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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 20. JUNI 2006 
 
 
I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 20. juni 2006 – fra kl. 10.00 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø. 

 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 14.6.2006 200600002-51 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 51-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 20. juni 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 20. juni 2006: 
 
Sak 51-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 52-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2006 Side 3
Sak 53-2006 Hålogalandssykehuset HF – ny organisering Side 16
Sak 54-2006 Eventuelt Side 33

 
 
Bodø, den 14. juni 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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 14.6.2006 200600002-52 012 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 52-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. JUNI 2006 
 

Møtedato: 20. juni 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 14. JUNI 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 14. juni 
2006 – fra kl. 09.40 til kl. 14.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang (forlot styremøte kl. 13.00 – etter styresak 41-
2006), styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, 
Terje Olsen (deltok fra kl. 11.20 – fra og med styresak 46-2006), Kirsti Jacobsen, Mona 
Fagerheim og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Runar Sjåstad. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, kst. økonomidirektør 
Irene Skiri og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 36-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Sak 36-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai 2006 
Sak 38-2006 Tertialrapport nr. 1 – 2006  
Sak 39-2006 Revidert Nasjonalbudsjett 2006 – konsekvenser for Helse Nord 
Sak 40-2006 Budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer 

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet etter styresak 41-2006. 
Sak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord 

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet etter styresak 47-2006.  
Sak 42-2006 Utbytte fra Sykehusapotek Nord HF  
Sak 43-2006 Salg av aksjer i RisCo AS 

Unntatt off. jf. Offl. § 5A, jf. Fvl. § 13, 1. ledd – 2) 
Sak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord  

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble trukket av administrasjonen ved 
møtestart. 

Sak 45-2006 Regionalt Brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning 
Sak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark – etablering av tiltak 

i Alta  
Sak 47-2006 Omstilling ved Helgelandssykehuset Mosjøen – bakgrunn for vedtak og 

vurdering av situasjonen  
Sakspapirene ble ettersendt.  
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Sak 48-2006 Orienteringssaker 
 Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 49-2006 Referatsaker 
 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 

 5. Brev fra ordføreren i Vefsn Kommune av 1. juni 2006 med uttalelse 
om redusert akuttberedskap. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 7. juni 2006. Kopi 
av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev fra avd. overlege Reidar Berntsen ved Helgelandssykehuset 
Mosjøen av 8. juni 2006 ad. vedtak om nedlegging av akuttkirurgien 
ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. juni 2006 ad. styresak 40-2006 
Budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer og styresak 44-
2006 AMK-struktur i Helse Nord. Kopi av protokollen ble lagt frem 
ved møtestart. 

 9. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mai 2005 ad. 
undervisningsarenaen på UNN. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 10. Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger av 12. juni 2006 ad. nei til 
nedleggelse av AMK-sentralen i Kirkenes. Kopi av brevet ble lagt 
frem ved møtestart. 

 11. Pressemelding fra styret i Nordland FrP av 10. juni 2006 ad. 
oppløsning av Hålogalandssykehuset. Kopi av pressemeldingen ble 
lagt frem ved møtestart. 

 12. Brev fra Finnmark SV av 11. juni 2006 ad. styresak 44-2006 AMK-
struktur i Helse Nord. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 13. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 12. juni 2006 ad. nedlegging av 
avdelinger/strukturendringer ved lokalsykehusene i Nordland. Kopi 
av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 14. Brev fra fagmiljøet AMK Kirkenes, Helse Finnmark Klinikk 
Kirkenes av 12. juni 2006 ad. styresak 44-2006 AMK-struktur. Kopi 
av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 15. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. mai 2006. Kopi 
av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 50-2006 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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STYRESAK 37-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. MAI 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. mai 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 38-2006  TERTIALRAPPORT NR. 1 – 2006  
 
Styrets 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. Det må forventes at tiltak i 2006 vil få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte.   

 
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. 

 
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 innen medio oktober 2006.  

 
 
STYRESAK 39-2006  REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2006  
 – KONSEKVENSER FOR HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar ny fordeling av budsjettmidler til TNF-hemmere i tråd med 
saksutredningen. 
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STYRESAK 40-2006  BUDSJETT 2007 – PREMISSER FOR DRIFT OG  
 INVESTERINGER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble behandlet etter styresak 41-2006. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til endringer i administrasjonens til vedtak av Mona 
Fagerheim:  
 
- Forslag til endring av pkt. 1 i forslag til vedtak: 
 

Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 
måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Styret legger til grunn at de økonomiske rammer som tildeles er i 
samsvar med den helsepolitiske bestilling og de oppgaver som skal løses. Resultatmål for 
det enkelte helseforetak for 2007 fastsettes slik:  

 
- Foreslår at pkt. 3 i forslag til vedtak strykes. 
 
- Forslag om tillegg i pkt. 5 i vedtaket: 
 

Styret ber om at administrasjonen, så snart det er praktisk mulig, fremlegger 
dokumentasjon på konkret omstillingspotensiale knyttet til dagbasert virksomhet og 
vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde.  

 
- Tilleggsforslag til pkt. 6 i forslag til vedtak: 
 

Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 
samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. Vedlegg 2 i utredningen. 
 
Styret understreker betydningen av god kvalitet på bygningsmasse og teknisk utstyr for 
opprettholdelse av en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i Nord-Norge. 

 
 
Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag til vedtak (med noen endringer som 
ble gjort under styrets behandling): 
 
1. Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Styret legger til grunn at de økonomiske rammer som tildeles er i 
samsvar med den helsepolitiske bestilling og de oppgaver som skal løses. Resultatmål for 
det enkelte helseforetak for 2007 fastsettes slik:  
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Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

Effekt av 
kortere 
levetid

Korrigert 
st.mål

Finnmark 14 700         14 400               300              0
UNN 47 600         47 600               0
Hålogaland 31 000         24 500               6 500           0
NLSH 26 200         18 900               7 300           0
Helgeland 9 300           9 300                 0
RHF -               -                     -               0
Apoteket (2 000)          -                     -               (2 000)          
Sum 126 800       114 700             14 100         (2 000)          

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr)

2007

 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

2. Helseforetakene skal i planleggingen for 2007 iverksette konkrete tiltak for 
omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og enkelte 
fagområder vil bli gjenstand for sentralisering. Helse Nord RHF utreder følgende tiltak 
som kan få økonomisk effekt for helseforetakene: 

 
o Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin 
o Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer 
o Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMK-

struktur 
o Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom 

foretakene 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer kan det bli nødvendig å utsette 

iverksetting/opptrapping av de fleste nye tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte 
tiltak innenfor kronikeromsorgen i 2006 fullfinansieres i 2007.  
 
Vedtatt med seks mot tre stemmer. 

 
4. I planlegging for endelig budsjett 2007 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd pr. formål som vist i vedlegg 1 og 3. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
5. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme nivå 

som 2005. Helse Nord RHF vil i denne forbindelse iverksette et regionalt arbeid med 
prioriteringer som blant annet har som mål å hindre uønsket vekst innen somatisk 
virksomhet. Det skal planlegges med økt dagbasert virksomhet og vridning fra kirurgi til 
medisinsk fagområde. 
 
For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med opptrappingsplan. 

 
Styret ber om at administrasjonen, så snart det er praktisk mulig, fremlegger 
dokumentasjon på konkret omstillingspotensiale knyttet til dagbasert virksomhet og 
vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde.  

 
Enstemmig vedtatt. 



8 

 
 
6. Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 

samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. vedlegg 2 i utredningen 

 
Styret understreker betydningen av god kvalitet på bygningsmasse og teknisk utstyr for 
opprettholdelse av en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i Nord-Norge. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Styret legger til grunn at de økonomiske rammer som tildeles er i 
samsvar med den helsepolitiske bestilling og de oppgaver som skal løses. Resultatmål for 
det enkelte helseforetak for 2007 fastsettes slik:  

 
 

   

Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

Effekt av 
kortere 
levetid

Korrigert 
st.mål

Finnmark 14 700         14 400               300              0
UNN 47 600         47 600               0
Hålogaland 31 000         24 500               6 500           0
NLSH 26 200         18 900               7 300           0
Helgeland 9 300           9 300                 0
RHF -               -                     -               0
Apoteket (2 000)          -                     -               (2 000)          
Sum 126 800       114 700             14 100         (2 000)          

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr)

2007

 
 
2. Helseforetakene skal i planleggingen for 2007 iverksette konkrete tiltak for 

omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og enkelte 
fagområder vil bli gjenstand for sentralisering. Helse Nord RHF utreder følgende tiltak 
som kan få økonomisk effekt for helseforetakene: 

 
o Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin 
o Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer 
o Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMK-

struktur 
o Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom 

foretakene 
 
3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer kan det bli nødvendig å utsette 

iverksetting/opptrapping av de fleste nye tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte 
tiltak innenfor kronikeromsorgen i 2006 fullfinansieres i 2007.  
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4. I planlegging for endelig budsjett 2007 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd pr. formål som vist i vedlegg 1 og 3. 
 

5. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme nivå 
som 2005. Helse Nord RHF vil i denne forbindelse iverksette et regionalt arbeid med 
prioriteringer som blant annet har som mål å hindre uønsket vekst innen somatisk 
virksomhet. Det skal planlegges med økt dagbasert virksomhet og vridning fra kirurgi til 
medisinsk fagområde. 
 
For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med opptrappingsplan. 

 
Styret ber om at administrasjonen, så snart det er praktisk mulig, fremlegger 
dokumentasjon på konkret omstillingspotensiale knyttet til dagbasert virksomhet og 
vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde.  

 
6. Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 

samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. vedlegg 2 i utredningen 

 
Styret understreker betydningen av god kvalitet på bygningsmasse og teknisk utstyr for 
opprettholdelse av en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i Nord-Norge. 

 
Protokolltilførsel til styresak 40-2006: 
 
- Stemmeforklaring til pkt. 3 i vedtaket: 
 

De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF finner det uakseptabelt at 
iversetting/opptrapping av omfattende fagplaner, som det etter eiers krav har vært brukt 
mye tid og ressurser på å utarbeide og som har bred konsensus i fagmiljøene, blir utsatt. 

 
Kirsti Jacobsen /s/  Mona Fagerheim /s/   Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 41-2006  NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL  
 HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt.  
 Saken ble behandlet etter styresak 47-2006. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til punkt 1 i vedtaket av Inge Myrvoll:  
 
1. Den fremlagte inntektsmodellen er retningsgivende. Det foretas en gradvis innføring, slik 

at for budsjettet for 2007 gis det en effekt på 40 %.  
 
Forslaget falt mot to stemmer. 
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Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag: 
 
1. Styret tar den fremlagte inntektsmodellen til orientering. I det videre arbeidet må en sikre 

at det blir tatt tilbørlig hensyn til den basisstrukturen som er fastlagt. 
 

Vedtatt med åtte mot to stemmer. 
 
2. I arbeidet med å utvikle modellen skal fokus rettes mot spilleregler som styrker 

samhandling, samarbeid og effektiv ressursutnyttelse. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
3. Inntektsfordelingsmodellen skal utvikles videre. Det forutsettes at helseforetakene 

involveres i arbeidet. Det fremmes ny sak til styret våren 2007. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar den fremlagte inntektsmodellen til orientering. I det videre arbeidet må en sikre 

seg at det blir tatt tilbørlig hensyn til den basisstrukturen som er fastlagt. 
 
2. I arbeidet med å utvikle modellen skal fokus rettes mot spilleregler som styrker 

samhandling, samarbeid og effektiv ressursutnyttelse. 
 
3. Inntektsfordelingsmodellen skal utvikles videre. Det forutsettes at helseforetakene 

involveres i arbeidet. Det fremmes ny sak til styret våren 2007. 
 
 
STYRESAK 42-2006  UTBYTTE FRA SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 43-2006  SALG AV AKSJER I RISCO AS 
 Unntatt off. jf. Offl. § 5A, jf. Fvl. § 13, 1. ledd – 2) 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF selger sine aksjer i RisCo AS. Aksjene selges til VitaCom AS for kr 

650 000,- 
 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive salgsavtale. 
 
 
STYRESAK 44-2006  AMK-STRUKTUR I HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
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STYRESAK 45-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PRINSIPPER  
 FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret slutter seg til at framtidig representasjon og oppnevning av Regionalt brukerutvalg i 

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

Styret i Helse Nord RHF utnevner leder og nestleder av og blant de oppnevnte 
medlemmer. 

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

− 5 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra FFO i regionen  
− 2 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra SAFO i regionen 
− 2 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra de fylkeskommunale 

eldrerådene i regionen 
− 1 representant fra satsingsområde, for perioden 2006-2008: rusorganisasjonene 

 
3. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge for hver gruppe som har 

forslagsrett. Også vararepresentanter utnevnes av styret i Helse Nord RHF. 
 
4. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes i egen sak høsten 2006 i tråd 

med styrets anbefaling.  
 
5. Administrasjonen bes om å fremme ny styresak om brukerutvalget skal være representert 

med observatør i styret. 
 
 
STYRESAK 46-2006  STYRKING AV SPESIALISTHELSETILBUDET 

I HELSE FINNMARK – ETABLERING AV 
TILTAK I ALTA 

 
Det ble fremmet følgende forslag av Kirsti Jacobsen:  
 
2. Styret ber om at saken ses i sammenheng med ”Plan for avtalespesialister i Helse Nord 

2007-2015” og innarbeides i behandlingen av denne. 
 

Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester 

i Helse Finnmark for befolkningen i Alta.  
 

Enstemmig vedtatt. 
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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.  

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

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

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

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
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. 

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
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.   

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
Styrets 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. 
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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.   

 
 
STYRESAK 47-2006  OMSTILLING VED HELGELANDSSYKEHUSET 
 MOSJØEN – BAKGRUNN FOR VEDTAK OG  
 VURDERING AV SITUASJONEN 
 
Det ble fremmet følgende forslag av Stig-Arild Stenersen:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber styret i Helgelandssykehuset HF om inntil videre å avvente 

iverksetting av vedtak i fra styremøtet 18.juni 2003 og vedtak i fra foretaksmøtet 19.juni 
2003 om nedleggelse av døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap ved sykehuset i 
Mosjøen.   

 
2. Dersom konklusjonene i fra Helse Nord sitt prosjekt ”strategi for lokalsykehusenes 

funksjon” tilsier at døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap er nødvendig for at våre 
lokalsykehus skal yte befolkningen et helhetlig behandlingstilbud skal vedtaket av 18.juni 
2003 tas opp til ny vurdering i styret for Helse Nord RHF.  

 
Forslaget falt mot fire stemmer. 
 
Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag:  
 
Styret i Helse Nord viser til saksutredningen og til tidligere beslutninger i saken, og tar saken 
til orientering.  
 
Vedtatt med seks mot fire stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord viser til saksutredningen og til tidligere beslutninger i saken, og tar saken 
til orientering.  
 
 
STYRESAK 48-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Hålogalandssykehuset HF – møter med ordførere i vertskommunene Hadsel, Harstad 
og Narvik, den 6. og 7. juni 2006  

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 22. mai 2006  
- Møte i lønnsrådet ad. avlønning av toppledere – styrets leder og nestleder møter i 

første møte 
- Foretaksmøte, den 30. mai 2006 – informasjon  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Status økonomi – budsjettmøter m/HF-ene (mai/juni 2006)  
o Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter 
o Møte med folkebevegelsen for lokalsykehus, den 15. mai 2006 
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o Møte med Kontaktutvalget for Fylkeskommunene i Nord-Norge, den 15. mai 2006 
o Styresak 34-2006/4 – avklaring spørsmål ad. ant. pasienter i Maxi-Taxi 
o Lødingen Rehabiliteringssenter – orientering status 
o Struktur i Helse Nord – foretaksgrenser 
o Nasjonalt Råd ad. rekrutteringsprosjektet i Finnmark 
o Desentralisert spesialisthelsetjeneste – status og oppfølging 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 49-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker:  
 
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 
5. Brev fra ordføreren i Vefsn Kommune av 1. juni 2006 med uttalelse om redusert 

akuttberedskap. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 7. juni 2006. Kopi av protokollen ble 

lagt frem ved møtestart. 
7. Brev fra avd. overlege Reidar Berntsen ved Helgelandssykehuset Mosjøen av 8. juni 2006 

ad. vedtak om nedlegging av akuttkirurgien ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Kopi av 
brevet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. juni 2006 ad. styresak 40-2006 Budsjett 2007 – 
premisser for drift og investeringer og styresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord. Kopi 
av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mai 2005 ad. undervisningsarenaen på UNN. Kopi 
av brev ble lagt frem ved møtestart. 

10. Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger av 12. juni 2006 ad. nei til nedleggelse av AMK-
sentralen i Kirkenes. Kopi av brev ble lagt frem ved møtestart. 

11. Pressemelding fra styret i Nordland FrP av 10. juni 2006 ad. oppløsning av 
Hålogalandssykehuset. Kopi av pressemeldingen ble lagt frem ved møtestart. 

12. Brev fra Finnmark SV av 11. juni 2006 ad. styresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord. 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

13. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 12. juni 2006 ad. nedlegging av 
avdelinger/strukturendringer ved lokalsykehusene i Nordland. Kopi av brevet ble lagt frem 
ved møtestart. 

14. Brev fra fagmiljøet AMK Kirkenes, Helse Finnmark Klinikk Kirkenes av 12. juni 2006 
ad. styresak 44-2006 AMK-struktur. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

15. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. mai 2006. Kopi av protokollen ble 
lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 50-2006  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. juni 2006 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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STYRESAK 53-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF  
 – NY ORGANISERING 
  

Møtedato: 20. juni 2006 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det å avvikle Hålogalandssykehuset HF som eget foretak, ved å 
organisere Stokmarknes sykehus inn som del av Nordlandssykehuset HF, mens sykehusene i 
Narvik og Harstad organiseres som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Det foreslås 
at Lødingen rehabiliteringssenter blir del av Hålogalandssykehuset fortsatt. 
Nordlandsklinikkens tilknytning foreslås vurdert nærmere.  
 
Snart fem år etter foretaksreformen er det nødvendig å erkjenne at Hålogalandssykehuset HF 
som en samlet organisatorisk, ledelsesmessig og funksjonell virksomhet har vært en lite 
vellykket konstruksjon. Ansvaret for dette må deles av flere parter.  
 
Etter adm. direktørs vurdering er sannsynligheten for å få dette helseforetaket konsolidert som 
organisatorisk og ledelsesmessig enhet, klart lavere enn den økonomiske og 
samarbeidsmessige risikoen ved å videreføre foretaket i sin nåværende form. En slik 
vurdering må få konsekvenser i form av forslag om konkrete handlinger. Flere alternativer har 
vært vurdert, inkludert et forslag om å overføre Stokmarknes sykehus til Nordlandssykehuset 
HF og videreføre Hålogalandssykehuset HF med enhetene i Harstad og Narvik. Men også for 
denne sistnevnte konstellasjonen vurderes forutsetningene for positivt resultat som såpass 
begrensete, at risikovurderingen blir negativ. Derfor fremmes forslaget om å avvikle 
Hålogalandssykehuset HF som eget foretak, og organisere sykehusene inn i henholdsvis 
Nordlandssykehuset HF (Stokmarknes sykehus) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(sykehusene i Harstad og Narvik).  
 
De foreslåtte endringene av helseforetaksstrukturen forutsettes ledsaget av en omfattende 
gjennomgang av de enkelte enheters medisinske, administrative og øvrige ikke-medisinske 
servicefunksjoner, med sikte på å ta ut de synergier som kan muliggjøres gjennom nye 
foretakstilknytninger. Gjennomgangen av de medisinske funksjoner ved de berørte 
sykehusenheter i nåværende Hålogalandssykehuset HF, skal gjøres med sikte på primært å 
ivareta basale lokalsykehusoppgaver.   
 
Overføringen av Stokmarknes sykehus til Nordlandssykehuset vurderes som en enklere 
oppgave enn overføringen av de to andre sykehusenhetene til Universitetssykehuset Nord-
Norge. Det gjelder både i forhold til tradisjon, størrelsen på den økonomiske utfordringen, 
funksjonell kompleksitet og andre tilpasninger innen ny foretaksstruktur. Det foreslås derfor 
at endringene trår i kraft i to trinn: Stokmarknes sykehus organiseres inn i 
Nordlandssykehuset HF fra 1. september d.å. mens sykehusene i Harstad og Narvik blir del av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 1. januar 2007. I mellomtiden etableres et 
omstillings- og tilpasningsprosjekt ved sistnevnte sykehusenheter, med sikte på å forberede og 
forenkle overdragelsen til Universitetssykehuset Nord-Norge. 
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Det er opp til styret i Helse Nord RHF å organisere helseforetakene, og bestemme hvilke 
tjenester disse skal utføre, jf helseforetakslovens § 9. Det må da også være styret i Helse Nord 
RHF som vedtar omorganisering av helseforetakene.  Beslutningen om disse endringene 
gjøres i foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og hvert av de berørte foretak.  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å gjøre følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF må med beklagelse konstatere at forutsetningene for å videreføre 

Hålogalandssykehuset HF som eget helseforetak ikke er til stede. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar derfor at Hålogalandssykehuset HF avvikles som eget 

helseforetak fra 1. januar 2007.  
 
3. Stokmarknes sykehus organiseres som del av Nordlandssykehuset HF med virkning fra 1. 

september 2006.  
 
4. Harstad sykehus og Narvik sykehus organiseres som del av Universitetssykehuset Nord-

Norge HF med virkning fra 1. januar 2007. I perioden 1.9.2006 – 31.12.2006 videreføres 
disse enheter som Hålogalandssykehuset HF.  

 
5. Ny organisering gjennomføres i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse. 
 
6. Hålogalandssykehuset HF ivaretar ansvar for de prehospitale tjenester også for 

Stokmarknes sykehus fram til nødvendige forberedelser for overføring av denne tjenesten 
til Nordlandssykehuset HF er gjennomført.  Det etableres et prosjekt mellom de berørte 
helseforetakene for å forberede overføringen av denne oppgaven. Det forutsettes at 
prosjektet er avsluttet innen 15. november med sikte på endelig behandling i styrene for 
Hålogalandssykehuset HF og Helse Nord RHF i desember 2006.  

   
7. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at de foreslåtte endringer av foretaksstrukturen 

ledsages av en grundig gjennomgang av de medisinske funksjoner ved de enkelte 
sykehusenheter i nåværende Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes videre at disse 
sykehusene skal ivareta basale lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedslagsfeltet.  

 
8. I samarbeid med Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge etableres et 

omstillings- og tilpasningsprosjekt for sykehusene i Narvik og Harstad, med sikte på å 
forberede og forenkle integreringen i Universitetssykehuset.  

 
9. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at omorganiseringen også medfører 

samordningsgevinster i f. t. administrative og andre ikke-medisinske servicefunksjoner og 
at slike gevinster realiseres.  

 
10. Styret gir sin tilslutning til de prinsipper og fremgangsmåter som er foreslått lagt til grunn 

for splitting av budsjett og balanse og fordeling av felles stabsressurser.  
 
11. Styret forutsetter at det etableres et nært samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner på 

alle nivå slik at nødvendig informasjon tilflyter berørte parter og god medvirkning kan 
ivaretas, jfr. Hovedavtalens bestemmelser..   

 
12. Sak om justering av styresammensetningen for de berørte helseforetak fremmes i ordinært 

styremøte, den 6. september 2006 og vedtas endelig i foretaksmøte med de berørte foretak 
i umiddelbar etterkant av styremøtet. 
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13. Styret forutsettes løpende orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets 

vedtak i denne saken.    
 
 
Bodø, den 14. juni 2006  
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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UTREDNING 
 
1. Bakgrunn for etablering av Hålogalandssykehuset HF 
Etter stortingets vedtak av foretaksreformen i juni 2001, ble inndelingen av foretakene i Helse 
Nord vedtatt av styret i Helse Nord RHF i møte 14. september 2001. I saksutredningen som lå 
til grunn for vedtaket (Sak 16/2001) ble følgende kriterier vektlagt: 
 
• Geografi: helseforetaket skulle samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 
• Funksjonalitet: helseforetaket skulle organiseres med sikte på å utløse synergieffekter, 

tilby et bredt faglig tilbud og gi grunnlag for funksjonsfordeling 
• Levedyktig enhet: helseforetaket skulle være levedyktig mht rekruttering, og burde derfor 

inkludere minst ett ”ressurssykehus”  
• Størrelse: Helseforetakene skulle ha et nedslagsfelt i størrelsesorden 60- 100 000 

innbyggere 
• Tjenesteansvar: Helseforetakene skulle ha ansvar for både somatikk, psykiatri og 

ambulansetjenester 
 

På grunnlag av disse kriteriene, ble flere alternative konstellasjoner vurdert. I det endelige 
vedtaket ble de 11 sykehusene i Nord-Norge samlet i fem helseforetak. Sykehusene i Narvik, 
Stokmarknes og Harstad ble gjennom dette vedtaket samlet i ett foretak, Hålogalands-
sykehuset HF. Det skal for øvrig nevnes at det i sluttfasen av det fylkeskommunale eierskap 
var etablert et prosjektsamarbeid mellom disse sykehusene under betegnelsen Nor-Tro-
samarbeidet. Dette foretaket var det eneste som ble etablert på tvers av fylkesgrensene, av 
enkelte utlagt som en manifestasjon på at fylkesgrensene nå var irrelevante for sykehusdrift. 
 
2. Premisser for revurdering av Hålogalandssykehuset HF som eget helseforetak 
Etablering av nye organisatoriske strukturer er utvilsomt enklere når organisasjonens 
nedslagsfelt faller sammen med geografiske områder hvor det er tradisjon og kultur for 
samarbeid og felles institusjonsbygging. Det må i denne sammenheng erkjennes at visjonen 
om Hålogalandssykehuset som en slik samlende institusjon ikke har vist seg å ha den 
nødvendige bærekraft.   
  
Ressurser 
Den viktigste strukturelle spenningen innen det nye foretaket springer utvilsomt ut av den 
ressursmessige ubalanse mellom de tre enhetene i foretaket. Harstad sykehus hadde riktignok 
et noe større befolkningsunderlag enn de andre to enhetene, men enda tydeligere var nok 
forskjellen i bygningsmessige (areal og kvalitet) og personellmessige ressurser (Jfr. Samdata). 
Sykehuset i Harstad har dessuten vært mer spesialisert og på flere områder gitt et bredere 
tilbud til pasientene. At dette sykehuset i vedtaket om foretaksinndelingen ble utpekt som 
”ressurssykehus” for foretaket, om enn i anførselstegn, ble også et ankepunkt fra de andre 
enhetene i helseforetaket. 
 
Foretakets vanskelige økonomiske situasjon har også bidratt til spenningene mellom enhetene. 
De strukturelle spenningene mellom sterkt autonomi-søkende enheter antas samtidig å ha 
gjort økonomistyringen ekstremt vanskelig (Jfr. senere punkt i saken om den økonomisk 
utvikling i helseforetaket). .  
 
Adm. direktør konstaterer at det i dag er en generell mangel på tillit mellom enheter og nivåer 
innen foretaket, en tillitssvikt som nok i noen grad også innbefatter Helse Nord RHF som eier. 
Det mest negative og betenkelige ved denne utvikling, er at dagens situasjon preges av mindre 
innbyrdes tillit mellom enhetene enn ved etableringen av foretaket for snart fem år siden. Det 
er særlig denne forverringen av tillitsforholdet som gir dårlige odds for en videreføring av 
helseforetaket i sin nåværende form.     
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Ledelse og styre 
Hålogalandssykehuset HF har hatt fem daglige ledere siden etableringen: en avtroppende fra 
det fylkeskommunale regime, to faste, og to vikarer. Bare en av disse foretaksdirektørene har 
hatt en funksjonstid vesentlig lengre enn ett år. Disse hyppige skifter i ledelsen er både 
uttrykk for - og bidragsyter til - foretakets turbulente situasjon. Lederskiftene synes i 
hovedsak bare å ha forsterket opplevelsene av krise i foretaket. Den kumulative virkning av 
de hyppige lederskiftene er dessuten både alvorlig og konsekvensfylt i en annen forstand: det 
vil bli mer enn vanskelig å rekruttere en kompetent og erfaren person som nå er villig til å 
påta seg funksjonen som foretaksleder innen det nåværende Hålogalandssykehuset HF.   
 
Styrearbeidet ved Hålogalandssykehuset var, særlig i den første perioden, preget av 
geografiske spenninger. Dette styret har dessuten hatt hyppigere skifter i styreledervervet enn 
øvrige foretak. Siden foretaksreformen har det vært tre forskjellige styreledere og en relativt 
stor utskifting av øvrige styremedlemmer.  
 
Denne mangel på kontinuitet og stabilitet på lederskapssiden reiser mange kritiske spørsmål 
om beslutninger og disposisjoner på flere nivåer. Dette gjelder også Helse Nord RHF. 
Samtidig har nok de strukturelle og kulturelle forutsetningene for å lykkes vært rimelig 
dårlige og mer krevende enn antatt. Det vil derfor være mer enn galt å felle noen summarisk 
dom over alle de ressurspersonene som, med betydelig innsats, har forsøkt å ta del i ledelse og 
styring av Hålogalandssykehuset. Den viktigste lærdommen er trolig at tiden for å sette inn 
stadig nye koster er over. Derfor må det tas nye og mer radikale grep.  
 
Problemene til tross, kan det på noen områder vises til oppnådde resultater. Helseforetaket har 
i denne perioden fått til en betydelig nedkorting av ventetiden, og Hålogalandssykehuset HF 
skårer rimelig godt på undersøkelser av pasienttilfredshet. I tillegg er det den siste tiden 
vedtatt omstillinger som forutsettes å bidra til økonomisk balanse. Disse lyspunktene har 
likevel ikke vært tilstrekkelige til at det sittende styret for Hålogalandssykehuset vil anbefale 
videreføring av foretaket i sin nåværende form.  
 
Innspill fra lokale aktører  
På grunnlag av de problemer dette foretaket lenge har stridt med, har ulike lokale aktører 
engasjert seg. De sterkeste utspill er kommet fra ledere og ansatte ved Stokmarknes sykehus, 
fra Vesterålen regionråd og fra berørte kommuner i dette området, ikke minst fra Hadsel 
kommune. Synspunktene her går entydig i retning av å oppløse foretaket og å overføre 
Stokmarknes sykehus til Nordlandssykehuset. Også fra det politiske miljøet i Narvik er det 
over tid kommet ytringer om å oppløse foretaket. Fra det politiske miljø i Harstad har det også 
vært signalisert bekymring omkring helseforetakets situasjon. Fra de tillitsvalgte i 
helseforetaket har det også kommet sterke bekymringsmeldinger. Også mer folkelige 
grupperinger har gitt uttrykk for sine synspunkter på situasjonen.   
 
3. Utviklingen ved Hålogalandssykehuset 2002-2005 – aktivitet, budsjett og regnskap 
Aktivitet: 
Døgnaktiviteten innen somatisk virksomhet har gått ned etter 2003, mens dagaktiviteten har 
økt betydelig.   
 
Hålogalandssykehuset HF 2002 2003 2004 2005 
Døgnopphold           16 453         16 757         16 130         16 183  
Antall DRG-poeng            18 118         16 928         16 973  
Polikliniske konsultasjoner           78 433         80 972         80 640         83 296  
Dagopphold             5 532          7 203          7 419          7 710  
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Regnskapsresultat 2005
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Hålogalandssykehuset har den laveste ventetiden blant helseforetakene i Helse Nord. Ved 
utgangen av 2005 var gjennomsnittlig ventetid for de som sto på venteliste redusert til 59 
dager fra 86 dager ved utgangen av 2002. Det skal her framheves at den vesentlige 
forbedringen i ventetiden fra 2004 til 2005 er særlig positiv.  
 
Gjsn v.tid ventende 3 tert 2002 3 tert 2003 3 tert 2004 3 tert 2005 
Hålogalandssykehuset HF 86 73 83 59 

 
Økonomi: 
Etter en forverring av økonomisk resultat i 2003, har Hålogalandssykehuset siden hatt en svak 
resultatforbedring. Økonomisk resultat, målt som avvik fra styringsmål og vedtatte 
omstillingsplaner, har i perioden variert fra 54,6 mill kr i 2004 til 92,8 mill kr i 2003. Som 
andel av foretaksgruppens totale underskudd er Hålogalandssykehusets underskudd økt fra 22 
% i 2002 til 36 % i 2005. 
 
Hålogalandssykehuset 2002 2003 2004 2005 
Resultat  -112 629 -142 771 -132 614 -124 597 
Styringsmål -32 000 -50 000 -78 000 -63 000 
Avvik -80 629 -92 771 -54 614 -61 597 
HHF’s andel av underskudd 22 % 26 % 35 % 36 % 

 
En sammenligning av resultatutvikling i forhold til driftsinntekter viser at 
Hålogalandssykehuset har det største relative underskuddet og størst omstillingsutfordringer.  
 
Resultat/inntekter  2002 2003 2004 2005 
Helse Finnmark HF 12,0 % 14,5 % 11,4 % 8,1 % 
UNN HF 6,7 % 4,6 % 1,7 % 2,6 % 
Hålogalandssykehuset 12,4 % 14,7 % 11,4 % 10,1 % 
Nordlandssykehuset HF 4,8 % 6,9 % 4,8 % 3,7 % 
Helgelandssykehuset HF 7,3 % 10,4 % 6,0 % 6,3 % 
Apotek Nord HF -0,7 % -0,2 % -1,4 % -1,8 % 
Sum foretaksgruppen -7,8 % -7,5 % -4,5 % -3,8 % 
 
Hålogalandssykehuset har i årene 2003-2005 hatt det største underskuddet i foretaksgruppen.  
 
Figuren nedenfor viser resultatene i foretaksgruppen i 2005:  
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Helseforetakets regnskap for 2005 viste et underskudd på om lag 125 mill kr. På grunnlag av 
resultater fra 1. tertial inneværende år, prognostiseres et underskudd på i overkant av 100 mill 
kr for 2006. Dette forutsetter imidlertid effekter av tiltak som forutsettes iverksatt; estimatet er 
derfor preget av noe usikkerhet.  
 
Internt divisjonsregnskap fremkommer av tabellen. Endringer i budsjetter og regnskapsføring 
gjør det vanskelig å sammenligne resultatene mellom årene, og budsjettavviket gir trolig det 
beste bilde av intern utvikling fra 2005 til 2006. Stokmarknes hadde det største 
budsjettavviket i 2005, men ser ut til å ha den største forbedringen hittil i 2006. 
Tilpasningsproblemet i 2006 (budsjettavviket) ser ut til å være størst ved Harstad. 
Fellesområdet viser også et resultat dårligere enn budsjett.   
 
Økonomisk utvikling 1.tertial 2006 (Negativt tall = overskudd) 
 
Divisjonsregnskap Regnskap  05 Budsjett 05 avvik Regnskap 1. tert 06 Budsjett 1. tert 06 avvik
Harstad -44 695 -58 601 13 906 13 522 9 526 3 996
Narvik 18 767 10 820 7 947 10 944 8 382 2 562
Stokmarknes 30 651 10 662 19 989 10 020 7 366 2 654
Felles 42 991 30 316 12 675 3 298 793 2 505
Prehospitale tjenester 76 883 69 803 7 080 445 -101 546
SUM 124 597 63 000 61 597 38 229 25 966 12 263  
 
4. Alternativer til dagens organisering 
Adm. direktør vurderer sannsynligheten for å få dette helseforetaket konsolidert som 
organisatorisk og ledelsesmessig enhet, klart lavere enn den økonomiske og 
samarbeidsmessige risikoen ved å videreføre foretaket i sin nåværende form. På denne 
bakgrunn elimineres dette alternativet.  
 
Følende alternativer vurderes som mulige:  
 
• Stokmarknes sykehus organisert som del av Nordlandssykehuset HF og videreføre Narvik 

sykehus og Harstad sykehus i et Hålogalandssykehuset HF 
• Narvik og Stokmarknes sykehus som del av Nordlandssykehuset og Harstad sykehus i 

Universitetssykehuset Nord Norge HF 
• Stokmarknes sykehus organisert som del av Nordlandssykehuset HF og Harstad og Narvik 

sykehus som del av Universitetssykehuset Nord Norge HF 
 
Ved valg av løsning er bl.a. følgende forhold vektlagt: 
 
• Pasientstrømmer 
• Muligheten for faglige, ledelsesmessige og økonomiske synergier 
• Kommunikasjoner og geografi 
• Hensynet til relativ størrelse mellom helseforetakene, fylkes- og regiongrenser 
• Lokale aktørers synspunkter 
 
5. Pasientstrømmer med utgangspunkt i Hålogalandssykehusets befolkningsområde 
Sykehusenes rekruttering av pasienter fra ulike bostedsområder, er en av flere mulige 
indikatorer på pasientenes grad av tilknytning til ulike sykehus. Denne indikatoren kan 
imidlertid også være uttrykk for graden av samarbeid og innbyrdes henvisninger mellom 
sykehus. Begge fortolkninger er relevante for vårt formål, å belyse spørsmålet om innbyrdes 
koplinger/samarbeid mellom sykehus og mellom befolkningsområder og ulike sykehus.  



23 

 
 
Sammenfattende rapporteres følgende funn fra Norsk Pasientregister, basert på 2005-data om 
innleggelser, dagbehandling og poliklinikk: 
 
• Befolkningen i Harstad-området bruker i forsvinnende liten grad (0.2-0.8%) sykehusene i 

Narvik og Stokmarknes 
• Befolkningen i Ofoten/Narvik-området bruker nesten ikke Stokmarknes sykehus (0.1-

0.7%) 
• Befolkningen i Vesterålen-området bruker nesten ikke Narvik sykehus (0.1-0.3%) 
• Befolkningen i Ofoten/Narvik-området bruker Harstad sykehus i rimelig stor grad (9,4-

10.5%) 
• Befolkningen i Vesterålen bruker Harstad sykehus i noen grad (4.8-7.6%) 
• Befolkningen i Harstad- og Ofoten/Narvik-området bruker Universitetssykehuset Nord-

Norge i betydelig grad (16.3-18.1% for inneliggende og dagpasienter) 
• Befolkningen i Harstad-området bruker Nordlandssykehuset/Bodø i forsvinnende liten 

grad (0,7-1.0%), mens befolkningen i Ofoten/Narvik-området bruker dette sykehuset i 
noen grad (4,4-7,2.%) 

• Befolkningen i Vesterålen bruker Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Nordlandssykehuset/Bodø i omtrent samme grad for inneliggende og dagpasienter (9,2-
12,5 %), mens denne befolkningen bruker Nordlandssykehuset klart mest for polikliniske 
konsultasjoner (13.5 % versus 8 % for UNN) 

  
En sammenfattende og forenklet tolkning av disse funn tilsier at Stokmarknes er det sykehuset 
som er svakest koplet til de øvrige sykehus i Hålogalandssykehuset, og at befolkningen i 
Ofoten/Narvik-området og Harstad-området knapt bruker Stokmarknes sykehus. Riktignok 
bruker en liten del av pasientene fra Vesterålen Harstad sykehus, men denne andelen er 
betydelig mindre enn for Narvik-pasientene.  
 
Dessuten viser disse data at befolkningen i Vesterålen har en klar sterkere tilknytning til 
Nordlandssykehuset/Bodø enn de øvrige sykehus i Hålogalandssykehuset. Sammenholdt med 
analyser utført av SINTEF for Nordland fylkeskommune for 6-7 år siden, lar det seg således 
dokumentere at pasientstrømmene fra Ofoten/Narvik-området i løpet av de siste ti år i 
betydelig grad er dreiet bort fra Nordlandssykehuset/Bodø og i retning av UNN. Befolkningen 
i Ofoten/Narvik-området benytter også Harstad sykehus betydelig oftere enn de bruker 
Nordlandssykehuset /Bodø. Fylkegrensen mot Troms synes følgelig ikke utgjøre noen barriere 
for pasientene fra Ofoten/Narvik-området.  
  
Disse analysene underbygger følgelig alternativet om å overføre Stokmarknes sykehus til 
Nordlandssykehuset HF og de to øvrige sykehus i nåværende Hålogalandssykehuset til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.   
 
Det bør ellers understrekes at en ny foretaksorganisering ikke har som formål å endre 
pasientstrømmer der disse er funksjonelt begrunnede, uttrykk for pasientenes valg eller er 
økonomisk fornuftige.   
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6. Muligheten for faglige, ledelsesmessige og økonomiske synergier 
Det lar seg ikke skjule at de faglige samarbeidsforholdene mellom kolleger på tvers av 
enheter i Hålogalandssykehuset til dels har vært anstrengte. I nye konstellasjoner, med 
tilknytning til bredere og større fagmiljøer, gis det utvilsomt nye muligheter for faglig og 
kollegial vekst. Tilkopling til større enheter, vil dessuten bidra til at ledelsesfunksjonene, både 
i daglig og administrativ forstand blir mindre sårbare; det vil være større ressurser å trekke på 
og flere personer å velge mellom. Dette vil i noen grad innebære at de mindre enhetene kan 
utnytte og dra fordel av lederskapsressurser og administrative funksjoner som allerede finnes i 
våre to største foretak. Det bør følgelig foreligge gode grunner til å forvente positive 
synergieffekter langs flere dimensjoner; i forhold til faglig utvikling, kollegialt samarbeid, 
administrasjon og lederskap, og i form av mer rasjonell ressursbruk (kostnadseffektivitet).    
 
7. Kommunikasjoner og geografi 
Pasientstrømmene må også vurderes i lys av de innbyrdes geografiske avstander mellom 
sykehusene, og de kommunikasjonsløsninger som binder dem sammen. Nedenfor følger 
derfor en oversikt over veiavstander mellom de aktuelle enheter: 
 
Narvik-Harstad  ca. 119 km – 1:50 i kjøretid 
Narvik-Stokmarknes  ca. 224 km – 3:16 i kjøretid 
Stokmarknes-Harstad  ca. 103 km + pluss ferje over Gullesfjorden ca 25 min. 
Stokmarknes-Harstad  ca. 153 km – 2:18 i kjøretid (ferjefri forbindelse via Lødingen) 
Stokmarknes-Bodø  ca. 330 km – 5:09 i kjøretid + ferge o Vestfjorden ca 1 time 
Stokmarknes-Tromsø  ca. 410 km – 5:55 i kjøretid 
Narvik-Tromsø  ca. 256 km – 3:44 i kjøretid (ferjefri forbindelse) 
Narvik-Bodø   ca. 311 km – 4:45 i kjøretid + ferje over Tysfjorden ca 30 min. 
 
Ovennevnte avstandsoversikt for veitransport, viser at de innbyrdes avstander fra både Narvik 
og Stokmarknes til Harstad, etter nordnorsk målestokk, neppe kan sies å være til hinder for 
samarbeid eller pasientutveksling. Den ferjefri forbindelsen mellom Stokmarknes og Harstad 
er riktignok noe lengre. Den innbyrdes avstanden mellom Narvik og Stokmarknes er 
imidlertid dobbelt så stor som avstanden mellom disse stedene og Harstad; det er derfor ikke 
overraskende at pasientutvekslingen mellom disse sykehusene er helt marginal. 
Kommunikasjonsfellesskapet mellom Narvik og Harstad understrekes ellers av at byene har 
felles stamflyplass på Evenes (60 minutter fra Narvik, 45 minutter fra Harstad).  
 
Narvik har både kortere og noe bedre veiforbindelse (ferjefri) til Tromsø enn til Bodø.  
Mellom Harstad og Tromsø er det rimelig god hurtigbåtforbindelse (knapt tre timer).  
 
Den direkte ruteflyforbindelsen mellom Stokmarknes og Bodø har høyere frekvens enn 
forbindelsen Stokmarknes – Tromsø. Ruteflyforbindelsen mellom Harstad/Narvik 
stamflyplass og Tromsø er ikke god, målt med frekvens. Det kan heller ikke sies om 
rutefrekvensen mellom den lokale småflyplassen i Narvik og Tromsø lufthavn. Fra 
småflyplassen i Narvik er forbindelsen klart bedre til Bodø.  
 
Luftambulansetjenesteressurser er i tillegg tilgjengelig i form av helikopter og fly, men ingen 
av ressursene er lokalisert i Hålogalandssykehusets geografiske område.  
 
8. Hensynet til relativ størrelse mellom helseforetakene, fylkes- og regiongrenser 
I styresaken om inndeling av helseforetakene fra 2001 ble det lagt vekt på å lage foretak som 
ikke var alt for forskjellige mht befolkningsstørrelse. I de fem foretakene varierte befolknings-
størrelsen mellom 73 000 i Helse Finnmark og ca 110 000 for Universitetssykehuset Nord-
Norge.  
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Dersom Hålogalandssykehuset avvikles og de tilhørende sykehus blir del av henholdsvis 
Nordlandssykehuset (Stokmarknes) og UNN (Harstad og Narvik), får det klare konsekvenser 
for den innbyrdes befolkningsmengde i den nye foretaksstrukturen. Universitetssykehuset 
ville bli desidert størst, med et befolkningsunderlag på 179 226 (39,0 %), mens 
Nordlandssykehuset får et befolkningsunderlag på 132 292 (28,7 %). Størrelsen på de øvrige 
foretak blir uendret, med Helse Finnmarks befolkning på 72 937 (15,8 %), 
Helgelandssykehuset med en befolkning på 76 093 (16,5 %). Administrerende direktør i 
Helse Nord RHF vurderer ikke disse endringer av størrelsesforholdet mellom foretakene som 
spesielt problematisk.  
 
Ved en slik inndeling, vil Helse Nord få to nærmest ”rene” lokalsykehusforetak, og to mer 
spesialiserte foretak. Innen denne strukturen vil befolkningen i Helgeland, Salten, Lofoten og 
Vesterålen bli servet av både Nordlandssykehuset/Bodø og UNN i f. t. mer spesialiserte 
funksjoner, mens UNN for det meste vil ivareta mer spesialiserte funksjoner for befolkningen 
i øvrige områder av Nord-Norge.  
 
Også i denne løsningen bryter foretaksgrensene med fylkesgrensen mellom Nordland og 
Troms. Fem Nordlands-kommuner (Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik og Ballangen), med 
i alt 26 141 innbyggere inngår i nedslagsfeltet til Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Administrerende direktør i Helse Nord RHF ser imidlertid ikke denne fylkesgrensen som noe 
relevant kriterium for en funksjonell inndeling av foretakene. Det samme resonnement gjelder 
i forhold til den kommende omorganisering av nåværende fylkeskommuner i nye regionale 
enheter. En eventuell oppdeling av Nord-Norge i flere regionale enheter, bør ikke få noen 
konsekvenser for organisering eller inndeling av helseforetakene. Den etablerte 
funksjonsfordeling med ledsagende pasientstrømmer og samarbeid mellom enheter, tilsier at 
foretakene i Helse Nord fortsatt bør organiseres under samme paraply, og at grensene mellom 
foretakene må baseres på pasientstrømmer, kommunikasjoner og andre forhold som er 
redegjort for ovenfor.    
 
9. Vedtak i Hålogalandssykehuset HF og synspunkter fra vertskommunene 
Styret i Hålogalandssykehuset HF gjorde mot en stemme følgende vedtak: 
 
− Styret i Hålogalandssykehuset HF er tilfreds med at Helse Nord RHF på vår oppfordring 

har i gangsatt arbeidet med å se på helseforetakets fremtidige struktur, og at endelig 
beslutning skjer innen utgangen av juni 2006.  

 
− Styret vil anbefale overfor Helse Nord RHF at ny struktur innebærer at Divisjon 

Stokmarknes overføres Nordlandssykehuset HF, mens divisjon Narvik og divisjon Harstad 
overføres til UNN. Divisjon Prehospitale tjenester og fellesfunksjonene vurderes særskilt. 
Helseforetaket oppløses.  

 
− Styret forutsetter at konsekvenser for ansatte ved en eventuell organisasjonsendring 

ivaretas gjennom vedtatte retningslinjer for omstilling.  
 
− Styret avventer det videre arbeidet med rekruttering av medisinsk fagsjef og 

foretaksdirektør. 
 
Styreleder og adm. direktør i Helse Nord RHF har hatt møter med den politiske ledelsen i 
vertskommunene for de berørte sykehus i Hålogalandssykehuset. Tilbakemeldingen fra disse 
møtene er entydig i favør av at helseforetaket avvikles. Signalene også klar mht. preferanser 
for framtidig foretakstilknytning for de ulike enheter. Narvik og Harstad sykehus foreslås 
organisert som del av UNN HF og Stokmarknes sykehus som del av Nordlandssykehuset HF.  
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10. Nødvendig med avklaring – valg av alternativ 
I tilknytning til denne saken bør nevnes at det foreligger planer om å evaluere hele 
foretaksstrukturen i Helse Nord i løpet av 2007. En slik evaluering må skje på grunnlag av de 
samlede erfaringer med alle foretak og for hele perioden som er gått siden foretakene ble 
opprettet. Det ville i utgangspunktet være naturlig også Hålogalandssykehusets framtid ble 
vurdert i forbindelse med en slik generell evaluering.  
 
Det er imidlertid flere grunner til at administrerende direktør i Helse Nord RHF ikke vil tilrå å 
avvente situasjonen inntil en slik generell evaluering foreligger. For det første står vi overfor 
den betydelige utfordringen det er å skaffe foretaket en ny daglig leder. Foretaket tåler ikke 
flere interimsløsninger, og mulighetene for – innen rimelig tid - å finne en egnet direktør, 
vurderes som små. Dernest har mistilliten mellom enhetene utviklet seg slik at mulighetene 
for – innen overskuelig tid - å etablere positive samarbeidsrelasjoner vurderes som dårlige. 
Samlet innebærer disse vurderinger en for stor ledelses-, samarbeidsmessig og økonomisk 
risiko ved å utsette en beslutning om Hålogalandssykehusets framtid. Tvert imot ser 
administrerende direktør langt større muligheter gjennom etablering av nye 
samarbeidsrelasjoner innenfor nye og mindre belastede konstellasjoner. Slike nye positive 
relasjoner vil kunne bli særlig berikende for fagmiljøene ved de enkelte enheter.  
 
Det vil være galt å påstå at det bare finnes et godt alternativ for ny organisering av de berørte 
sykehus i Hålogalandssykehuset HF. En samlet gjennomgang av de premisser som er lagt til 
grunn for vurderingen gir likevel en overvekt av argumenter for å organisere Narvik og 
Harstad sykehus som del av UNN HF og Stokmarknes sykehus som del av 
Nordlandssykehuset HF. Adm. direktør i Helse Nord RHF fremmer derfor dette som sitt 
forslag til nyorganisering. Følgende hensyn er særlig vektlagt: 
 
• Allerede etablerte pasientstrømmer 
• Kommunikasjonsforhold og geografi 
• Historiske og kulturelle forutsetninger for samarbeid 
• Synspunkter fra lokale aktører 
 
Når den eksisterende foretaksorganisasjon ikke har vist seg levedyktig, og når faglige og 
administrative vurderinger av mulige alternativer faller sammen med lokale preferanser, antas 
dette å styrke legitimiteten for adm. direktørs anbefaling av framtidig organisering. Den 
videre saksutredning baseres på at Narvik og Harstad sykehus foreslås organisert som del av 
UNN HF og Stokmarknes sykehus som del av Nordlandssykehuset HF. Dette innebærer at 
Nordlandssykehuset får ansvar for Vesterålskommunene. Rehabiliteringssenteret i Lødingen, 
som formelt har vært del av Stokmarknes sykehus, organiseres som del av 
Hålogalandssykehuset HF fra 1. september og blir del av UNN fra 1.1.2007.   
 
11. Konsekvenser ved endret organisering – funksjonsgjennomgang 
Ved avvikling av Hålogalandssykehuset som eget foretak og organisering av de berørte 
sykehusenheter som del av henholdsvis Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-
Norge, må de enkelte enheters oppgaver vurderes i f. t. den nye funksjonelle helheten de skal 
inngå i. Dette vil gjelde både i forhold til administrative/stabsmessige og helsefaglige 
funksjoner. 
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Arbeidet med å organisere de nye sykehusene inn i helseforetakene vil ha følgende 
hovedelementer: 
 
• Administrative og ledelsesmessige funksjoner 
 

Dette vil det umiddelbart bli tatt fatt i med sikte på å etablere en ny organisasjon og få på 
plass gode og kostnadseffektive systemer i den nye strukturen. Ansvaret for den interne 
organisering tilligger styrene for helseforetakene. For Stokmarknes sin del vil 
omorganiseringen skje gjennom en integrering i Nordlandssykehuset HF. For Harstad og 
Narvik sykehus vil dette dels være del av det prosjektarbeid som foreslås gjennomført, 
dels vil det være et forhold som håndteres etter integrasjonen i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF.   

 
• Integrasjon av de medisinsk faglige funksjonene ved Stokmarknes sykehus i 

Nordlandssykehuset 
 

De medisinsk faglige funksjonene ved Stokmarknes sykehus må gjennomgås med tanke 
på å integrere virksomheten i Nordlandssykehuset. Dette innebærer en vurdering av 
oppgave- og arbeidsfordeling mellom enhetene i Nordlandssykehuset. Dette arbeidet vil 
være del av utviklingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF.  

 
• Integrasjon av Narvik og Harstad sykehus i UNN – prosjekt 
 

Det foreslås å gjennomføre et eget prosjekt hvor virksomheten ved Narvik og Harstad 
sykehus gjennomgås og forberedes for integrasjon i UNN. I et slikt prosjekt må kapasitet, 
samt arbeids- og oppgavefordeling mellom disse to og mot UNN vurderes. Dette arbeidet 
forutsettes fullført innen 31.12.2006 slik at det foreligger en ferdig plan for virksomhetene 
i Narvik og Harstad før disse integreres i UNN. Lødingen rehabiliteringssenter blir fortsatt 
del av Hålogalandssykehuset fra 1. september og del av dette prosjektarbeidet før 
integrering i UNN. Spørsmålet om foretakstilknytning for Nordlandsklinikken vurderes 
som del av prosjektarbeidet/rusplanarbeidet som pågår. En særlig problemstilling her er 
fordelingen av rusbehandlingstiltak mellom helseforetakene etter omorganiseringen. 

 
• Prehospitale funksjoner 
 

De prehospitale tjenestene ved Hålogalandssykehuset er i dag organisert som en egen 
divisjon med oppgaver i tilknytning til de tre sykehusene. Den delen av tjenestene som er 
knyttet til Stokmarknes sykehus kan derfor ikke skilles ut og integreres i 
Nordlandssykehuset på samme måte som resten av virksomheten på Stokmarknes. Det er 
derfor nødvendig å gjennomføre et eget prosjekt for gjennomgang av disse funksjonene. 
Dette arbeidet forutsettes gjennomført innenfor samme tidsramme som arbeidet med å 
integrere virksomhetene i Narvik og Harstad i Universitetssykehuset. De prehospitale 
tjenestene knyttet til Stokmarknes sykehus må videreføres i regi av Hålogalandssykehuset 
gjennom prosjektperioden. 
 
Det er en forutsetning at basis lokalsykehusfunksjoner videreføres ved de tre divisjonene i 
det nåværende Hålogalandssykehuset. Virksomheten ved disse enhetene skal primært 
tilpasses befolkningsunderlagets lokalsykehusbehov. Mer spesialisert medisinsk 
diagnostikk og behandling forutsettes i hovedsak utført ved henholdsvis 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset. Funksjonsgjennomgangen 
forutsettes derfor gjennomført under medvirkning fra de foretak enhetene foreslås 
organisert som del av.  
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12. Prosjektorganisering 
Et eventuelt vedtak om å avvikle Hålogalandssykehuset bør ideelt sett iverksettes i løpet av så 
kort tid som praktisk mulig. Mellomperioder kan være risikable i den forstand at de lett innbyr 
medfører uklare ansvarsforhold. Samtidig bør forutsetningene legges best mulig til rette, også 
for mottakende helseforetak. Administrerende direktør i Helse Nord RHF vurderer disse 
forutsetningene som noe forskjellig for de to elementene i den foreslåtte overdragelsen. Det 
vurderes som en noe mindre kompleks operasjon å overdra Stokmarknes sykehus til 
Nordlandssykehuset. Stokmarknes sykehus vurderes som den mest kostnadseffektive enheten. 
Dette sykehuset har for øvrig lang tradisjon for nært samarbeid med Nordlandssykehuset/ 
Bodø. Denne overdragelsen bør derfor kunne effektueres nærmest omgående. Praktiske 
avklaringer tilsier likevel at dette ikke skjer før 1. september 2006. 
 
Situasjonen for sykehusene i Harstad og Narvik er mer komplekse, både i økonomisk og 
funksjonell forstand. For å forberede og tilrettelegg overdragelsen til UNN på en god måte, 
krever det en noe annen tilnærmingsmåte enn for overføringen av Stokmarknes sykehus til 
NLSH. Den funksjonelle og økonomiske gjennomgangen av disse sykehus bør derfor 
organiseres som et kortvarig og målrettet prosjekt, med medvirkning fra Helse Nord RHF, de 
berørte sykehus og UNN. Prosjektet bør ha som oppgave å fremme konkrete forslag som både 
ivaretar basis lokalsykehusfunksjoner, og bidrar til å bringe disse sykehusene nærmere 
økonomisk balanse og tilpasser dem til sin nye funksjonelle og organisatoriske tilhørighet.  
 
De prosjektgrupper som etableres forutsettes å hente sine ressurser fra så vel 
Hålogalandssykehuset som fra Helse Nord RHF, og eventuelt understøttes fra UNN og 
NLSH. Det vil også være aktuelt å innhente supplerende ressurser fra kommersielle 
konsulentmiljøer. Prosjektets kompleksitet, omfang og krav til framdrift tilsier at det etableres 
en funksjon som overordnet prosjektleder som rapporterer til daglig leder i 
Hålogalandssykehuset HF. Det er derfor viktig å avklare hvordan funksjonen som daglig leder  
i HHF skal ivaretas, i første omgang fram til 1.september, men også for den etterfølgende 
periode fram til nyttår.  
 
En slik prosjektorganisert overgangsfase bør også få konsekvenser for styresammensetningen 
i denne fasen, noe som vurderes særskilt under punkt 13. senere i denne saken.  
 
Prosjektarbeidet forutsettes behandlet i styrene for Hålogalandssykehuset HF og Helse Nord 
RHF.  
 
13. Juridiske forhold  
Det må skilles mellom omdanning / omorganisering og oppløsning / avvikling av 
helseforetak. Overføringen av Stokmarknes sykehus vil være av førstnevnte kategori, mens de 
andre overføringene i realiteten vil innebære avvikling av Hålogalandssykehuset HF.  
 
Overføringen av Stokmarknes sykehus 
 
Det er opp til styret i Helse Nord RHF å organisere helseforetakene, og bestemme hvilke 
tjenester disse skal utføre, jf helseforetakslovens § 9. Det må da også være styret i Helse Nord 
RHF som vedtar omorganisering av helseforetakene.  
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Prinsippene i omdanningsregelen i helseforetakslovens § 50 legges til grunn for 
gjennomføringen. Dette innebærer at helseforetakene slipper å betale dokumentavgift, 
omregistreringsavgifter, rettsgebyrer, tinglysningsgebyrer m.m. I lovens motiver nevnes det 
overføring av virksomhet eller del av slik virksomhet ”mellom foretak”: ”Bestemmelsen 
sikrer en enklest og mest mulig smidig overgang… ved eierskifte mellom foretak etter loven, 
med minst mulig kostnader og ulemper for det offentlige”. Dog må virksomheten overføres 
som en helhet, og ikke slik at enkelte eiendeler eller rettigheter skilles ut, jf Ot.prp. nr. 66 
(2000-2001) side 153.  
 
Så lenge helseforetaket (Hålogalandssykehuset HF) består vil styret, foretaksmøte, daglig 
leder osv. fortsette sine funksjoner.  
 
De involverte helseforetaks vedtekter må endres, heri bestemmelser om geografiske 
ansvarsområder og låneramme.  
 
Det er alminnelig antatt, at konserninterne overføringer kan være virksomhetsoverdragelse. 
Prinsippene for virksomhetsoverdragelse legges til grunn også med hensyn til de ansattes 
rettigheter og plikter, jf arbeidsmiljølovens kapittel 16. Dette innebærer at tidligere og ny 
arbeidsgiver aktivt må ivareta denne delen av overføringen. 
 
Overføringen av Harstad sykehus og Narvik sykehus 
 
Det legges opp til en ordinær oppløsning / avvikling av Hålogalandssykehuset HF. Slik 
oppløsning og avvikling er regulert i helseforetakslovens kapittel 12. Det er foretaksmøtet (i 
helseforetaket) som treffer vedtak om oppløsning av foretaket. Når foretaksmøtet har truffet 
vedtak om oppløsning, skal det snarest velges avviklingsstyre og gis nærmere regler om 
avviklingsmåten. Når avviklingsstyret er valgt, trer det ordinære styret ut av funksjon. 
Beslutning om oppløsning skal straks meldes til Foretaksregisteret. Når foretakets 
forpliktelser eventuelt er dekket m.m., skal avviklingsstyret legge et skriftlig forslag til 
avviklingsoppgjør frem for foretaksmøtet til godkjenning. Når avviklingsoppgjøret er 
godkjent av foretaksmøtet, skal avviklingsstyret straks melde fra til Foretaksregisteret om at 
foretaket er avviklet.  
 
Omdanningsregelen i helseforetakslovens § 50 må antas å komme til anvendelse også for 
denne overføringen (jf ovenfor om avgifter, gebyrer m.m.). 
 
Vedtektene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF må endres, mens Hålogalandssykehuset 
HF’s vedtekter ikke lenger vil være gjeldende (som en følge av avviklingsprosessen). 
 
Prinsippene om virksomhetsoverdragelse bør gjelde også for denne overføringen. 
 
14. Økonomiske og administrative konsekvenser  
Stokmarknes organiseres inn som del av Nordlandssykehuset fra 1. september 2006. Den 
resterende del av det nåværende Hålogalandssykehuset, inkludert Lødingen 
rehabiliteringssenter, vil fortsatt utgjøre Hålogalandssykehuset fram til 1. januar 2007.  
 
De økonomiske konsekvenser av dette foreslås løst ved at en i 2006 tar utgangspunkt i 
budsjettet til Hålogalandssykehuset som allerede er splittet på de tre sykehusene. Fra 2007 
fordeles pengene til de nye foretakene ut fra de generelle prinsippene som gjelder for 
fordeling av penger i Helse Nord. 
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A. Gjennomføring 2006: 
 

a. En full regnskapsavslutning pr. 31/08-2006 for Hålogalandssykehuset og 
gjennomgang av balansen, som grunnlag for å overføre verdier og gjeld til NLSH. 
Overføringen skjer med virkning fra 1. september 

 
b. Budsjett 2006 for Stokmarknes periodiseres, og resterende budsjett, dvs. inntekter 

for perioden 0109-3112 overføres til NLSH. 
 

c. Det gjøres en konkret vurdering av fordeling av felles utgifter knyttet til felles stab 
i HHF og håndtering av prehospitale tjenester i overgangsperioden. 

 
B. Avvikling av Hålogalandssykehuset pr. 1.1.2007 og fordeling mellom UNN og NLSH 

 
På lang sikt vil ressursene til foretakene fordeles i henhold til de generelle prinsippene for 
fordeling av inntekter i Helse Nord. Dersom dette medfører omfordeling mellom 
foretakene, må omfordelingen skje over noe tid. Det tilrås derfor å starte delingen ved å ta 
utgangspunkt i dagens situasjon, dvs. dagens interne fordeling.  

 
 
15. Konsekvenser for helseforetakenes styrefunksjon: Justeringer av 

styresammensetningen 
De endringer som foreslås vedtatt, vil ha som konsekvens at styret i Hålogalandssykehuset HF 
avvikles fra 1. januar 2007. I mellomperioden – fra 1. september og ut året – vil imidlertid 
dette styret ivareta ordinære styrefunksjoner for de to sykehusene som ennå ikke vil være 
overført til sitt framtidige helseforetak. Samtidig vil styret for Nordlandssykehuset får 
ansvaret også for Stokmarknes sykehus fra 1. september 2006, mens det utvidede ansvar for 
UNN-styret først vil inntre fra og med 1. januar 2007. Dette innebærer at samtlige tre styrer 
berøres av omorganiseringen, i den forstand at deres ansvar og oppgavene endres.  
 
Administrerende direktør i Helse Nord RHF vurderer det slik at disse endringene tilsier noen 
justeringer av styrenes sammensetning. I første omgang gjelder dette styrene for henholdsvis 
Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset, som fra 1. september får endret sine respektive 
ansvarsområder. Generelt tilrådes å videreføre de styremedlemmene som er oppnevnt etter 
forslag fra politiske organer, mens Helse Nord RHF vurderer justeringer i f. t. 
sammensetningen av de øvrige eieroppnevnte medlemmene. Det dreier seg her om å tilpasse 
sammensetningen til inkorporering av nye geografiske områder og nye funksjonelle enheter. 
Det bør eksempelvis vurderes å rekruttere et av styremedlemmene til styret for 
Hålogalandssykehuset fra miljøet rundt UNN, samtidig som Nordlandssykehusets styre bør ha 
et medlem med tilknytning til Vesterålen. For Hålogalandssykehusets styre, som vil få en 
svært tidsavgrenset og intensiv funksjon, bør det dessuten vurderes å tilføre styret særlig 
omstillingskompetanse. 
 
Det bør i denne sammenheng også tas kontakt med konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF og 
foretakstillitsvalgte i berørte helseforetak med sikte på å avklare om tilsvarende vurderinger 
bør gjøres gjeldende i f. t. de arbeidstakeroppnevnte styremedlemmene.  
 
For å ivareta ovennevnte hensyn – og dermed kunne foreta de ønskede justeringer av 
styresammensetningen for de nevnte to styrer – vil administrerende direktør foreslå at det 
avholdes et ekstraordinært styremøte med i Helse Nord RHF medio/ultimo august. I 
umiddelbar etterkant av dette styremøtet avholdes et foretaksmøte med de berørte helseforetak 
for å foreta de formelle vedtak om justeringer i styresammensetningen.  
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Om tilsvarende justeringer skal foretas for sammensetningen av UNN-styret fra og med 1. 
januar 2007, vil vurderes senere og eventuelt fremmes som sak for styret i Helse Nord RHF i 
desembermøtet.   
 
16. Konsekvenser for medarbeiderne 
Overføring av ansatte forusettes gjennomført etter prinsippene for virksomhetsoverdragelse 
regulert i arbeidsmiljøloven med de krav denne setter og med den sikkerhet dette gir for 
ansatte.  
 
En virksomhetsoverdragelse betyr at ansatte som har sitt arbeide i den virksomhet som 
overdras har rett og plikt til overføring til den nye virksomheten (ansatte følger 
arbeidsoppgavene).  
 
For å skape best mulig grunnlag for nødvendig omstilling må det kjøres ryddige prosesser der 
linjeledelsen gis støtte i forhold til det ansvar de har. I denne sammenheng er det viktig å 
sørge for at avgivende virksomhet ivaretar sine arbeidsgiverplikter fullt ut inntil 
overdragelsesdato. Overdragende og mottakende virksomheter bør samarbeide for å utarbeide 
en god plan for informasjon til alle ansatte – samt at de ”tekniske” overføringsdokumenter blir 
felles, ryddige og tydelige. 
 
Likeledes må tillitsvalgte aktivt involveres og det må sikres god informasjonsflyt til 
tillitsvalgte/ansatte. Det henvises til overordnede prinsipper for omstilling og nedbemanning i 
Helse Nord og til lov og avtaleverk vedrørende virksomhetsoverdragelse.   
 
Omorganiseringen i seg selv medfører ingen nedbemanning/overtallighet. Virksomheten som 
har fått overdratt ressurser står imidlertid fritt til i etterkant å omorganisere seg. Dette kan 
bety endringer i arbeidsoppgaver for de medarbeidere som berøres. 
 
17. Drøfting med og informasjon til arbeidstakernes representanter 
Så snart det ble besluttet å lage en sak til styret for Helse Nord RHF om dette tema ble 
arbeidstakernes tillitsvalgte på RHF nivå umiddelbart informert om saksgangen.  
 
Det vil i tråd med hovedavtalens bestemmelser bli gjennomført drøftinger med 
arbeidstakernes organisasjoner før styrebehandlingen av saken. Drøftingene vil bli basert på 
styresaken slik den foreligger til styret. Protokoll fra drøftinger på HF og RHF nivå vil bli lagt 
fram. I tillegg gjennomføres det informasjonsmøter for tillitsvalgte i Nordlandssyklehuset HF 
og Universitetssykehuset Nord Norge HF.  
 
18. Brukerutvalgenes synspunkter 
Brukerutvalget på Helse Nord RHF nivå og i Hålogalandssykehuset HF vil få styresaken til 
behandling før gjennomføring av styremøte i Helse Nord RHF. Vedtak fra behandlingen vil 
bli framlagt for styret.  
 
19. Oppsummerende vurderinger  
I denne saken foretas ingen generell gjennomgang eller evaluering av foretaksstrukturen. Nær 
fem år etter vedtaket av reformen, er det likevel enkelt å konstatere at flere av de fusjonerte 
enhetene har hatt sine omstillingsutfordringer. Det gjelder både Helse Finnmark, 
Helgelandsykehuset HF og Hålogalandssykehuset. Utviklingen for de to første av disse 
foretakene preges imidlertid av konsolidering og forbedret innbyrdes samarbeid mellom de 
enkelte sykehusenheter. Dessverre er det ikke mulig å karakterisere utviklingen ved 
Hålogalandssykehuset på samme måte. Dette foretaket har vært preget av sterke innbyrdes 
konflikter, ustabilt lederskap, stor og hyppig utskifting av styremedlemmer og store problemer 
med å komme i økonomisk ubalanse.  
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Administrerende direktør i Helse Nord RHF vurderer nå situasjonen slik at denne 
foretakskonstruksjonen – i kraft av den innbyrdes mistillit som er utviklet over tid – dessverre 
er en lite egnet overbygning for sykehusene i dette området. Risikoen ved å videreføre 
Hålogalandssykehuset som eget foretak vurderes derfor som klart større enn ved å overføre 
tilhørende sykehus til andre foretak. Med utgangspunkt i pasientstrømsanalyser, innbyrdes 
avstander og kommunikasjonsmønstre, foreslås derfor å overføre Stokmarknes sykehus til 
Nordlandssykehuset HF, mens Harstad og Narvik sykehus foreslås overført til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Den førstnevnte av disse overføringene foreslås 
iverksatt fra 1. september 2006, mens den andre foreslås iverksatt fra årsskiftet.  
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