0 0
Varekostnader 0 0
Lønn eks pensjon 3 922 4 069 3 976 3 781 15 747 16 740 -993 48 174
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 243 253 541 340 1 378 1 330 48 3 973
Andre driftskostnader 1 343 3 436 4 858 8 995 18 632 13 129 5 503 39 388
Ordinære avskrivninger 1 100 1 100 1 865 1 355 5 420 5 420 -1 16 261
Sum driftskostnader 6 608 8 858 11 240 14 471 41 177 36 620 4 557 107 796

Driftsresultat 81 2 028 -2 057 5 473 5 525 688 4 837 0

Finansielle poster
Renteinntekter 0 0 0 0
Rentekostnader 50 94 144 0 144 0
Sum finansielle poster 0 0 50 94 144 0 144 0

 
Ordinært resultat 81 2 028 -2 008 5 567 5 669 688 4 981 0  
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Helseforetak: Sykehusapotek Nord HF 
Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme 0 0
ISF egen produksjon 0 0
ISF av gjestepasientkjøp 0 0
Gjestepasientinntekter 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport 0 0
Øremerket tilskudd psykisk helse 0 0
Andre driftsinntekter -18 269 -17 550 -19 897 -17 201 -72 917 -70 569 -2 348 -218 000
Sum driftsinntekter -18 269 -17 550 -19 897 -17 201 -72 917 -70 569 -2 348 -218 000

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 0 0
Varekostnader 15 091 14 296 16 126 13 985 59 498 56 771 2 727 175 500
Lønn eks pensjon 2 737 2 081 2 365 2 592 9 775 9 990 -215 29 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 259 273 276 303 1 111 1 000 111 2 600
Andre driftskostnader 775 596 920 542 2 833 3 059 -226 9 000
Ordinære avskrivninger 48 48 46 42 184 217 -33 650
Sum driftskostnader 18 910 17 294 19 733 17 464 73 401 71 037 2 364 216 750

Driftsresultat 641 -256 -164 263 484 468 16 -1 250

Finansielle poster
Renteinntekter -89 -89 -50 -39 -200
Rentekostnader 0 0
Sum finansielle poster 0 0 -89 0 -89 -50 -39 -200

 
Ordinært resultat 641 -256 -253 263 395 418 -23 -1 450  
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Helseforetak: Helse Nord RHF 

Resultatregnskap 2006 pr. måned
 

Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud
Inntekter = - kostnader = +
Driftsinntekter
Basisramme -38 646 -38 513 -39 833 -38 975 -155 967 -166 208 10 242 -561 480
ISF egen produksjon 0 0
ISF av gjestepasientkjøp -450 -380 -420 -938 -2 188 -1 667 -521 -5 000
Gjestepasientinntekter 0 0
Polikliniske inntekter 0 0
Ørem. statstilskudd inkl syketransport -17 467 -17 467 -23 470 -17 500 -75 904 -72 746 -3 158 -218 847
Øremerket tilskudd psykisk helse -300 -300 -100 -200 -300
Andre driftsinntekter -4 761 -4 769 -4 808 -4 799 -19 137 -19 053 -84 -57 159
Sum driftsinntekter -61 324 -61 129 -68 831 -62 212 -253 496 -259 774 6 278 -842 786

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester 37 742 40 226 44 693 39 596 162 258 159 102 3 156 479 806
Varekostnader 0 0
Lønn eks pensjon 2 793 4 228 2 986 1 293 11 300 11 769 -470 34 089
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 163 159 546 291 1 159 1 277 -118 3 516
Andre driftskostnader 17 558 12 988 17 892 17 017 65 455 71 994 -6 539 276 942
Ordinære avskrivninger 1 250 1 075 1 177 1 177 4 680 7 015 -2 335 21 044
Sum driftskostnader 59 505 58 676 67 295 59 375 244 851 251 157 -6 305 815 397

Driftsresultat -1 818 -2 453 -1 537 -2 837 -8 645 -8 617 -27 -27 389

Finansielle poster
Renteinntekter -2 647 -2 384 -2 344 -3 007 -10 382 -5 271 -5 111 -15 812
Rentekostnader 1 534 1 535 1 533 1 533 6 134 4 400 1 734 13 200
Sum finansielle poster -1 113 -849 -811 -1 474 -4 247 -871 -3 377 -2 612

 
Ordinært resultat -2 932 -3 301 -2 348 -4 311 -12 892 -9 488 -3 404 -30 001



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200400495-60 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 
 

 

STYRESAK 39-2006  REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2006  
 – KONSEKVENSER FOR HELSE NORD 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder følgende punkter som får betydning for Helse 
Nord: 
 
− Forsering av omfordeling mellom helseregionene.  

Det er foreslått å tildele 100 mnok til Helse Vest og Helse Midt-Norge for å forsere 
omfordeling som følge av vedtatte prinsipp for å fordeling av basisbevilgningen. Dette 
medfører at det gjenstår trekk for Helse Nord RHF på 18 mnok. 

 
− Økt tildeling for TNF-hemmere 

Det foreslås en teknisk korrigering på 6 mnok i økt tildeling til Helse Nord for overtakelse 
av finansieringsansvaret for TNF-hemmere. Korrigeringen gjøres fordi etterslepet på 
utbetalinger fra RTV er kortet ned fra en måned til 14 dager. Dette gir en forventet 
resultatforbedring på 6 mnok for 2006. Helse Nord RHF var opprinnelig tildelt 62,255 
mnok for 2006 som ble fordelt i styresak 32-2006. I ettertid har det vist seg at fordelingen 
var gjort på bakgrunn av feil grunnlag og det legges derfor fram forslag til ny fordeling i 
denne saken. 

 
− ISF enhetspris 

Det antydes at ekstra utbetaling i 2005 som følge av for lav enhetspris vil revurderes 
høsten 2006. Det kan derfor tyde på at Helse Nord kan bli trukket som følge av dette. 
Dette har en estimert negativ resultateffekt på 9,2 mnok for Helse Nord. 

 
− Måling av resultat i de regionale helseforetakene 

I henhold til St.prp. nr 1 (2005-2006) skulle Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legge 
fram forslag til hvordan helseforetakene skal måles resultatmessig fra og med 2007. 
Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om dette i forbindelse med framleggelse av 
statsbudsjett for 2007. 

 
− Økte pensjonskostnader som følge av endring i økonomiske parametre 

De regionale helseforetakene står ikke ansvarlig for økte pensjonskostnader som følge av 
endring i økonomiske parametre i 2006. Regjeringen vil komme tilbake til videre 
håndtering av de økte pensjonskostnadene i forslag til statsbudsjett for 2007. 

 
Fordeling av budsjettmidler til TNF-hemmer 
Ved tildeling av budsjettmidler til TNF-hemmere var det benyttet befolkningsgrunnlag i 
helseforetakenes opptaksområde som grunnlag. I ettertid har det framkommet at deler av 
rammeoverføringen til Helse Nord tidligere ble gitt som refusjon fra RTV til helseforetakene. 
Dette gjelder behandling med legemidlet Remicade som skjer i sykehus. Resterende del av 
rammeoverføring var tidligere gitt som tilleggsrefusjon i ISF for samme type behandling og 
som refusjon til apotekene for blåresepter. 
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Med utgangspunkt i RTV’s data for institusjonsleveranser av Remicade har vi foretatt en ny 
beregning hvor rammen foreslås fordelt etter 3 prinsipp: 
 
• Del av rammen som tidligere ble gitt som refusjon til helseforetakene fordeles i f. t. 

historiske tall for institusjonsleveranser og ISF-tilleggsrefusjon 
 
• Del av rammen som tidligere ble gitt som refusjon til apotekene for blåresepter fordeles i 

f. t. innbyggertall i helseforetakenes opptaksområder 
 
Ny fordeling fremkommer av tabellen under 
 

Helseforetak Remicade Resepter
Tilleggsrefusjon 

ISF Remicade Sum
Fordeling 
styresak mai Endring

Helse Finnmark HF 2 005 000        8 214 000          744 000               10 963 000  10 153 000       810 000       
UNN HF 6 808 000        13 251 000        981 000               21 040 000  16 105 000       4 935 000    
Hålogalandssykehuset HF 889 000           10 533 000        623 000               12 045 000  12 106 000       (61 000)        
Nordlandssykehuset HF 1 755 000        11 356 000        749 000               13 860 000  13 546 000       314 000       
Helgelandssykehuset HF 1 522 000        8 765 000          60 000                 10 347 000  10 345 000       2 000           
Sum 12 979 000      52 119 000      3 157 000          68 255 000 62 255 000       6 000 000   
 
Helse Finnmark, UNN og Nordlandssykehuset skal ha økte rammer som finansieres av 
tilleggsbevilgning RNB på 6 mnok og trekk fra Hålogalandssykehuset. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar ny fordeling av budsjettmidler til TNF-hemmere i tråd med 
saksutredningen. 
 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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 2.6.2006  
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STYRESAK 40-2006  BUDSJETT 2007 – PREMISSER FOR DRIFT OG  
 INVESTERINGER 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Sakspapirene ettersendes.
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STYRESAK 41-2006  NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Sakspapirene ettersendes.
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Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 42-2006  UTBYTTE FRA SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2005 gjorde styret i Sykehusapotek Nord 
HF følgende vedtak: 
 
Det framlagte årsregnskap og årsberetning, med styrets endringer, fastsettes som 
Sykehusapotek Nord HF sitt årsregnskap og årsberetning for 2005. Styret ber eier, Helse 
Nord, at utbyttet fordeles med like deler mellom de helseforetak som har samarbeidsavtale 
med Sykehusapotek Nord HF (Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset). 
 
I foretaksmøte for Sykehusapotek Nord HF, den 24. mai 2006 ble det fattet følgende vedtak: 
 

• Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og 
noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Sykehusapotek Nord HF’s 
regnskap for 2005.    

 
• Det vedtaes å betale utbytte til Helse Nord RHF på 1 mill. kr.  

 
Vurdering 
Sykehusapotek Nord hadde i 2005 et overskudd på kr 3 828 575 og styret vedtok at av dette 
skulle kr 1 000 000 tilbakeføres til de 2 foretakene som har samarbeidsavtale med foretaket. 
Formelt blir utbytte utbetalt til eier som er Helse Nord RHF som igjen disponerer disse 
midlene. 
 
Adm. direktør foreslår i denne saken at utbytte fra Sykehusapotek Nord fordeles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF med kr 500 000 til hver.  
 
Budsjettmessig gjøres det ved at Helse Nord RHF gir et tilskudd på disse beløpene til hvert av 
foretakene. Finansiering blir økt inntekt i form av aksjeutbytte for Helse Nord RHF. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar at mottatt utbytte fra Sykehusapotek Nord fordeles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF med kr 500 000 til hver av 
foretakene. 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Styrets årsberetning for Sykehusapotek Nord HF 
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STYRESAK 43-2006  SALG AV AKSJER I RISCO AS 
 Unntatt off. jf. Offl. § 5A, jf. Fvl. § 13, 1. ledd – 2) 
 

Møtedato: 14. juni 2006 
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STYRESAK 44-2006  AMK-STRUKTUR I HELSE NORD 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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STYRESAK 45-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PRINSIPPER  
 FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Formål  
I følge Helseforetaksloven og vedtektene for Helse Nord RHF skal Helse Nord RHF etablere 
et Regionalt brukerutvalg som et rådgivende organ for styret. I denne saken drøftes prinsipper 
for representasjon, oppnevning og konstituering av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.  
 
Bakgrunn / fakta 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF skal oppnevnes av styret etter forslag fra 
brukerorganisasjonene og fylkeskommunale eldreråd i regionen. Utvalgene har til nå hatt noe 
ulik sammensetning, størrelse og konstituering. Oppnevning av siste utvalg høsten 2005 (jf 
styresak 83-2005), hvor ledelsen ble særskilt oppnevnt av styret, skapte reaksjoner fra 
brukerorganisasjonene. I etterkant er saken drøftet med brukerorganisasjonene og Helse- og 
omsorgsdepartementet. Departementet sa i foretaksmøtet i januar 2006 dette (punkt 4.1.7): 
 
”Helse Nord RHF skal påse at det regionale brukerutvalgets leder og medlemmer som 
representerer brukerne, oppnevnes fra de kandidatene som er foreslått fra 
pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner.” 
 
I samråd med brukerorganisasjonene i regionen oppnevnte Helse Nord RHF en arbeidsgruppe 
med representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for 
Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), fylkeseldrerådene og Helse Nord RHF. Den 
anbefaler at utvalget settes sammen ut fra en fordelingsnøkkel avtalt på sentralt nivå, med 
representanter fra FFO, SAFO og fylkeseldrerådene. Styret må tilse at utvalget får en 
tilfredsstillende sammensetning. Alle representanter forventes å representere alle brukere, 
ikke bare ”egen gruppe.” Det foreslås en ordning med vararepresentasjon, samt at utvalget 
konstituerer seg selv.  
 
Vurdering 
Det er mange hensyn som skal ivaretas ved sammensetningen av Regionalt brukerutvalg. 
Arbeidsgruppens anbefalinger vil medføre utskiftninger av representanter og ledelse i dagens 
utvalg. Kravet fra foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet står fast. Det er behov 
for å styrke samarbeidet med styret og administrasjonen i Helse Nord RHF og med de lokale 
brukerutvalgene. Det er viktig med kontinuitet og fremdrift i disse prosessene.  
 
Organisasjonene har ulikt syn på om det bør oppnevnes nytt utvalg nå eller fra neste periode. 
Denne modellen pålegger organisasjonene et stort ansvar for å velge ut gode kandidater. 
Helse Nord RHF må sette klare kriterier for de forhold organisasjonene skal vurdere ved 
oppnevningen.   
 
Konklusjon 
I denne saken fremmes prinsipper for representasjon og oppnevning av Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF. Det vises til utredningen for en nærmere beskrivelse. Det er 
viktig å sikre utvalget kontinuitet og fremdrift.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at framtidig representasjon, oppnevning og konstituering av Regionalt 

brukerutvalg i Helse Nord RHF skal skje etter de hovedprinsipper som beskrives i 
saksfremlegget.  

 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF settes sammen på følgende måte: 
 

− 5 representanter oppnevnt fra FFO i regionen  
− 2 representanter oppnevnt fra SAFO i regionen 
− 2 representanter oppnevnt fra de fylkeskommunale eldrerådene i regionen 
− 1 representant fra satsingsområde, for perioden 2006-2008: rusorganisasjonene 

 
3. Det etableres en ordning med vararepresentasjon hvor hver organisasjon bes om å sette 

opp en liste med vararepresentanter tilsvarende det antall representanter organisasjonen 
har i utvalget.  

 
4. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes i egen sak høsten 2006 i tråd 

med styrets anbefaling.  
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Innledning 
Regionalt brukerutvalg skal jf Helseforetaksloven, vedtekter og styringsdokument for Helse 
Nord RHF være et rådgivende organ for styret, et samarbeidsforum og et forum for 
systematisk tilbakemelding fra brukerne. Ut over at utvalget skal oppnevnes fra 
organisasjonene, er det ellers ikke nedfelt i styringsdokumenter hvordan sammensetning eller 
oppnevning skal skje. Helse- og omsorgsdepartementet stadfester på sine nettsider at det er 
”..styret som fastsetter mandat og sammensetning av brukerutvalg.” De tre utvalg som til nå 
har eksistert i Helse Nord RHF har hatt noe ulik sammensetning og størrelse. Konstitueringen 
har også skjedd ulikt; fra at utvalget konstituerte seg selv, til at styret i Helse Nord RHF har 
foretatt konstitueringen ved oppnevningen.  
 
Bakgrunn 
Ved siste oppnevning ble leder og nestleder særskilt oppnevnt av styret, og leder ble ikke 
valgt fra de foreslåtte kandidatene. Dette skapte reaksjoner fra brukerorganisasjonene, først og 
fremst FFO. Saken ble tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet, og ble også drøftet med 
FFO i et eget møte i oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet ga følgende 
tilbakemelding i foretaksmøtet i januar 2006, punkt 4.1.7: 
 
”Helse Nord RHF skal påse at det regionale brukerutvalgets leder og medlemmer som 
representerer brukerne, oppnevnes fra de kandidatene som er foreslått fra 
pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner.” 
 
I samråd med de store brukerorganisasjonene og fylkeseldrerådene i regionen ble det nedsatt 
en arbeidsgruppe med representanter fra FFO, SAFO, fylkeseldrerådene og Helse Nord RHF 
for å vurdere hvilke organisasjoner utvalget bestå av, om det skal oppnevnes varamedlemmer 
og hvordan leder bør utnevnes. Arbeidsgruppen ga følgende anbefalinger: 
 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF skal bestå av 9 representanter: 5 fra FFO, 2 fra 

SAFO og 2 fra fylkeseldrerådene, ut fra sentralt bestemt fordelingsnøkkel.  
• Representasjon hovedsakelig fra paraplyorganisasjoner. ”Enkeltorganisasjoner” bør 

unngås. Representasjon fra viktige satsingsområder eller pasientgrupper ivaretas via de 
nevnte organisasjonene. Representasjon fra grupper/organisasjoner som ikke er medlem i 
paraplyene FFO, SAFO eller fylkeseldreråd, kan innhentes til møtene, etter behov.  

• Styret må tilse at samiske brukere, nasjonale minoriteter og innvandrerorganisasjoner samt 
geografisk fordeling ivaretas ved oppnevningen av utvalget. Alle representanter forventes 
å ivareta alle brukere, ikke bare ”egen gruppe”. Dette må fremgå klart når Helse Nord 
RHF ber organisasjonene om å foreslå kandidater.  

• Organisasjonene må gi informasjon om kandidatenes bakgrunn for å sikre at styret får et 
godt grunnlag for utnevningen. 

• Det foreslås ikke etablert personlige vararepresentanter. Organisasjonene bør heller bes 
om å foreslå/sette opp en liste med vararepresentanter tilsvarende antall representanter.  

• Leder for utvalget velges av de foreslåtte representantene. Utvalget konstituerer seg selv.  
 
Konsekvenser  
Arbeidsgruppens forslag til sammensetning av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har 
sin bakgrunn i en fordelingsnøkkel som brukerorganisasjonene er blitt enige om på sentralt 
nivå, og som bl.a. benyttes av Helseministerens kontaktutvalg for brukerorganisasjonene. 
Styrkeforholdet mellom FFO og SAFO begrunnes i organisasjonenes medlemstall på 
landsbasis. De eldres organisasjoner ivaretas ved representasjon fra fylkenes eldreråd. Denne 
nøkkelen har også dannet utgangspunktet for hvordan alle regionale brukerutvalg i Helse 
Nord RHF har blitt sammensatt.  
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Arbeidsgruppen anbefaler at brukerutvalget settes sammen av representanter fra de store 
sammenslutningene FFO og SAFO, samt fylkeseldrerådene. ”Enkeltorganisasjoner” ut over 
disse, kan f eks innkalles ved behov, til møtene i utvalget. De store sammenslutningene 
organiserer en stor del av brukerorganisasjonene, og kan ivareta interessene for mange 
grupper av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Det gir bred basis for meningsdanning og 
sekretariater å spille på. Små og enkeltstående organisasjoner har naturligvis ikke samme 
muligheter. Disse kan på sin side bidra til å synliggjøre mangfoldet av brukere. Her er det nok 
viktig å holde fokus på det regionale brukerutvalgets rolle som rådgiver på strategisk nivå. 
Representasjon fra organisasjoner med et bredere/større medlemsgrunnlag vil sannsynligvis 
understøtte denne rollen bedre. Dette avhenger også av kompetansen hos hver representant. 
 
Fram til nå har det regionale brukerutvalget også hatt særskilt representasjon fra store 
pasientgrupper og/eller sentrale, strategiske satsingsområder (f eks psykisk helse, kreft). De 
store organisasjonene favner de fleste pasientgrupper og fagområder. Arbeidsgruppen mener 
derfor at disse vil kunne ivareta slike formål. Organisasjonene for pasienter og pårørende 
innen rusomsorgen, som er den nyeste tjenesten i spesialisthelsetjenesten, deltar imidlertid i 
liten grad i disse i dag. Det kan derfor være gode grunner til å gi disse gruppene særskilt 
representasjon. Arbeidsgruppen går inn for at disse gruppene heller bør stimuleres til å slutte 
seg til de eksisterende paraplyene. Hvordan det regionale brukerutvalget settes sammen, vil 
kunne ha en signaleffekt her. Arbeidsgruppen understreker viktigheten at alle representanter 
må forventes å ivareta alle brukere. Det må derfor stilles klare krav til organisasjonene om å 
finne representanter som er seg dette bevisst. 
 
Vedtektene for Helse Nord RHF § 14 om brukermedvirkning pålegger styret å påse at 
samiske brukere, nasjonale minoriteter og innvandrerorganisasjonenes interesser blir hørt. I de 
to første regionale brukerutvalgene var Sametinget representert. Dette er ikke videreført i 
dagens utvalg. Sametinget er ikke en brukerorganisasjon, og Helse Nord RHF har etablert et 
eget samarbeidsorgan med Sametinget. Samtidig skal styret se til at utvalget reflekterer 
regionens geografiske og befolkningsmessige mangfold. For å sikre et best mulig 
utgangspunkt for å sette sammen et utvalg som reflekterer disse og andre viktige forhold, må 
Helse Nord RHF sette klare kriterier for de forhold organisasjonene skal vurdere ved 
oppnevningen av sine kandidater. Helse Nord RHF må videre gi utvalget gode 
arbeidsbetingelser organisatorisk, praktisk og økonomisk.  
 
Det er tidligere foreslått å innføre gjennomgående representasjon fra lokale til regionalt 
brukerutvalg. Regionalt brukerutvalg selv mener foreløpig at det er viktigere å utvikle det 
generelle samarbeidet mellom lokale og regionalt utvalg. Arbeidsgruppen deler denne 
oppfatningen.  
 
Alt dette må også vurderes opp mot størrelsen på brukerutvalget. Arbeidsgruppens forslag gir 
et utvalg på 9 representanter. 
  
Arbeidsgruppen skulle også vurdere vararepresentasjon, og foreslår at organisasjonene bes om 
å sette opp en liste med vararepresentanter tilsvarende antall representanter. Dette vil sikre 
utvalget best mulig beslutningsgrunnlag.  
 
Prosedyren for valg av leder var det viktigste ankepunktet mot oppnevningen av nåværende 
brukerutvalg. Dette anså arbeidsgruppen som avklart av Helse- og omsorgsdepartementet i 
foretaksmøtet. Arbeidsgruppen mener videre at det vil gi utvalgets leder mest legitimitet hvis 
utvalget konstituerer seg selv. 
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Arbeidsgruppen skulle ikke konkret å ta stilling til oppfølgingen av sine anbefalinger, men de 
vil medføre konsekvenser for nåværende utvalg. Kravet fra foretaksmøtet står fast. Det skulle 
tilsi full nyoppnevning nå. Samtidig står utvalget nå foran viktige prosesser for å styrke 
samarbeidet med styret og administrasjonen i Helse Nord RHF og med de lokale 
brukerutvalgene. Utvalget skal snart vedta en ny plan for brukermedvirkning, som inneholder 
en rekke tiltak for å ta tak i dette. Hyppige/store utskiftninger vil påvirke kontinuiteten og 
framdriften i dette arbeidet. FFO ønsker oppnevnt nytt utvalg med en gang, mens SAFO og 
fylkeseldrerådene går inn for at dagens utvalg fortsetter. Nytt oppnevnes så fra neste periode. 
 
Oppsummering 
Følgende prinsipper for representasjon og oppnevning av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF anbefales: 
 
• Regionalt brukerutvalg oppnevnes av styret i Helse Nord RHF. Alle representanter til 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, inkludert leder, skal oppnevnes fra de 
kandidater som foreslås fra pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner.  

 
• Det etableres en ordning med vararepresentasjon. Hver organisasjon bes om å sette opp en 

liste med vararepresentanter tilsvarende antall representanter organisasjonen har i 
utvalget, som kan tilkalles ved forfall til møter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.  

 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF konstituerer seg selv, med leder, nestleder og 

evt. arbeidsutvalg. Konstitueringen skjer i brukerutvalgets første ordinære møte. 
 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF settes i utgangspunktet sammen av 

representanter foreslått fra de fylkeskommunale eldrerådene, FFO og SAFO, etter 
fordelingsnøkkel avtalt mellom organisasjonene sentralt. Representasjon fra 
”enkeltorganisasjoner” skal/bør unngås.  

 
• I henhold til ovenstående prinsipper, settes Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

sammen på følgende måte: 
 

− 5 representanter oppnevnt fra FFO i regionen  
− 2 representanter oppnevnt fra SAFO i regionen 
− 2 representanter oppnevnt fra de fylkeskommunale eldrerådene i regionen 

 
• Etter særskilte vurderinger knyttet til behov for fokus eller styrking av enkelte områder, 

kan styret velge å oppnevne flere representanter i tillegg for hver valgperiode. For 
perioden 2006-08 har rusomsorg som nytt tjenesteområde behov for særlig fokus de 
nærmeste årene.  

 
• Innspill fra organisasjoner i tillegg til/utenom disse innhentes ut fra behov, f eks gjennom 

at de innkalles til møter i utvalget. 
 
• Ved oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, setter Helse Nord 

RHF opp en liste over kriterier, som organisasjonene er ansvarlige for å vurdere ved valg 
av kandidater. Det legges ved CV for alle kandidater (inkludert vara) med nødvendig 
informasjon om kandidatene. Aktuelle momenter (andre vil også kunne være aktuelle):  
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− Kjønn, alder, geografisk- og helseforetaktilknytning. Evt. samisk, minoritet, 
innvandrerbakgrunn.  

− Evne til å se ”helhet” og representere alle brukere/pårørende.  
− Brukerkompetanse og tidligere erfaring fra arbeid med brukermedvirkning.  
− Hvilke strategiske satsinger har Helse Nord for den aktuelle perioden, og som bør 

vurderes inkludert? (f eks psykisk helse, kronikergrupper, eldre osv) 
 

• Ved oppnevning av nye brukerutvalg, inviteres i utgangspunktet FFO, SAFO og 
fylkeseldrerådene i regionen til å komme med forslag til kandidater. 

 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200500004-112 016 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 46-2006  STYRKING AV SPESIALISTHELSETILBUDET 
I HELSE FINNMARK – ETABLERING AV 
TILTAK I ALTA 

 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Formål/sammendrag 
Bakgrunnen for saken er diskusjonen det siste halve året om spesialisthelsetilbudet for 
befolkningen i Altaområdet, herunder også spørsmålet om lokalisering av sykehuset i Vest-
Finnmark. Helse Nord RHF erkjenner de utfordringer som følger av at noen større 
befolkningskonsentrasjoner i landsdelen har lang vei til sykehus. Alta – som utgjør ca 
fjerdeparten av innbyggerne i Finnmark – er i en slik situasjon. Utfordringen er hittil søkt løst 
ved etablering av et omfattende ambulant poliklinisk tilbud, en relativ stor sykestue og flere 
andre tilbud organisert rundt helsesenteret i Alta. Dette tilbudet har lenge vært vurdert som en 
referanse og modell for andre av landets befolkningskonsentrasjoner med lang avstand til 
sykehus.  Helse Nord RHF vurderer derfor modellen som et godt utgangspunkt for ytterligere 
å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta.   
 
I tett samarbeid med Helse Finnmark har Helse Nord RHF i denne saken hatt gode dialoger 
med Alta kommune. Iverksettelse av konkrete tiltak som kan forbedre tilgangen til 
spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta og kommunene omkring, er imidlertid primært 
et ansvar for Helse Finnmark. Helse Nord RHF konstaterer derfor med tilfredshet at Helse 
Finnmark i egen regi har fulgt opp prinsippvedtakene i Helse Nord om videre desentralisering 
av spesialisthelsetjenester. Konkret foreslår Helse Finnmark flere tiltak som vil styrke dette 
tilbudet, både mht økt poliklinisk ambulering, desentralisering av kirurgi og utvidet 
åpningstid for røntgenvirksomheten.  
 
Forvaltningen av avtalehjemler for private spesialister er imidlertid et ansvar som tilligger 
Helse Nord RHF. I denne saken foreslås å opprette tre avtalehjemler for private spesialister 
lokalisert til Alta. Det foreslås en hjemmel i hver av spesialitetene gynekologi, 
øyesykdommer og ØNH (øre-, nese-, halssykdommer). Helse Nord RHF er part i avtalene, 
men det forutsettes at innholdet i de individuelle avtalene om privat praksis innrettes på måter 
som stimulerer til og sikrer nært samarbeid med den øvrige virksomheten i Helse Finnmark. 
Det foreslås videre å opprette en overlegehjemmel i indremedisin i HF-regi, med polikliniske 
oppgaver og særlig fagansvar for sykestuepasientene, i tillegg til poliklinisk virksomhet. 
Overlegehjemmelen lokaliseres til Alta, men skal være organisert under Helse Finnmark HF. 
Også dette forslaget fremmes i samråd og forståelse med ledelsen i Helse Finnmark.  
 
Helse Nord RHF er ellers i ferd med å utrede og styrke det faglige innholdet i sykestuene og 
har i forlengelsen av dette tatt initiativ overfor nasjonale helsemyndigheter med sikte på å få 
etablert en bærekraftig finansieringsordning for sykestueplassene. Disse initiativ vil bli fulgt 
opp. 
 
Befolkningsmengde og lange avstander til sykehus, stiller store krav til ambulansetjenesten 
for befolkningen i Alta. Helse Finnmark vurderer aktuelle tiltak for en ytterligere styrking av 
ambulansetjenesten.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å gjøre følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester 

i Helse Finnmark for befolkningen i Alta.  
 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at det opprettes tre avtalehjemler for private spesialister, 

lokalisert til Alta. Det opprettes en hjemmel innen hver av spesialitetene gynekologi, 
øyensykdommer og ØNH (øre-, nese- halssykdommer). Det forutsettes at avtalene 
utformes på måter som stimulerer og sikrer nært samarbeid med Helse Finnmark og 
Helsesenteret i Alta.  

 
3. Det opprettes en ny overlegehjemmel i indremedisin med oppgaver innen sykestuemedisin 

og medisinsk poliklinikk. Hjemmelen organiseres under Helse Finnmark og lokaliseres til 
Alta. 

 
4. Helse Finnmark HF forutsettes å ta det finansielle ansvaret som følger med opprettelse av 

ny overlegehjemmel i indremedisin lokalisert til Alta, mens Helse Nord RHF tar det 
økonomiske ansvaret for etablering av de tre hjemlene for avtalespesialister, i første 
omgang fram til 2008. Meromkostningene for Helse Nord RHF beløper seg til NOK 
428 000 i 2006 og NOK 1 712 000 i 2007. 

 
5. I henhold til reguleringsregimet i regi av Nasjonalt Råd, dekkes de nye hjemlene i første 

omgang gjennom omdisponeringer av hjemler i Helse Nord RHF og Helse Finnmark. 
Regularisering av hjemlene må vurderes i forbindelse med søknadsprosessen til Nasjonalt 
Råd ved tildeling av hjemler for 2007.   

 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006  
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 



58 

UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Det har i noe tid pågått en diskusjon om spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Alta. 
Diskusjonen er delvis utløst av langsiktige investeringsplaner for Helse Nord der det er 
redegjort for kostnader knyttet til å bygge nytt sykehus i Hammerfest. Dermed startet en 
lokaliseringsdebatt om hvor sykehuset for Vest-Finnmark burde være lokalisert. For Helse 
Nord RHF er det ikke aktuelt å legge ned sykehuset i Hammerfest og det er heller ikke 
befolkningsmessig, faglig eller økonomisk grunnlag for å opprette et tredje sykehus i 
Finnmark lokalisert til Alta.. For Helse Nord RHF er det derimot mulig å styrke tilbudet av 
spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta, både gjennom videreutvikling av eksisterende 
tiltak og etablering av nye.   
 
 
Samarbeid og forankring i forhold til Helse Finnmark.  
Helse Nord RHF vil understreke at ansvaret for å drive spesialisthelsetjenestene i Finnmark 
tilligger Helse Finnmark. De dialoger som har vært ført i forhold til Alta kommune har derfor 
skjedd i nært samarbeid og full forståelse med ledelsen i Helse Finnmark. Helse Nord RHF 
har sett det som sin oppgave å understøtte løsninger som både er konsistente med foretakets 
vedtatte overordnede strategier og mer konkrete tiltak som er skissert i egen regi. 
 
I oversendelsesdokumentet (datert 27.02.06) fra Helse Finnmark i tilknytning til foretakets 
plan for desentralisering av spesialisthelsetjenester framheves dette område som ett av 
foretakets viktigste strategiske satsingsområder. I dette plandokumentet er det allerede i løpet 
av inneværende år forutsatt en betydelig opptrapping (16 %) av antallet ambulerende 
polikliniske dager fra Klinikk Hammerfest til Alta.  Økningen skjer på flere områder, men 
mest innen for indremedisin. Med adresse til Helse Nord RHF sies det videre i dette 
dokumentet:  
 
”Det kan bli aktuelt å be Helse Nord opprette hjemler for privatpraktiserende spesialister i 
Alta, spesielt innenfor indremedisin. Med utgangspunkt i Helse Nords investeringsplaner og 
krav om økte spesialisthelsetilbud fra Alta kommune, kan det være aktuelt at Helse 
Nord/Helse Finnmark gjennomfører et eget prosjekt rettet mot utvikling av 
spesialisthelsetilbudet i Alta.” 
 
Det oppfølgende arbeid i saken har skjedd i nært samarbeid med Helse Finnmark. Den 
nødvendige samordning i forhold til andre planprosesser er ivaretatt.  
 
I oppfølgende avklaringer med Helse Finnmark, er det senere uttrykt ønske om at hjemmelen i 
generell indremedisin ønskes etablert i regi av Helse Finnmark, og da som en overlegestilling. 
Dette er bl.a. begrunnet med de funksjoner denne hjemmelen er tiltenkt i forhold til å styrke 
det faglige innholdet i sykestuefunksjonen.  Det vises i denne sammenhengen også til det 
pågående prosjektet i regi av Helse Nord/Helse Finnmark med sikte på å avklare og presisere 
det faglige innholdet i sykestuefunksjonen. Videre vises til de initiativ som er tatt i Helse 
Nord RHF vis a vis helsemyndighetene med sikte på å få etablert en bærekraftig 
finansieringsordning for sykestuene. Dette vil kunne få særlig betydning for sykestuen i Alta, 
både fordi den har et høyt antall sykestueplasser og fordi potensialet for en faglig og 
innholdsmessig oppgradering ansees som stort.  
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I dialogen med Helse Finnmark, fremstår for øvrig følgende andre tiltak som mest aktuelle for 
å styrke spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta: 
 
• Opprettelse og finansiering av avtalehjemler for privat spesialistpraksis innen 

fagområdene gynekologi, øyesykdommer og ØNH 
• Utvidelse av åpningstidene for røntgentilbudet, i første omgang på ettermiddags/kveldstid, 

senere eventuelt også i helgene. Tilbudet planlegges etter hvert utvidet til også å omfatte 
ultralysundersøkelser ved ambulant radiolog 

• Etablering av ambulant dagkirurgisk virksomhet innen generell kirurgi/ortopedi  
 

Dialoger med Alta kommune 
Helse Nord RHF har i samarbeid med Helse Finnmark hatt flere konstruktive dialogmøter om 
denne saken med den politiske, administrative og helsefaglige ledelsen i Alta kommune. 
Dialogen har gitt Helse RHF vesentlige innspill i arbeidet med raskt å fremme en sak som vil 
bedre tilbudet av spesialisthelsetjenester til befolkningen i Altaområdet. Den videre utvikling 
av spesialisthelsetjenester baseres på de positive erfaringer en har med Altamodellen.  
 
Begrunnelse for prioritering av avtalehjemler til Alta: 
I dag leveres en vesentlig del av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta av 
ambulerende spesialister fra eget foretak (for det meste fra Hammerfest sykehus), fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge, samt fra en avtalespesialist. Ingen andre kommuner eller 
geografiske områder i Nord-Norge mottar et større volum av slike ambulante tjenester enn 
Alta. Dette er heller ikke overraskende, ettersom Alta er landsdelens eneste kommune på det 
størrelsesnivå uten eget sykehus. Den betydelige ambulante virksomheten må følgelig sees 
som en hensiktsmessig måte å yte tjenester på, overfor en stor befolkning uten sykehus og 
med stor avstand til nærmeste sykehus. På samme måte kan man tenke seg lokalisering av 
avtalehjemler som et virkemiddel overfor folkerike områder med stor avstand til sykehus. Det 
er dette som gjøres i den planen for avtalespesialister som nettopp er ferdigstilt i regi av Helse 
Nord RHF, ett av flere oppfølgingsdokument i forlengelsen av Helse Nords vedtatte strategi 
for desentralisering av spesialisthelsetjenester.   
 
Ved opprettelse av avtalehjemler oppstår det noen utfordringer. Disse knytter seg dels til 
legespesialistenes egne lokaliserings- eller bostedspreferanser, dels til det befolkningsmessige 
grunnlag for etablering av privat praksis. Begge disse forhold har historisk bidratt til å 
sentralisere privatpraktiserende avtalespesialister. Dette gjenspeiler seg også i det 
lokaliseringsmønster som kan observeres i Helse Nord. De største byene, Tromsø og Bodø, 
med 25 % av befolkningen, har nær 60 prosent av de private legespesialister. Altså 
begunstiges befolkningen med størst nærhet til de største sykehusene også med langt bedre 
tilgang til private spesialister. Nå er riktignok ikke denne kontrasten så paradoksal som den 
retoriske formulering skulle tilsi, ettersom disse byene også er kommunikasjonsknutepunkter 
som åpner tilgengeligheten for befolkningen i byenes omland. Likevel er det gode grunner for 
å legge til rette for en sterkere desentralisering av private spesialisthjemler, noe den nye 
planen for avtalespesialister altså legger opp til.   
 
I planen som nå er på høring foreslås å prioritere de områdene som i rapporten om 
Desentralisering av spesialisthelsetjenester er omtalt som DMS-områder, områder som er 
aktuelle for videreutvikling eller etablering av distriktsmedisinske sentre, ved ledighet i 
etablerte eller ved opprettelse av nye avtalehjemler. Alta er et slikt aktuelt DMS-område som 
også i kraft av folketall og avstand til sykehus peker seg ut for prioritering av ledige eller nye 
hjemler. Som redegjort for i avsnittet ovenfor, er det også et uttrykt ønske fra Helse Finnmark 
at slike hjemler etableres i Alta. At denne kommunen både i egenskap av bosted og 
arbeidsmarked antas å være relativt attraktiv for legespesialister, bidrar også til å underbygge 
en slik prioritering; mulighetene for rekruttering anses som rimelig gode.  



60 

 
 
Blant de fagområdene som generelt kan desentraliseres mer i landsdelen er øre-nese-hals, 
øyesykdommer og gynekologi. Dette er nettopp de spesialiteter Helse Finnmark har foreslått 
etablert i Alta ved opprettelse av avtalehjemler.   
 
For å gi rom for opprettelse av avtalehjemler i Alta, må det enten opprettes nye hjemler eller 
foretas omdisponeringer av ledige hjemler. I et plan- og framtidsperspektiv må det også gjøres 
beregninger om forventet ledighet i hjemler for den aktuelle planhorisonten (5-10 års-
perspektiv). Den framlagte planen gjør dette ved å foreslå omdisponeringer ved ledighet, både 
mellom fagområder og geografiske områder.  
  
Det er påvist en overkapasitet på privatpraktiserende øyeleger i Tromsø sammenlignet med 
Finnmark, og det anbefales derfor at det forskutteres opprettelse av en øyelegehjemmel i Alta, 
og at det ved ledighet/pensjonering i Tromsø skjer en overflytting til Alta. 
 
Desentraliserte tjenester/ambulering innen ØNH er godt etablert allerede, med ambulering 
både til lokalsykehus og DMS-enheter, fra både sykehusspesialister og avtalespesialister. 
Tilbudet i Alta er imidlertid ikke på dette feltet godt nok, og det foreslås derfor opprettelse av 
en ØNH-hjemmel for privatpraksis i denne kommunen. 
 
Likeledes foreslås det opprettelse av en hjemmel/avtale innen gynekologi, da dette tilbudet 
også ønskes styrket og stabilisert i Alta for en voksende befolkning. Det forutsettes imidlertid 
at arbeidsoppgavene for denne hjemmelen avgrenses mot obstetrikk-feltet (fødselsomsorgen). 
 
I stedet for satsing på økt ambulering fra sykehusspesialister innen disse feltene, anbefales det 
å lyse ut hele hjemler for avtalepraksis. Slik bedres muligheten for å oppnå et stabilt tilbud på 
disse områdene i Alta, både over tid og i forhold til å få faste leger. Avtalepraksis er ved gitte 
forutsetninger en kostnadseffektiv organisasjonsform for ytelse av polikliniske 
spesialisthelsetjenester. Det forventes at de foreslåtte nye hjemlene vil føre til en betydelig 
styrking av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta og nærliggende kommuner på 
fagområder med store pasientvolum. Det anbefales opprettelse av hele hjemler i tråd med 
nasjonalt og regionalt omforent policy om primært å satse på hele hjemler. 
 
Ved utlysing av ovennevnte avtalehjemler og etterfølgende individuelle avtaleinngåelser, 
forutsettes det at mulighetene som gis gjennom inngått rammeavtale med Legeforeningen 
utnyttes positivt med sikte på å innrette innholdet i praksisvirksomhetene på måter som 
ivaretar prioriterte pasienter og samarbeid med Helse Finnmark.  
 
Dersom styret gir sin tilslutning til opprettelse av hjemlene (skjer via nye hjemler fra 
Nasjonalt Råd eller omgjøring av eksisterende vakante hjemler i Helse Nord), innebærer det 
en budsjettøkning på kr. 668 000 -856 000 pr hjemmel pr. år avhengig av hvilken 
tilskuddsklasse de plasseres i.  
 
Hjemlene forutsettes utlyst med virkning fra 1. oktober 2006. Helse Nord RHF vil lyse ut 
hjemlene straks og ønsker fortløpende tildeling av avtale til søkere ut fra vanlig prosedyre 
regulert i rammeavtale mellom RHF og Legeforeningen. 
 
Økte utgifter, inntekstmuligheter og budsjettmessige konsekvenser. 
Det foreligger allerede en ledig avtalehjemmel som foreslås omdisponert til Alta med 
ledsagende driftstilskudd. Dermed gjenstår å finansiere to avtalehjemler i tilskuddsklasse 3, til 
sammen NOK 1 712 000. I tillegg dreier det seg om å finansiere en overlegehjemmel 
indremedisin for Helse Finnmark, anslagsvis NOK 1 300 000 (inklusive sosiale utgifter). 
Til sammen utgjør dette årlige brutto merutgifter på ca NOK 3 mill.  
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Etablering av disse hjemlene må imidlertid også forventes å ha en inntektsside i form av 
reduserte reiseutgifter for pasienter, eventuelt i kombinasjon ned reduserte pendlingsutgifter 
for ambulerende spesialister. Denne innsparingen er vanskelig å beregne nøyaktig, bl.a. som 
følge av at nye tilbud kan skape større etterspørsel, og ikke bare erstatte tjenester som i dag 
ytes, enten ambulant i Alta, eller ved at pasienter fra Alta ytes slike tjenester i Hammerfest, 
Tromsø eller andre steder.  
 
Det kan imidlertid konstateres at det for pasienter bosatt i Alta i 2004 ble levert ca 1 000 
øyelegekonsultasjoner årlig hos private øyespesialister (hhv 586 i Tromsø og ca 400 i 
Karasjok). Innen ØNH-sykdommer var det samme år 134 Alta-konsultasjoner hos 
avtalespesialister i Tromsø, mens det innen gynekologi var et helt ubetydelig antall 
konsultasjoner (20) hos avtalespesialister i Tromsø. Dette er liten grunn til å anta at 
situasjonen i 2005 avviker vesentlig fra dette bildet, men vi har foreløpig ikke data som kan 
dokumentere det. Bare reiseutgiftene med fly t/r Alta-Tromsø beløper seg antagelig til nær 1.5 
mill kr for de 740 pasientene som innen disse tre fagområdene oppsøkte avtalespesialist i 
Tromsø.  
 
Bruken av offentlige poliklinikker ved sykehusene i Tromsø og Hammerfest er imidlertid 
enda mer omfattende for befolkningen i Alta. I fagene øyesykdommer og ØNH-sykdommer 
har Alta-pasientene bare en håndfull polikliniske konsultasjoner ved lokalsykehuset i 
Hammerfest. I gynekologi var det derimot i 2005 vel 500 polikliniske ”Alta”-konsultasjoner 
samt ca 150 dagkirurgiske inngrep ved Hammerfest sykehus. Alta-pasientenes bruk av 
poliklinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge var i 2005 følgende: 
 
• Øyensykdommer 844 konsultasjoner 
• ØNH-sykdommer 731 konsultasjoner 
• Gynekologi 248 konsultasjoner 

 
Til sammen utgjør dette vel 1820 konsultasjoner for Alta-pasienter ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Sett i sammenheng med de ovenfor nevnte 740 konsultasjonene hos private 
avtalespesialister i Tromsø, dreier det seg til sammen om ca 2 500 Tromsø-reiser. Dersom 
bare tredjeparten av disse konsultasjonene kunne ”hjemvendes” ved etableringer av nye 
avtalespesialister i Alta, ville kostnadene ved to driftstilskudd kunne inndekkes.  
 
I tillegg er det et inntektspotensial knyttet til ”hjemhenting” av polikliniske konsultasjoner 
utført i Tromsø (og andre steder) for pasienter hjemmehørende i nabokommuner til Alta. 
Innsparinger ved reduksjon i ordningene med ambulante spesialister er også en potensiell 
inntektsside.  
 
Med de inntekstmuligheter som det her er redegjort for, forutsetter Helse Nord RHF at Helse 
Finnmark permanent tar det finansielle ansvaret for opprettelse av en ny hjemmel for 
indremedisiner i Alta. For resten av inneværende år samt hele 2007, tar Helse Nord RHF det 
finansielle ansvaret for etablering av de tre private avtalehjemlene. Merutgiftene for Helse 
Nord RHF er i inneværende år NOK 428 000, forutsatt tiltredelse 1. oktober d.å., mens 
merutgiftene i 2007 vil beløpe seg til NOK 1 712 000.  
 
Etter hvert som erfaringene med nyetableringene i Alta kan dokumenteres, bør de økonomiske 
effektene av ordningen evalueres. Innsparinger ut over kostnader knyttet til indremedisin-
stillingen i Alta, bør føre til avkortinger i budsjettrammen til Helse Finnmark, begrenset 
oppad til kostnadene ved å finansiere driftstilskuddene for de opprettede hjemler.   
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Omdisponering av hjemler for nye legestillinger i Finnmark. 
Helse Nord RHF vil gjennom omdisponering av ledige delhjemler for avtalespesialister kunne 
dekke inn en av de hjemlene som foreslås opprettet i Alta. De øvrige to avtalehjemler som 
foreslås opprettet må i en mellomperiode inndekkes gjennom midlertidige omdisponeringer 
av ledige overlegehjemler i Helse Finnmark HF. Det samme gjelder i forhold til den nye 
overlegehjemlen som foreslås opprettet i regi av Helse Finnmark, men lokalisert til Alta. 
Helse Finnmark har i egen ekspedisjon allerede underrettet Helse Nord RHF og sekretariatet i 
Nasjonalt råd om hvilke omdisponeringer som er foretatt. Ledelsen i Helse Finnmark har for 
øvrig signalisert overfor Helse Nord RHF at de to foretakshjemlene som midlertidig er 
disponert for å dekke inn hjemler for avtalespesialister, ønskes regularisert i løpet av 2007 
gjennom søknader til Nasjonalt Råd. For Helse Nord RHF må dette bl.a. sees i sammenheng 
med disponering av ledige avtalehjemler de nærmeste år. 
 
 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 47-2006  OMSTILLING VED HELGELANDSSYKEHUSET 
 MOSJØEN – BAKGRUNN FOR VEDTAK OG  
 VURDERING AV SITUASJONEN 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200600002-44 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 48-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 14. juni 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 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200600002-44 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 48-2006/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200600002-44 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 48-2006/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200600002-45 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 49-2006  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 28. april 2006 med enstemmig uttalelse fra 

gruppelederne i Nordland fylkesting ad. utbygging og modernisering av sykehusene i 
Nord-Norge tittel 

2. Brev fra Lødingen Kommune av 5. mai 2006 med enstemmig uttalelse fra kommunestyret 
ad. rehaben i Lødingen 

3. Brev fra Legerådet ved Hålogalandssykehuset HF Harstad ad. videre utvikling i 
Hålogaland Helseforetak 

4. Brev fra styremedlem Mona Fagerheim av 1. juni 2006 ad. opphør av styreverv 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 49-2006/1  BREV FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE AV  
 28. APRIL 2006 MED ENSTEMMIG UTTALELSE FRA  
 GRUPPELEDERNE I NORDLAND FYLKESTING  
 AD. UTBYGGING OG MODERNISERING AV  
 SYKEHUSENE I NORD-NORGE 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 49-2006/2  BREV FRA LØDINGEN KOMMUNE AV 5. MAI 2006  
 MED ENSTEMMIG UTTALELSE FRA  
 KOMMUNESTYRET AD. REHABEN I LØDINGEN 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 49-2006/3  BREV FRA LEGERÅDET VED  
 HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF HARSTAD  
 AD. VIDERE UTVIKLING I HÅLOGALAND  
 HELSEFORETAK 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 49-2006/4  BREV FRA STYREMEDLEM MONA FAGERHEIM AV 
 1. JUNI 2006 AD. OPPHØR AV STYREVERV 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.6.2006 200600002-46 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 50-2006  EVENTUELT 
 

Møtedato: 14. juni 2006 
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