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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 6. SEPTEMBER 2006 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 6. september 2006 – fra kl. 14.30 
på Helse Finnmark HF, Klinikk Kirkenes  

Dr Palmstrøms v 15, Kirkenes  
 

 
Etter behandling av styresak 55-2006 og 56-2006 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 15.00. 
 
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 
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STYRESAK 55-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 6. september 2006: 
 
Sak 55-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 56-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2006 Side 3
Sak 57-2006 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/6.2.a. 
Side 7

Sak 58-2006 Hålogalandssykehuset HF, ny organisering, jf. styresak 53-
2006 – valg av styrer i de berørte helseforetakene 
Sakspapirene vil bli lagt frem ved møtestart. Saken behandles 
i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 

Side 8

Sak 59-2006 Møteplan 2007 Side 9
Sak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og bemanning 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 10

Sak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak Side 11
Sak 62-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer II 2006 Side 30
Sak 63-2006 Orienteringssaker Side 37
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Hålogalandsprosjektet – status  Side 40
 4. Nordområdeutvalget helse – rapport 1.9.2006 Side 71
Sak 64-2006 Plan for internrevisjon 2006 Side 73
Sak 65-2006 Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015, 

desentralisering og ambulering 
Side 75

Sak 66-2006 Nasjonal strategi for psykisk helsevern Side 82
Sak 67-2006 Referatsaker Side 86
 1. Protokoll fra Kontrollkomiteens møter, den 10. mars 2006 

og 30. mai 2006 
 

 2. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 28. juni 2006 til 
statsråd Sylvia Brustad ad. den økonomiske situasjonen i 
Helse Finnmark 

 

 3. Brev fra Helse Nords regionale brukerutvalg av 22. august 
2006 til Helse- og omsorgsdepartementet med uttalelse ad. 
den økonomiske situasjonen 

 

Sak 68-2006 Eventuelt Side 90
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 56-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 20. JUNI 2006 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 20. JUNI 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 20. juni 
2006 – fra kl. 10.00 til kl. 11.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild 
Stenersen. 
 
På telefon: 
Styremedlem Trude L. Husjord og Runar Sjåstad. 
 
Forfall:  
Styremedlem Mona Fagerheim.  
 
Varamedlem Kari B. Sandnes møtte i hennes fravær. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, kst. økonomidirektør 
Irene Skiri, internrevisor Tor Solbjørg og juridisk rådgiver Jens E. Johnsen. 
 
 
STYRESAK 51-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 51-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 52-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2006 
Sak 53-2006 Hålogalandssykehuset HF – ny organisering 
Sak 54-2006 Eventuelt 

1. Boligsalg i Helse Finnmark, jf. styresak 25/2006 og 26/2006 i Helse 
Finnmark HF – behandlet i styremøte i Helse Finnmark HF, den 29. 
mai 2006  

2. Orientering fra kontrollkomiteens leder, Grete Bang 
3. Møte i Lønnsrådet, den 19. juni 2006 – informasjon fra styreleder 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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STYRESAK 52-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. JUNI 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. juni 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 53-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF  
 – NY ORGANISERING  
 
Ved møtestart ble det lagt frem flere referatsaker i forbindelse med denne styresaken. 
Følgende dokumenter ble lagt frem: 
 
− E-post med vedlagt brev fra ambulansepersonellet i kommunene Andøy, Bø og Øksnes av 

11. juni 2006 ad. organisering av de prehospitale tjenestene i Hålogalandssykehuset HF 
− E-post fra Sør-Troms Regionråd av 13. juni 2006 med uttalelse ad. fremtiden til Harstad 

Sykehus 
− Brev fra Harstad Arbeiderparti av 15. juni 2006 med uttalelse ad. oppløsning av 

Hålogalandssykehuset HF 
− Referat fra møte med foretakstillitsvalgte i Hålogalandssykehuset HF, den 16. juni 2006 
− Protokoll fra møte i arbeidsutvalget Regionalt Brukerutvalg, den 19. juni 2006 
− E-post fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 19. juni 2006 ad. styresak 53-2006 

om avvikling av Hålogalandssykehuset HF som eget foretak 
− Brev fra Vesterålen Regionråd av 19. juni 2006 ad. Hålogalandssykehuset HF – ny 

organisering 
− Protokoll fra informasjonsmøte med tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF av 19. juni 2006 
− Protokoll fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Helse Nord RHF – konserntillitsvalgte, 

den 19. juni 2006  
 
Styrets 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. Formell oppløsning og avvikling av helseforetaket vedtas 
av foretaksmøtet i Hålogalandssykehuset HF, etter styremøtet i Helse Nord RHF, den 6. 
september 2006.  

 
3. Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter 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. 
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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, Nordlandssykehuset 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 HF etableres et 

omstillings- og tilpasningsprosjekt for sykehusene i Narvik og Harstad, med sikte på å 
forberede og forenkle integreringen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Prosjektgruppen oppnevnes av og rapporterer fortløpende til adm. direktør i Helse Nord 
RHF, og styret i Helse Nord RHF holdes orientert om status og fremdrift i prosessen. 

 
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, heri 

avviklingsstyre, fremmes i ordinært styremøte, den 6. september 2006 og vedtas endelig i 
foretaksmøte med de berørte foretak i umiddelbar etterkant av styremøtet. 

 
13. Styret forutsettes løpende orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets 

vedtak i denne saken.    
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
STYRESAK 54-2006  EVENTUELT 
 
1. Administrasjonen fremmet sak om boligsalg i Helse Finnmark, jf. styresak 25/2006 og 

26/2006 som ble behandlet i styremøte i Helse Finnmark HF, den 29. mai 2006.  
 

Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
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2. Kontrollkomiteens leder, Grete Bang, orienterte om følgende saker som ble behandlet av 

kontrollkomiteen i møte, den 30. mai 2006: 
 

- Orientering om internrevisjonens arbeid 
- Internrevisjonens årsplan – prioritering av arbeidet: 

• utforming og oppfølging av styringsdokumenter 
• pasientjournaler – tilgang og tilstrekkelig dokumentasjon 
• utmelding av KLP 
• m. fl. 

- Internrevisjonens oppgaver og arbeidsform 
- Internrevisjonens ressurser og bemanning fremover. Engasjementsstilling omgjøres til 

fast stilling. 
- Protokoll fra møtet i kontrollkomiteen legges frem for styret i Helse Nord RHF. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 

 
3. Møte i Lønnsrådet, den 19. juni 2006 – informasjon fra styreleder Bjørn Kaldhol 
 

Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 

 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2006 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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STYRESAK 57-2006  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/6.2.a. 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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STYRESAK 58-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, NY 
  ORGANISERING, JF. STYRESAK 53-2006 –  
  VALG AV STYRER I DE BERØRTE  
  HELSEFORETAKENE 
  Saken behandles i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved møtestart. 
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STYRESAK 59-2006  MØTEPLAN 2007 
 
Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord 
RHF for 2007.  
 
Fylkeskommunene (med unntak av Troms) har ennå ikke vedtatt sine møteplaner for 2007. Vi 
har tatt hensyn til Troms Fylkeskommunes møteplan for å unngå møtekollisjoner. 
 
Alle styremøter er – som tidligere år – lagt til onsdager. I tillegg har vi lagt opp til to 
styreseminarer, våren og høsten. Ordinære foretaksmøter med Helse- og 
omsorgsdepartementet antaes avholdt i januar og mai 2007. 
 
Forslag til møteplan for 2007 som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøte  7 7  2 6   5 10 7 12 
Styreseminar   7-8       10-11   
Foretaksmøte x     x       

 
Det foreslåes å legge styremøtene til følgende steder i regionen: 
 
• 7. februar 2007:  Tromsø 
• 7. mars 2007:  Bodø 
• 7. – 8. mars 2007: Bodø (styreseminar) 
• 2. mai 2007:  Mosjøen 
• 6. juni 2007:  Bodø 
• 5. september 2007:  Hammerfest 
• 10. oktober 2007:  Tromsø 
• 10. – 11. oktober 2007: Tromsø (styreseminar) 
• 7. november 2007:  Bodø 
• 12. desember 2007:  Tromsø 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2007 godkjennes som følger: 
 

… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.8.2006  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
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STYRESAK 60-2006  ØKONOMISKE RAMMER – TILPASNINGER I  
 AKTIVITET OG BEMANNING 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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STYRESAK 61-2006  SYKEFRAVÆR – ANALYSE OG TILTAK 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å fremlegge en nærmere analyse av sykefraværet for 
foretaksgruppen med forslag til tiltak. Dette skjer på bakgrunn av en negativ utvikling i 
fraværet, selv om situasjonen ikke er lik for alle foretak.  
 
I styresak 38-2006 ble følgende vedtak gjort under punkt 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. 
 
Arbeidsmiljøet i spesialisthelsetjenesten har vært i fokus etter at nasjonalt tilsyn gjennom 
”God Vakt” har avdekket utfordringer knyttet til arbeidsmiljø i sektoren. 

 
Manglende oppfyllelse av målene for avtalen om inkluderende arbeidsliv har ført til nasjonal 
fokus på utviklingen innenfor helseforetakene. I den forbindelse er også Helse Nord pålagt å 
gi særskilt tilbakemelding på status for arbeidet med sykefravær. 

 
Konsekvensene av et høyt sykefravær er store både for det enkelte individ og for 
organisasjonen som helhet. Å være syk er belastende for den enkelte ansatte. I særlig grad vil 
dette gjelde dersom arbeidsmiljøet er deler av årsaken til fraværet. Et arbeidsmiljø preget av 
høyt sykefravær er også belastende for øvrige kollegaer og ledere som må erstatte den 
kapasitet som forsvinner. Spesialisthelsetjenesten vil også måtte kompensere manglende 
ressurser ved bruk av overtid, vikarer og større belastning for resterende kollegaer.  
 
Bakgrunn/fakta 
Med bakgrunn i tall for det samlede sykefraværet for foretaksgruppen fra 1. kvartal 2005 til 
og med 1. kvartal 2006 fremkommer følgende hovedtrekk:   
 
Samlet fravær:  
Av helseforetakene har Helse Finnmark HF det høyeste sykefraværet på 11,2 % i 1. kvartal 
2006. Av sykehusforetakene har Nordlandssykehuset HF lavest fravær med 9,1 %, mens 
Helgelandssykehuset HF har 9,2 % i samme tidsperiode. Den samlede utviklingen viser en 
trend med en svak økning for foretaksgruppen. For 1. kvartal 2006 var det samlede fraværet 
9,8 %. 
 
Kjønnsmessige forskjeller:  
Kvinners sykefravær er høyere enn menns. Det kan også se ut som om kvinners fravær er 
økende, mens menns sykefravær er svak avtagende.  
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Aldersmessige forskjeller:  
Eldre arbeidstakere har høyere fravær enn yngre. For kvinner i aldersgruppen 40 – 49 år er 
økningen størst. 
 
Stillingsmessige forskjeller:  
Hjelpepleiere og barnepleiere har høyere fravær enn andre grupper med et gjennomsnittlig 
fravær i perioden fra 1. kvartal 2005 til og med 1. kvartal 2006 med 14,4 %.  Leger har 
betydelig lavere fravær, med 4,7 % i samme periode. For øvrige stillingsgrupper er fraværet 
omtrent som gjennomsnittet.   
 
Funksjonsmessige forskjeller: 
Psykiatrien viser noe høyere fravær enn somatikken. Dette med unntak av 
Helgelandssykehuset HF hvor fraværet i somatikken er høyest.  
 
I utredningen fremgår nærmere detaljer om analysen og utviklingstrekkene.  
 
Vurdering – tiltak sykefravær 
Foretaksgruppen har på bakgrunn av forpliktelsene knyttet til inkluderende arbeidsliv, 
oppfølging av tilsynet ”God Vakt” samt den generelle økte fokus på internkontroll, hatt større 
fokus på arbeidsmiljø og sykefravær det siste året. For foretaksgruppen har følgende tiltak 
vært vektlagt:   
 
- Løpende analyser av utvikling av sykefraværet 
- HMS arbeidet inkludert oppfølging av god vakt og utarbeidelse av felles overordnede 

prosedyrer 
- Utvikling av handlingsplaner og tiltak knyttet til kravene for bedrifter med avtale om 

inkluderende arbeidsliv 
- Utvikling av lederskapet og fokus på lederansvaret knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær 
- Planlegger implementering av system/verktøy for å overvåke arbeidsmiljøet 
- Implementering av egnet verktøy for bemanningsplanlegging og overvåkning - 

turnusplanleggingssystem 
 
Konklusjon 
Utviklingen i sykefravær må følges tettere opp med løpende rapportering der årsaksbildet 
tydelig fremkommer for særlig oppfølging. Rollen og ansvaret for lederskapet som 
arbeidsgiver må tydeliggjøres og videreutvikles i lederopplæringsprogrammene, samt støttes 
av egnet verktøy for lederne.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar orienteringen om utviklingen i sykefravær til etterretning.  
 
2. Styret tar til etterretning det fokus sykefraværsoppfølgingen har i foretaksgruppen og det 

enkelte foretak. Styret ber om detaljert rapportering i utvikling og oppfølging av 
sykefravær i forbindelse med tertialrapporteringen.  
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3. Styret ber administrasjonen spesielt være opptatt av lederrollen i HMS-arbeidet og 

hvordan dette tema er implementert i foretaksgruppens og foretakenes 
lederutviklingstiltak.  
 

 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Eksempel fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Hålogalandssykehuset HF på arbeidet med inkluderende arbeidsliv 
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UTREDNING 
 
DEL 1: ANALYSE AV STATUS OG UTVIKLINGSTREKK FOR SYKEFRAVÆRET 
 
Innledning om tallgrunnlaget og analysen 
Tallgrunnlaget er egne tall fra lønns- og personalsystem for foretaksgruppen. Tallmaterialet er 
produsert i juli 2006 på grunnlag av fraværstall fra lønns- og personalsystemet. På grunn av at 
det kan være etterregistrert fravær kan tallene avvike noe fra tidligere oppgitte fraværstall. Det 
skyldes at sykefraværsregistrering ikke skjer ved at periodene lukkes for etterregistrering.  
 
Tallene er valgt ut fra samme perioder som SSB anvender dvs. kvartalsvise tall. Tallene er 
delt inn i fire kvartal fra 2005 og første kvartal for 2006. Det er presentert trendmessig 
utvikling basert på samme periode. Analysen presenterer tall for følgende dimensjoner:  
 
- totaltall fordelt på foretak 
- kjønnsmessige forskjeller 
- aldersmessige forskjeller 
- stillingsmessige forskjeller  
- funksjonsmessige forskjeller  
 
Det gis også en presentasjon av rapport om uførhet i helseforetakene, samt SSB sine 
overordnede tall for sykefraværsutviklingen. 
 
Totaltall fordelt på foretak 
Tabellen nedenfor viser tallene fordelt på foretakene. 

 
1. kvartal 
2005 

2. kvartal 
2005 

3. kvartal 
2005 

4. kvartal 
2005 

1. kvartal 
2006 

Sum Helgeland 7,9 8,2 8,3 8,1 9,2
Sum NLSH 9,2 8,7 8,7 9,2 9,1
Sum Hålogaland 8,6 8,7 9,3 9,3 10,1
Sum UNN 9,7 9,0 9,1 9,6 10,2
Sum Finnmark 10,0 9,3 9,8 9,6 11,2
Sum Apotek 7,1 6,4 9,0 10,0 7,8
Sum Helse Nord totalt 9,2 8,8 9,0 9,3 9,8

Tabell 1: Sykefravær totalt for Helse Nord pr foretak. Alle tall i % 
 
Tallene viser at status og utvikling er forskjellig mellom foretakene. Situasjonen er mest 
krevende for Helse Finnmark. 
 
Nedenfor vises trendlinjen for sykefravær for Helse Nord totalt sett. 

 
Diagram 1: Sykefravær – utviklingen totalt sett fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 
En lineær trendlinje viser at det samlet sett er en svak økning i sykefraværet i 
foretaksgruppen. 
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Fordelt ut fra kjønn 
Tabellen nedenfor viser sykefravær fordelt på kvinner og menn fordelt pr foretak, samt 
totaltall.  

 
1. kvartal 
2005 

2. kvartal 
2005 

3. kvartal 
2005 

4. kvartal 
2005 

1. kvartal 
2006 

K Helgeland 9,1 9,2 9,4 8,9 10,5
M Helgeland 3,9 4,4 4,5 5,1 4,5
Sum Helgeland 7,9 8,2 8,3 8,1 9,2
K NLSH 10,0 9,6 9,8 10,2 10,2
M NLSH 6,7 6,4 5,7 6,2 6,1
Sum NLSH 9,2 8,7 8,7 9,2 9,1
K Hålogaland 9,6 9,9 10,4 10,7 11,6
M Hålogaland 5,5 4,7 5,8 4,7 5,0
Sum Hålogaland 8,6 8,7 9,3 9,3 10,1
K UNN 10,8 10,2 1,4 11,3 12,2
M UNN 6,5 5,6 5,5 4,9 5,3
Sum UNN 9,7 9,0 9,1 9,6 10,2
K Finnmark 11,0 10,5 11,1 10,7 12,9
M Finnmark 6,5 5,3 5,9 6,5 5,9
Sum Finnmark 10,0 9,3 9,8 9,6 11,2
K Apotek 7,1 6,3 9,8 10,9 8,1
M Apotek 6,9 7,6 1,4 1,7 4,8
Sum Apotek 7,1 6,4 9,0 10,0 7,8
K Helse Nord totalt 10,2 9,9 10,2 10,6 11,1
M Helse Nord totalt 6,2 5,5 5,5 5,3 5,5
Sum Helse Nord totalt 9,2 8,8 9,0 9,3 9,8

Tabell 2: Sykefravær fordelt på kvinner og menn pr foretak. Alle tall i % 
 
Nedenfor viser trendlinjen for Helse Nord totalt sett fordelt på kjønn. 

 
Diagram 2: Sykefravær fordelt på kvinner og menn – utviklingen totalt sett fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 
Av denne grafen ser vi at kvinner har et høyere sykefravær enn menn, og fraværet er økende 
for kvinner og avtakende for menn. 
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Fordelt ut fra alder 
Snittet for de fem siste kvartalene viser følgende fordelt på aldergrupper:  
 

Foretak   SUM >20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 

HELSE NORD SUM 9,2 5,7 7,3 8,5 8,8 10,3 13,8 0,6 

HELSE NORD K 10,5 5,5 8,4 9,8 9,8 11,6 15,5   

HELSE NORD M 5,5 6,8 3,0 5,3 5,5 5,7 9,3   
Tabell 3: Sykefravær fordelt på aldersgrupper. Totalt samt fordelt på kvinner og menn. Alle tall i %. 
 
Trendlinje pr aldersgruppe:  

 
Diagram 3: Sykefravær for de under 30 år – utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 

 
Diagram 4: Sykefravær 30 år - 39 år - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
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Diagram 5: Sykefravær 40 år - 49 år - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 

 
Diagram 6: Sykefravær 50 år - 59 år - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 

 
Diagram 7: Sykefravær over 60 år - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 
I forhold til alder ser vi at eldre arbeidstakere har høyere fravær enn yngre. Kvinner i 
aldersgruppen 40 – 49 år har den høyeste økningen i fravær.  
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Fordelt ut fra stillingsgrupper 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig fravær for ulike stillingsgrupper.  
 

Foretak Kjønn Tot 
Syke-
pleiere Leger 

Hjelpepleiere / 
barnepleiere 

Annet 
behandlings
-personale 

Adm. og 
kontor-
personale 

Service, 
teknisk, 
drift 

Helse 
Nord Total 9,2 9,8 4,7 14,4 9,2 9,8 9,9
Helse 
Nord K 10,5 10,5 6,8 14,8 10,0 10,9 11,2
Helse 
Nord M 5,5 6,4 2,8 10,6 6,5 5,5 6,5
Tabell 4: Gjennomsnittlig fravær for ulike stillingsgrupper. Alle tall i %. 
 
Vi ser her at fraværet er klart høyest for stillingsgruppen hjelpepleiere og barnepleiere. Dette 
er også i tråd med nasjonale trender. Leger har det klart laveste fraværet. Den trendmessige 
utviklingen vises nedenfor. 
 
Trend for hovedstillingsgruppene:  
 

 
Diagram 8: Sykefravær adm. og kontorpersonale - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 

 
Diagram 9: Sykefravær annet bemanningspersonale - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
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Diagram 10: Sykefravær hjelpepleiere/ barnepleiere - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 

 
Diagram 11: Sykefravær leger - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 

 
Diagram 12: Sykefravær service, teknisk, drift - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
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Diagram 13: Sykefravær sykepleiere - utvikling fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 
 
Fordelt på funksjonsområder 
Tabellen nedenfor viser forskjeller i fravær etter funksjonsområde. På grunn av noe ulike 
konteringsregler internt i helseforetakene er tallene for fellesfunksjoner slått sammen med tall 
for somatikken for noen av foretakene. 
 

 
1. kvartal 
2005 

2. kvartal 
2005 

3. kvartal 
2005 

4. kvartal 
2005 

1. kvartal 
2006 

Psykiatri Helgeland 7,9 6,8 6,0 6,7 9,5
Somatikk Helgeland 8,0 8,4 9,2 8,5 9,4
Felles Helgeland 7,8 8,7 7,3 7,7 8,0
Psykiatri NLSH 9,4 9,2 8,9 10,0 9,4
Somatikk / felles NLSH 9,1 8,6 8,6 8,9 9,0
Psykiatri Hålogaland 10,8 10,7 10,5 10,4 11,3
Somatikk / felles 
Hålogaland 8,2 8,2 9,0 9,0 9,8
Psykiatri UNN 10,5 10,2 10,2 10,9 11,1
Somatikk UNN 9,6 8,7 8,7 9,4 9,8
Felles UNN 8,8 8,8 8,8 7,7 9,6
Psykiatri Finnmark 10,5 12,1 10,6 10,5 11,7
Somatikk / felles Finnmark 9,8 8,3 9,5 9,4 11,1

Tabell 5: Fravær for ulike funksjonsområder. Alle tall i %. 
 
Uførepensjonering i helseforetak 
Arbeidshelse kan også måles ut fra grad av uførepensjonering. KLP og NAVO har i 
samarbeid med helseforetakene fått ECON Analyse til å gjennomgå grunnlagsdata fra KLP 
for å finne sammenhenger for uføretilbøyeligheten (overgang til uførepensjon) i 
helseforetakene. Alle helseforetak i foretaksgruppen ble analysert. Rapporten 
”Uførepensjonering i Helseforetak” er tilgjengelig i sin helhet på www.klp.no. 
Forløpet for uførepensjonering vil være knyttet til en sykefraværshistorikk. Det er derfor 
relevant å bruke rapporten som informasjonsgrunnlag for å utvikle virkemidler og tiltak i det 
forebyggende sykefraværsarbeidet og arbeidet for å forebygge uønsket tidligpensjonering. Vi 
har derfor valgt å gjengi hovedkonklusjonene fra rapporten: 
 
o Kjønn 

• Kvinner synes å ha en større uføretilbøyelighet enn menn 
• Innen kvinnedominerte stillingsgrupper, blant annet sykepleiere og hjelpepleiere, 

forsterkes denne tilbøyeligheten 
o Alder 

• Uføretilbøyeligheten stiger med alderen 
• Kvinners uføretilbøyelighet stiger med alderen helt fra de yngste aldersgruppene 

http://www.klp.no/
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o Helseforetak 

• Det er betydelig forskjeller mellom helseforetakene. Forskjellene forklares i hovedsak 
gjennom at arbeidsstokken er forskjellig etter viktige kjennetegn som kjønn, alder, 
utdanning og stillingsgruppe. 

• Justert for disse faktorene utjevnes forskjellene i stor grad. Det er likevel slik at Helse 
Nord har en noe høyere uføretilbøyelighet enn øvrige regioner. Helgelandssykehuset 
HF kom imidlertid betydelig bedre ut.  

 
Rapporten viser at foretaksgruppen har en sammensetning av personell som er særlig utsatt 
for utstøtning fra arbeidslivet. I tillegg ser det ut til at det er en generell uføretilbøyelighet i 
regionen. Dette betyr at det er relativt sett viktigere at Helse Nord jobber med årsakene til 
uførhet og hvilke utstøtningsmekanismer som eksisterer.  
 
Statistikk – SSB  
Tallene foran er basert på egne registreringer av det samlede fravær. Dvs inkludert faktisk 
egenmeldt fravær. SSB sine tall baserer seg på et skjønnsmessig utvalg for egenmelding. 
Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Nedenfor gjengis noen tall fra SSB som viser 
følgende hovedtrekk: Nord Norge har et høyere fravær enn landsgjennomsnittet, samt at 
helsetjenester har et høyere fravær enn gjennomsnittet for alle næringer.  
 
Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte 
tall og i prosent av avtalte dagsverk. (Sykefraværsprosent) 
 
 1. kvartal 2005 1. kvartal 2006 
Alle fylker 5,8 % 6,2 % 
Nordland 6,4 % 6,7 % 
Troms 6,9 % 7,1 % 
Finnmark 7,0 % 8,1 % 
 
• Tabellen viser at regionen har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet for fylkene. 
• Finnmark har den nest sterkeste veksten i sykefraværet på landsbasis (10, %). 
 
Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16 – 69 år, i 
prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær.  
 
 1. kvartal 2005 1. kvartal 2006 
Alle næringer 5,5 % 6,2 % 
Helsetjenester 6,8 % 8,1 % 
 
• Tabellen viser at næringsområde helsetjenester har et høyere sykefravær og en relativ 

sterkere vekst enn øvrige næringer. 
 
Oppsummering 
Oppsummert kan følgende sies om status og utviklingen i sykefraværet:  
 
- Sykefraværet er høyest i Helse Finnmark HF. 
- Kvinners sykefravær er høyere enn menns. 
- Eldre arbeidstakere har høyere fravær enn yngre 
- Hjelpepleiere og barnepleiere har høyere fravær enn andre grupper. Leger har betydelig 

lavere fravær. 
- Psykiatrien viser høyere fravær enn somatikken – med unntak av Helgelandssykehuset 

HF.  
- Uføretilbøyelighetene er noe høyere for Helse Nord enn landet for øvrig – men unntak av 

Helgelandssykehuset HF. 



22 

 
 
DEL 2: NÆRMERE OM ÅRSAKER TIL SYKEFRAVÆR  
 
Gjennom analysen foran har vi identifisert ulikheter mellom foretakene, samt ulikheter knyttet 
til andre dimensjoner som kjønn, alder, stillingstyper og funksjonsområder. Dette gir 
imidlertid ikke noen direkte svar på hvordan arbeidsmiljøet er og årsakene til sykefraværet.  
 
Det overordnede målet er at foretaksgruppen har et godt arbeidsmiljø og at de 
personalpolitiske mål og tiltak fremmer et godt arbeidsmiljø. Jf. vedtatt personalpolitikk.  
 
Arbeidsmiljø 
 Mål: Vi skal ha et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø som engasjerer og stimulerer våre 

medarbeidere 
 
Virksomhetene må ha en personalpolicy og en utøvd personalpolitikk som ivaretar den 
ansattes så vel som virksomhetens behov. Dette igjen krever lederskap og kultur som 
vektlegger de etablerte målsettinger. Vi har imidlertid ikke analysert situasjonen mht om dette 
er tilfelle. 
 
Sykefraværet og andel av uførepensjonering er tradisjonelt den mest brukte indikatoren for 
hvor godt et arbeidsmiljø er. Andelen av registrerte yrkesskader og yrkessykdommer er også 
viktige indikatorer. Gjennomtrekk (turnover) er også en indikator for hvor godt et 
arbeidsmiljø er. Det samme gjelder måling av kvalitative forhold som medarbeidertilfredshet.  
 
Utfordringen i analyse av arbeidsmiljøet og sykefraværet er at det må sees i lys av flere og 
sammensatte årsaksfaktorer. Det er bred enighet om at årsakene til økt sykefravær og 
uføretrygding er svært sammensatt og at en rekke faktorer virker sammen. Det er dels faktorer 
som er personavhengige, dels avhengig av sosiale omgivelser og nettverk, sosial status, 
endringer og omstillinger i arbeidslivet, dels er det et resultat at økonomisk aktivitet som 
helhet, samt andre sosiale og strukturelle og organisatoriske forhold.  
 
Ideelt sett burde det vært gjennomført representative undersøkelser for Helse Nord for å få 
ytterligere kunnskap om arbeidstakernes og ledernes oppfatninger av forholdene på 
arbeidsplassen. Samtidig foreligger det omfattende utrednings- og forskning på dette område 
som gir generell kunnskap som direkte kan anvendes av spesialisthelsetjenesten. Spørsmålet 
bør derfor like godt være om arbeidsmiljø og sykefravær har tilstrekkelig fokus ut fra den 
kunnskap og de verktøy som vi faktisk besitter. Oppfølging av sykefravær er i stor grad et 
arbeid som krever nærvær og oppfølging fra nærmeste leder. Veksten i sykefraværet er 
urovekkende sett i forhold til de generelle utfordringene knyttet til oppfyllelse av 
styringsmålene.  
 
Noen hovedtrender knyttet til sykefravær fremlagt av arbeidslivsutvalget i 2004 gjengis 
nedenfor:  
 
- Det er en økning i antall yrkesrelaterte skader og sykdommer 
- Det er store variasjoner i sykefravær og sykefraværet påvirkes fra mange hold som 

helsetilstanden i befolkningen, regelverket, arbeidsledighet, yrkessammensetning, 
kjønnsforskjeller, krav i arbeidslivet mv.  

- En stadig større andel av sykefravær er relatert til psykiske lidelser som stress og ubalanse 
- Yngre arbeidsgrupper har hyppigere fravær men av kortere varighet enn eldre 

arbeidstakere. 
- Sykefravær har sammenheng med arbeidstidsordninger.  
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En generell arbeidsmiljømodell utarbeidet av Grimsmo (2001) skiller mellom tre faktorer som 
kan ha betydning for arbeidsmiljøet og helse. Disse er fysiske arbeidsmiljøproblemer, 
organisatoriske arbeidsmiljøproblemer og sosiale arbeidsmiljøproblemer. Figuren nedenfor 
beskriver ulike arbeidslivsprosesser som norske arbeidstakere eksponeres for.  

 

Kjemiske belastninger
Innklimabelastninger

Klimabelastninger
Støy og 

vibrasjonsbelastninger

Fysisk belastende arbeid
Statisk belastende arbeid

Samarbeidsproblemer
Tempokrav

Kundestyring
Vold/ trakassering

Manglende selvbest. 
muligheter

Feilhandlingskonsekvenser
Styrt gjentakelsesarbeid

Selvbestem. muligheter
Tidsfrihet

Team/ prosjektarbeid
Faglige utviklingsmuligheter

Ergonomiske 
arbeids

miljøbelastninger

Sosiale arbeids-
miljøbelastninger

Repetisjons-
bundet sårbarhet

Mestringsslakk

Fysiske 
arbeidsmiljø
belastninger

Fysiske arbeidsmiljø
problemer

Sosiale arbeidsmiljø
problemer

Organisatoriske 
arbeidsmiljøproblemer

R
edusert arbeidshelse

Sykefravær

Gjennom-
trekk

Førtids-
pensjonering

 
Figur 1: Generell arbeidsmiljømodell. Kilde: Grimsmo 2001 
 

Det som ikke er med i figuren ovenfor er arbeidsmiljøforhold som er helsefremmende og som 
påvirker arbeidshelsa. Eksempelvis er motivasjon, arbeidsglede, rolleklarhet, produktivitet og 
ledelse ikke med i modellen. Helsefremmende arbeidsplasser setter fokus på hvordan vi kan 
skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle som 
arbeider i en organisasjon.  Statens arbeidsmiljøkontor er nasjonal kontaktkontor for dette 
arbeidet. Gjennom dette arbeidet rettes fokus på mot et videre perspektiv hvor en ikke bare 
skal sikre seg mot uheldige forhold men også aktivt rette søkelyset mot de positive og 
helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Igjen blir spørsmålet om vi som 
spesialisthelsetjeneste er dyktige nok til å anvende og handle i forhold til den generelle 
kunnskap som foreligger på dette området. 
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DEL 3: TILTAK FOR Å BEGRENSE SYKEFRAVÆRET 
 
Nedenfor presenteres tiltak som er under gjennomføring for å redusere sykefraværet i 
foretaksgruppen. Utgangspunktet er at foretaksgruppen definerer sykefraværet som en 
arbeidsmiljøutfordring. Generelt vil oppfølging av sykefravær være avhengig av samhandling 
mellom HMS regler, HMS aktører og internkontrollsystem.  
 
HMS – ARBEIDET – OPPFØLGING AV GOD VAKT 
HMS reglene definerer grunnleggende spilleregler for hvordan arbeidet med arbeidsmiljø og 
sykefravær skal følges opp av den enkelte virksomhet. De vanligste HMS aktørene er 
arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne og helsepersonale og 
tillitsvalgte. Arbeidstilsynet er også en sentral aktør, det samme er eksempelvis trygdeetatens 
arbeidslivssenter. Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for det systematiske 
helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i helseforetakene/foretaksgruppen 
(internkontrollsystemet) utarbeides og implementeres.  
 
HMS arbeidet er grunnleggende når helseforetakene skal arbeide målrettet for å begrense 
sykefraværet. En systematisk tilnærming krever at det jobbes med kartlegging, 
risikovurdering og handlingsplaner for å forebygge. HMS arbeidet vil avdekke årsaker til 
sykefravær. En viktig del av ansvaret for arbeidsgiver er å tilrettelegge arbeidet slik at ansatte 
kan arbeide med sine begrensninger samt det å hindre utstøting av arbeidstakere. 
Identifisering av såkalte ”risk-fakorer” har vært en fremherskende arbeidsmetode, jf foran mht 
tradisjonell fokus på fysiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøproblemer.  Nyere 
forskning indikerer at vektlegging av medvirkning og fokusering på ”hva som er 
helsefremmende og som virker for oss og vårt arbeidsmiljø” ofte er en vel så effektiv metode 
Ved at det ”jaktes” på ”frisk-faktorene”.   
 
HMS reglene med forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften av 1.1.97, endret nov 2002) stiller krav til helseforetakene om 
systematisk HMS-arbeid. Helse Nord RHF har hittil ikke lagt til rette for og stilt krav om et 
gjennomgående HMS-system i foretaksgruppen. Helseforetakene har derfor videreutviklet 
eller bygd opp fra bunnen av HMS-system uavhengig av hverandre for å imøtekomme krav i 
hh. t. lov og forskrift. Helse Nord RHF har imidlertid årlig gjennom ”administrative krav og 
rammebetingelser” i styrende dokumenter påpekt nødvendigheten av et systematisk HMS-
arbeid for å kunne dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. 
 
”God Vakt” 
Arbeidstilsynet er en sentral aktør i HMS arbeidet. Gjennom tilsynskampanjen ”God Vakt” 
hadde helseforetakene i 2005 et gjennomgående tilsyn fra Arbeidstilsynet. Tilsynet vektla 
særlig om helseforetakene hadde fungerende prosedyrer/rutiner for overvåkning av 
arbeidsmiljøet og dokumentasjon for avviksbehandling i HMS systemene. Et særskilt tema 
var omstilling og arbeidsmiljø, der det ble satt særlig fokus på ressurser i forhold til 
arbeidsoppgaver som skulle utføres. Et av de gjennomgående funnene fra tilsynet var at alle 
helseforetak hadde et forbedringspotensial når det gjelder kunnskap om HMS-systemet, og 
dokumentasjon gjennom bruk av dette (rapportering og avviksbehandling). Helseforetakene 
hadde også et forbedringspotensial når det gjelder å ha velfungerende prosedyrer og rutiner 
for å overvåke arbeidsmiljøet, samt systemer for oppfølging av ansatte (HR-relatert/ledelse). 
 
På bakgrunn av oppfølgingen av ”God Vakt” har alle helseforetakene arbeidet sammen om 
den videre utvikling av og tilrettlegging for et godt og velfungerende arbeidsmiljø, både på 
systemsiden, men også i forhold til individ/medarbeider og bygningsmasse etc. HMS er også 
fastsatt som et nasjonalt felles fokusområde for RHF-ene i 2006.  
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Som oppfølging av God Vakt er det etablert årlig foretaksovergripende fagdag med HMS 
tema for vernetjenesten og tillitsvalgte. God Vakt har også vært tema for direktørmøtene og 
det vil bli gjennomført 8 timers HMS opplæring for foretaksdirektørene. 
 
Regional HMS-gruppe 
Helse Nord RHF har i 2006 nedsatt en regional HMS-gruppe med representanter fra alle 
helseforetak og et hovedverneombud. Gjennom kunnskap om HMS-arbeid skal gruppen 
ytterligere strukturere og evaluere HMS-systemene med mål om et gjennomgående HMS-
system for foretaksgruppen. Begrunnelse for å arbeide felles mot dette målet er todelt. For det 
første ønsker vi å utnytte den felles kompetanse foretaksgruppen besitter vedrørende HMS-
arbeid. I tillegg vil et overordnet felles internkontrollsystem gi større mulighet for å utvikle 
standarder slik at ledelsen får god og korrekt informasjon å styre etter. Denne informasjonen 
kan innarbeides som indikatorer i et ledelsesinformasjonssystem.  
 
Elektroniske verktøy 
Foretaksgruppen har investert i et elektronisk kvalitetssystem – DocMap. HMS-gruppen har 
fastsatt en målsetning om at foretaksgruppen skal utvikle et gjennomgående HMS-system 
som skal publiseres elektronisk ved hjelp av verktøyet DocMap. For å øke tilgjengeligheten til 
informasjon i DocMap, kan mulighetene i intranett/web brukes.  
 
I tillegg vil ”Prosjekt gjennomgående medarbeidertilfredshetsmålinger” i fremtiden gi 
mulighet for ”temperaturmålinger” på arbeidsmiljøet både på avdelingsnivå og generelt for 
foretaksgruppen. Verktøyet vil på bakgrunn av resultatene kunne foreslå en prioritering av 
områder som foretakene bør arbeide med. Dette vil da gi et effektivt ledersystem for 
oppfølging av handlingsplaner.  
 
Konkret om gjennomgående HMS-system i foretaksgruppen 
Prosessen for å nå målet om et gjennomgående HMS-system har noe grovmasket følgende 
elementer:   
 
- Det utarbeides en felles overordnet målsetning for HMS-arbeidet.  
- Det utarbeides videre felles overordnede HMS-prosedyrer som setter minstestandarder for 

prosedyrer/aktivitet det enkelte foretak må implementere/utvikle.  
 
Praktisk sett er dette mer et standardiserings- og systemeringsprosjekt enn et 
utviklingsprosjekt. De mest sentrale prosedyrer som relevant for overvåkning av arbeidsmiljø 
og oppfølging av ansatte finnes i dag i det enkelte foretak. Prosjektet vil imidlertid basere seg 
på ”beste praksis” ved redigering av overordnede prosedyrer. Faste prosedyrer bør samordnes 
slik at de gjennomføres på samme tidspunkt. 
 
Så langt ser det ut til at det vil bli utarbeidet mellom 15 og 20 felles overordnede prosedyrer. 
De mest sentrale er: 
 
• Sentral HMS-handlingsplan for foretaksgruppen  
• HMS-opplæring   
• Overordnede retningslinjer for omstilling og nedbemanning (foreligger) 
• Risikoanalyse ved omstilling 
• Medarbeidersamtaler (personalbeslektet) 
• Medarbeidertilfredshetsmålinger (utviklingsprosjekt) 
• Foretaksgruppen som IA-bedrifter (målsetning – hovedaktiviteter) 
• System for registrering og oppfølging av sykefravær (personalbeslektet) 
• Rapportering (ledelsesinformasjon) 
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• AMU – lovkrav virksomhetsnivå  
• Attføring (vurdert mot sykefraværsprosedyrene - personalbeslektet) 
• AKAN 
• Stoffkartotek (elektronisk/samordningsgevinster) 
• Årlig vernerunde (hovedprosedyre for overvåkning av arbeidsmiljø) 
• Avvikshåndtering 
• Revisjon  
 
FORETAKSGRUPPEN SOM IA-BEDRIFTER 
Alle helseforetak og RHF har signert avtale om ”Inkluderende Arbeidsliv”. Disse er fornyet 
gjennom ny sentral avtale for perioden 2006 - 2009. IA-avtalen har to overordnede mål: 
 
• Å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og å hindre ”utstøting” fra 

arbeidslivet. 
• Å øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold. 
 
Et av delmål 1 er knyttet til sykefravær. På virksomhetsnivå har partene (arbeidsgiver, 
arbeidstaker og tillitsvalgte) forpliktet seg til: 
 
• Gjennom dialog å komme fram til mål for sykefraværsarbeidet og sette måltall for 

sykefraværsutviklingen. 
• Etablere etterprøvbare aktivitetsmål. 
• Se til at målene er en integrert del av et godt og målrettet HMS-arbeid. 
• Utarbeide gode oppfølgingsplaner senest innen 6 uker (individnivå ved sykefravær). 
 
Et annet delmål er knyttet til den gjennomsnittlige avgangsalderen. På virksomhetsnivå har 
partene (arbeidsgiver, arbeidstaker og tillitsvalgte) forpliktet seg til: 
 
• Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå i det daglige HMS-arbeidet og i 

personalpolitikken. 
• Arbeide for å forhindre for tidlig avgang i omstillingsprosesser. 
• Vurdere mulige insentiver for å utsette avgang til frivillige pensjonsordninger. Det skal 

settes måltall for dette arbeidet. 
• Synliggjøre disponering av den reduserte arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år. 
 
Mål knyttet til avgangsalder er relevant i denne sammenhengen fordi vi kan anta at 
manglende tilrettelegging og – insentiver (aktiv seniorpolitikk) vil kunne gi utslag på 
sykefraværsstatistikken, samt økt overgangsrate til uførepensjon. 
 
Helseforetakene har noe ulik intensitet og kraft i de aktivitetene som IA-avtalen forplikter til. 
Gode eksempler er: 
 
• Hålogalandssykehuset HF sin operasjonalisering av avtalens delmål – se vedlegg som 

viser eksempel på operasjonalisering av mål om redusert sykefravær. 
• UNN HF sin tilnærming gjennom ”Prosjekt VIS”  der leders ansvar og håndtering av 

langtidssykemeldte er i fokus med bistand fra intern og eksterne rådgivere – se vedlegg. 
• Aksjon sykefravær 2004 – 2005 fra Nordlandssykehuset der det i eget styrevedtak er 

fattende følgende beslutning:  
 
Sykehusstyret viser til sak om avslutning Aksjon sykefravær 2004-2005 og vedtar følgende 
punkter for videre satsing mot å redusere sykefraværet i NLSH til 7,5 % eller lavere: 
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1. Generell styrking av det systematiske HMS arbeidet. 
2. Etablere fast rapportering fra avdelingssjefene til direktør/AMU på sentral aktivitet 

knyttet til HMS. 
3. Videreutvikle og spre metodikk og kunnskap fra Aksjon sykefravær til større deler av 

Nordlandssykehuset. 
4. Videreutvikle lederskap og medarbeiderskap; herunder legge bedre til rette for 

opplæring og utvikling av både ledere og ansatte med sikte på å skape godt 
arbeidsmiljø. 

5. Styret avventer rapporten fra Arbeidstilsynet etter ”God vakt” kampanjen for videre 
oppfølging og behandling. 

 
LEDERUTVIKLING OG ARBEIDSMILJØ  
Det er lederne som arbeidsgivere som har det overordnede og helhetlige ansvaret for de 
resultater egen virksomhet skaper. I dette ligger også det overordnede ansvaret for alle 
arbeidstakere og det totale arbeidsmiljø.  
 
Gjennom de ulike tiltak innenfor lederutvikling er arbeidsmiljø tema, men det kan hevdes at 
det fortsatt er et stykke frem til at kulturen i sektoren tar dette tilstrekkelig på alvor. Det er 
også verd å merke seg at mellomledernivået særlig nevnes av arbeidstilsynet som å være 
utsatt i forhold i forhold til egen arbeidshelse. Dette ut fra de utfordringene mellomlederne 
møter i mellom krysspresset fra overordnede krav og forventninger fra egne medarbeidere.  
 
Bedre kunnskap på ledernivå om betydningen av god arbeidshelse må sikres. Dette bør skje 
gjennom at lederprogrammene både internt i foretakene, på regionalt nivå og nasjonalt nivå 
gjennomgås med formål å evaluere om fokuset på arbeidsmiljø har tilstrekkelig tyngde i 
forhold til den betydning det har for den samlede virksomhet.  
 
OPPSUMMERING TILTAK – SYKEFRAVÆR  
Et implementert velfungerende HMS-system som er en del av det daglige virke i 
helseforetakene er kjernen/forutsetning for å drive systematisk oppfølging av sykefravær. 
Foretakgruppen må derfor videreutvikle det påbegynte arbeidet og legge ressurser i 
utviklings- og forbedringsarbeid på dette området. 
 
Mål og tiltak fra den partssammensatte satsingen ”Inkluderende Arbeidsliv” må vies stor 
oppmerksomhet og aktivitetene må innlemmes i det daglige HMS-arbeidet 
 
Et godt og forsvarlig arbeidsmiljø er et ledelsesansvar. Området må vies større 
oppmerksomhet i så vel helsefagutdanningene som foretaksgruppens egne 
ledelsesutviklingstiltak, samt nasjonale tiltak  
 
Det er behov for å videreutvikle overordnet personalpolicy for Helse Nord RHF med særlig 
vekt på område arbeidsmiljø og livsfasepolitikk. 
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Vedlegg: Hålogalandssykehuset – delmål knyttet til IA 
Inkluderende arbeidsliv/sykefravær 
 

Handlingsplan 2006 
 

Mål: Hålogalandssykehuset vil i løpet av 2006 redusere snittall for sykefraværet ned til 8,0 % 
 
Strategi: Økt kompetanse hos ledere og tettere samarbeid med trygdeetaten.  
                Bred involvering av avtalepartnere. 
 
 

Tiltak Målgruppe 
Ansvar Når Hvordan 

1 Fastlagt møteplan  Ledere og 
sykemeldte 

HMS seksjon og 
trygdeetaten 

Månedlig Faste møter ved divisjon Harstad, hvor 
system og enkeltsaker diskuteres. 

2 Innsats mot utvalgte avdelinger  Ledere HMS seksjon og 
trygdeetaten 

Innen 
01.06.06 

Veiledning på sykefravær og 
oppfølgning med utg.punkt i statistikk 

3 Veiledning til ledere Ledere HMS seksjon og 
trygdeetaten 

Fortløpende Ved behov kan enkeltsaker meldes inn 
til HMS – leder som videreformidler til 
arbeidslivssenteret  

4 Statistikk kurs  Ledere HMS seksjon og 
trygdeetaten 

Innen 
01.04.06 

Tilby alle ledere med personalansvar. 
Halv dags kurs i regi av arb.livssenteret 

5 Andre relevante kurs Ledere HMS seksjon og 
trygdeetaten 

Løpende Tilby alle ledere med personalansvar. 
 

6 IA kurs for tillitsvalgte og 
vernetjenesten 

Tillitsvalgte/ 
vernetjenesten 

HMS seksjon og 
trygdeetaten 

Innen 
01.04.06 

Tilby alle tillitsvalgte og verneombud. 
Kurs rettet spesielt mot tillitsvalgtes rolle 
og forståelse av IA 
 

Suksesskriterier: 
 Etterspørsel og forankring i toppledelsen 
 Ledere og tillitsvalgte viser interesse og deltar på kurs 
 Gjennomføre fastlagte møter i hht plan 

Hvordan måle: 
Sykefraværsutvikling 
Gjennomførte møter 
Deltagelse på kurs 
IA som tema på stabsledermøte 
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Vedlegg. UNN – veiledning i sykefraværsoppfølging:  
 
Prosjekt "VIS" - Veiledning i sykefraværsoppfølging 
  
Samarbeid mellom Trygdeetaten, Seksjon for arbeidsmiljø og SAS avdelingene  

Oppstart 22. mars 2006 
Varighet ut 2006 

Hensikten med prosjektet 

Bidra til å skape en inkluderende arbeidsplass, Bidra til å gjøre lederne god på sykefraværsoppfølging 

Oppfylle arbeidsgivers plikt jmf. AML, Hurtigere saksgang i saker som trenger bistand fra Trygdeetaten (Aetat, 
Trygdekontor og Hjelpemiddelsentralen) 

Bistå med å ivareta ansatte på en god måte, Forebygge sykefravær, Generell veiledning i arbeidsmiljøarbeid, bidra til 
utvikling av et godt arbeidsmiljø 

Praktisk gjennomføring 

Trygdeetatens arbeidslivssenter og Seksjon for arbeidsmiljø vil være til stede på alle 8 ukers samtalene 

Leder innkaller den ansatte til samtalen, samtidig melding til oss (Foreløpig onsdag, kl. 09.00 og 12.00 og 14.00) 

Samtalen beregnes til 1 t. med ansatt, ½ times veiledning i etterkant. 

Informasjon til alle ansatte i avdelingen 

Viser til rutiner ved sykefravær 

Når den ansatte har vært sykemeldt i 8 uker skal det lages en oppfølgingsplan jfm. AML 

I dette møtet vil det være 2 rådgivere til stede, 1 fra UNN Seksjon for arbeidsmiljø, 1 fra Trygdeetatens arbeidslivssenter 

Hensikten med rådgivningen er å sikre en god prosess i sykefraværsoppfølgingen 

Huskeliste til leder 

Ÿ         Innkall den sykemeldte skriftlig til samtale (brevmal) 

Ÿ         Innkall samtidig rådgiverne (time bestilles hos: Kirsti Altmann  26058 eller Ingvild Larsen 26083)  

Ÿ         Sjekk at dere har fått funksjonsvurdering fra legen, hvis ikke be om at den ansatte tar den med til møte 

Ÿ         Ta med loggskjema, sykefraværsrutinen  

Ÿ         Vurder tidligere sykefraværshistorikk 

  

  

 

  

Publisert:  30.05.2006 

Endret:  30.05.2006  
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 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Skjelvik/Jan Petter Monsen, tlf. 75 51 29 22/19 
 

 

STYRESAK 62-2006  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER II 2006 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Saken omhandler forslag til revisjon av styringsmål og drifts- og investeringsrammer for 
2006. Justeringene er begrunnet i følgende: 
 
1. Overføring av Hålogalandssykehuset HF divisjon Stokmarknes til Nordlandssykehuset HF 

fra og med 1. september 2006. 
 
2. Tildeling av økt driftsramme på grunn av ferdigstilt prosjekt i opptrappingsplan for 

psykisk helsevern og styrking av psykisk helsevern for barn og unge. 
 
3. Fordeling av sentralt avsatte øremerkede midler til autisme. 
 
4. Endring i øremerket tildeling til forskningsprosjekter. 
 
I tillegg foreslås det å øke trekkrammen på konsernkonto for Helgelandssykehuset HF. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes styringsmål justeres i samsvar med vedlegg 1. 
 
2. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres i samsvar med vedlegg 2 og 3. 

Det avsettes 2 mnok fra styrets disponible midler til prosjektet integrering av 
Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF. 

 
3. Trekkramme på konsernkonto for Helgelandssykehuset HF økes med kr. 50 mill kr til 

samlet kr. 150 mill kr.  
 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Vedlegg 1. Forslag til justerte styringsmål for helseforetakene i 2006 
 Vedlegg 2. Forslag til justerte driftsrammer for helseforetakene i 2006 
 Vedlegg 3. Forslag til justerte investeringsrammer for helseforetakene i 2006 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Saken omhandler forslag til revisjon av styringsmål og drifts- og investeringsrammer for 
2006. Justeringene er begrunnet i følgende: 
 
1. Overføring av Hålogalandssykehuset HF divisjon Stokmarknes til Nordlandssykehuset HF 

fra og med 1.september 2006. 
 
2. Tildeling av økt driftsramme på grunn av ferdigstilt prosjekt i opptrappingsplan for 

psykisk helsevern og styrking av psykisk helsevern for barn og unge. 
 
3. Fordeling av sentralt avsatte øremerkede midler til autisme 
 
4. Endring i øremerket tildeling til forskningsprosjekter 
 
I tillegg foreslås det å øke trekkrammen på konsernkonto for Helgelandssykehuset HF. 
 
Det vises til vedlegg 1, 2 og 3 for forslag til reviderte styringsmål og drifts- og 
investeringsrammer for 2006. 
 
Justering som følge av ny organisering av Hålogalandssykehuset HF fra og med 1. 
september 2006 
I henhold til vedtak i styresak 53-2006 punkt 3 vil Hålogalandssykehuset HF divisjon 
Stokmarknes med tilhørende enheter organiseres som en del av Nordlandssykehuset HF fra og 
med 1.september 2006. I den forbindelse legger administrerende direktør i denne saken fram 
forslag til justering av styringsmål, drifts- og investeringsrammer for 2006 for 
Hålogalandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.  
 
I henhold til vedtak i styresak 53-2006 punkt 10 skal splitting av budsjett og balanse og 
fordeling av felles stabsressurser skje i tråd med de prinsipper og framgangsmåter som var 
foreslått i styresaken. Følgende punkt er relevant for justeringene som foreslås i denne saken: 
 
I 2006 tas det utgangspunkt i budsjettet til Hålogalandssykehuset HF som allerede er splittet 
mellom divisjonene. Budsjett for 2006 for Stokmarknes periodiseres, og resterende budsjett, 
dvs. inntekter for perioden 0109-3112 overføres Nordlandssykehuset HF.  
 
Forslag til justering i vedlegg 1, 2 og 3 er utarbeidet i tråd med disse prinsippene og i 
samarbeid med berørte helseforetak.  
 
I tillegg til overføring av restbudsjett (inntekt) for divisjon Stokmarknes foreslås det å 
overføre budsjett for 6,4 årsverk fra fellestjenester fra 01.09. Dette gjelder fellesfunksjoner 
som bla. medisinsk teknisk og innkjøp som har sitt arbeidssted på Stokmarknes, men er lønnet 
over budsjett for fellesfunksjoner i Hålogalandssykehuset. Ved behandling av styresak 53-
2006 forutsatte styret at omorganiseringen også skulle medføre samordningsgevinster i f. t. 
administrative og andre ikke–medisinske servicefunksjoner og at slike gevinster realiseres. 
Det er nedsatt et eget delprosjekt som i løpet av høsten 2006 skal identifisere og foreslå 
gevinster innenfor fellesfunksjoner med realisering i 2007. 
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I investeringsrammen til Hålogalandssykehuset HF var det tildelt ramme til utstyr/ombygging 
og ambulanser, opptrappingsplan psykisk helsevern, ombygging av Narvik og prosjekt 
nybygg Stokmarknes. Gjennomgang av planlagte investeringer viser at behov for utstyr og 
ambulanse er vesentlig større enn forutsatt tildeling, mens ombygging i Narvik inkludert 
prosjekt innenfor opptrappingsplan psykisk helsevern ikke kommer i gang i løpet av 2006. 
Administrerende direktør forslår at helseforetaket i 2006 kan omdisponere innenfor tildelt 
ramme. Dette medfører tilsvarende at utstyrsramme for 2007 reduseres for å kunne 
gjennomføre planlagt samlokalisering og ombygging i Narvik. Ubrukt ramme til prosjekt 
nybygg Stokmarknes og ramme til planlagte utstyrsinvesteringer etter 01.09 på Stokmarknes i 
2006 overføres til Nordlandssykehuset HF. 
Styret vedtok ved behandling av styresak 53-2006 å opprette et eget prosjekt for å forberede 
overføringen av Hålogalandssykehuset HF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF. Prosjektet er organisert med egen styringsgruppe, sentral 
prosjektledelse og 7 delprosjekt. På grunn av den relativt korte tidsrammen fram til årsskiftet 
har administrerende direktør funnet det nødvendig å supplere bemanningen i sentral 
prosjektledelse (prosjektsekretariat) med ekstern konsulenthjelp. Helseforetakene skal selv 
dekke deltakelse i prosjektgruppene med unntak av reisekostnader i sentral prosjektledelse. 
For å dekke kostnader for prosjektet foreslår administrerende direktør at det bevilges 2 mnok 
fra styrets disponible ramme. Restramme til styrets disposisjon er etter dette 9 mnok. 
 
Justering av driftsrammer for 2006 
Psykisk helsevern 
Helse Nord RHF har effektuert deler av vedtatt opptrapping innen tiltaksplan for psykisk 
helse. Dette er gjort gjennom godkjenning av ansettelse av tre behandlerstillinger i barne- og 
ungdomspsykiatrien i Hålogaland, en person ved hver av divisjonene (kr 810.000, 
halvårseffekt). Som følge av virksomhetsoverdragelse mellom Nordlandssykehuset og 
Hålogalandssykehuset økes basisrammene med henholdsvis kr 270.000,- og kr 540.000,- for 
inneværende år. Midlene har vært budsjettert sentralt i Helse Nord RHF. Det vil foreslås at 
stillingene fullfinansieres i 2007.    
 
Avskrivninger av nye investeringer over opptrappingsplanen kompenseres gjennom økt 
basisramme (4 % av godkjent investeringsramme). Dette budsjetteres på Helse Nord RHF og 
basisramme fordeles helseforetakene når bygget er ferdigstilt og avskrivningskostnader 
påløper. Psykiatrien i Lofoten ferdigstilles i to trinn. Poliklinikkdelen er ferdigstilt i midten av 
juni i år, mens psykiatrisengene (som er en del av medisinsk avdeling) ferdigstilles sommeren 
2007. Videre er klinikkavdelingen for barn og unge i Bodø ferdigstilt tidlig høst. Det foreslås 
å bevilge til sammen 0,9 mill kr (halvårseffekt av 50 % av investeringer i Lofoten, samt 
halvårseffekt av investeringer i klinikkavdelingen).  
 
Regionalt nettverk for autisme 
Helse Nord RHF har i bestillerdokumentet fra HOD fått overført kr 1,6 mill. kr. i øremerket 
bevilgning for å etablere et regionalt nettverk for autisme. Midlene har tidligere vært 
disponert av den nasjonale Autismeenheten. I styresak 32-2006 vedtok styret å overføre 
609 000 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I tråd med at UNN er gitt 
oppgaven med å etablere og drive nettverk for autisme med en tilhørende komité for tildeling 
av øremerkede midler, foreslår administrerende direktør at kr. 929 000 overføres til UNN. 
 
Øremerket finansiering av forskningsprosjekter 
Universitetssamarbeidet har fordelt 2,4 mill kr til UNN av sentralt budsjetterte midler til 
forskning. Samtidig tilbakeføres 600.000 kr fra UNN for et forskningsprosjekt som skal 
finansieres via Universitetet i Tromsø, samt kr 218.992,- for et forskningsprosjekt som mottar 
annen finansiering. Øremerket ramme ved UNN økes som følge av disse justeringene med  
kr 1 581 000,-.   
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Trekkrettighet på konsernkonto for Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset har i brev av 05. juli 2006 bedt om økt trekkrettighet på konsernkonto 
fra 100 mill kr til 150 mill kr. Dette kommer som en følge av underskudd og at investeringer 
finansieres ved å trekke på konsernkonto. Det foreslås at økt trekkrettighet innvilges.  
 
Oppsummering 
Administrerende direktør anbefaler å justere helseforetakenes styringsmål og drifts- og 
investeringsrammer i tråd med vedlegg 1, 2 og 3. Trekkrettighet på konsernkonto for 
Helgelandssykehuset anbefales justert med kr. 50 mill kr til samlet kr. 150 mill kr.  
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Vedlegg 1. Forslag til justerte styringsmål for 2006 
Resultatmål 2006 (alle tall i mill kr) Finnmark HF UNN HF Hålogaland HF NLSH HF Helgeland HF Sykehusapoteket RHF SUM
Resultatmål vedtatt november 2005 33 800          62 100                   58 400               32 700              15 200               -                       (30 000)  172 200        
Endring februar 2006 12 000          44 800                   19 400               24 000              13 800               (1 500)                  -         112 500        
Nytt resultatkrav 2006 (ordinært resultat) 45 800        106 900               77 800             56 700             29 000             (1 500)                (30 000) 284 700        
-Strukturfond (15 400)        (52 900)                  (27 200)              (23 800)             (10 300)             -                       -         (129 600)      
-Kortere levetid av åpningsbalanse (8 400)          (9 200)                    (11 200)              (8 900)               (4 900)               -                       -         (42 600)        
Korrigert resultatkrav 22 000        44 800                 39 400             24 000             13 800             (1 500)                (30 000) 112 500        

Justering resultatmål og strukturfond Finnmark HF UNN HF Hålogaland HF NLSH HF Helgeland HF Sykehusapoteket RHF SUM
Justering resultatmål -               -                         (5 600)                5 600                -                    -                       -         -               
Justering Strukturfond -               -                         (2 400)                2 400                -                    -                       -         -               
Justering Effekt av kortere levetid åpningsbalansen -               -                         (1 000)                1 000                -                    -                       -         -               
Justering utsatt balansekrav -               -                         (2 200)                2 200                -                    -                       -         -               

Justerte Resultatmål 2006 (alle tall i mill kr) Finnmark HF UNN HF Hålogaland HF NLSH HF Helgeland HF Sykehusapoteket RHF SUM
Resultatmål 45 800          106 900                 77 800               56 700              29 000               (1 500)                  (30 000)  284 700        
Endring sept 2006 -               -                         (5 600)                5 600                -                    -                       -         -               
Nytt resultatkrav 2006 (ordinært resultat) 45 800        106 900               72 200             62 300             29 000             (1 500)                (30 000) 284 700        
-Strukturfond (15 400)        (52 900)                  (24 800)              (26 200)             (10 300)             -                       -         (129 600)      
-Kortere levetid av åpningsbalanse (8 400)          (9 200)                    (10 200)              (9 900)               (4 900)               -                       -         (42 600)        
Korrigert resultatkrav 22 000        44 800                 37 200             26 200             13 800             (1 500)                (30 000) 112 500        
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Vedlegg 2. Forslag til justerte driftsrammer for 2006 
RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL

Vedtatt basisramme 2006 pr desember 577 542 000            650 722 000            2 099 422 000        720 863 000            1 168 307 000           524 234 000            5 741 090 000           
Forskning - ved ta tt feb rua r (10 458 000)             10 458 000             -                             
Adm.utg ifter syketransport -ved ta tt feb ruar (2 679 000)               808 000                   367 000                  565 000                   481 000                     458 000                   -                             
Kronikerp lan  - ved ta tt feb rua r (2 925 000)               2 425 000               500 000                     -                             
Kronikerp lan - (600 000)                  600 000                  -                             
TNF-hemmere (68 255 000)             10 963 000              21 040 000             12 045 000              13 860 000                10 347 000              -                             
TNF-hemmere 6 000 000                6 000 000                  
Justering  foretaksgrense 1.sep tember HHF/ NLSH (53 663 000)             53 663 000                -                             
Opp trapp ingsp lan psykisk h.vern avskrivning (900 000)                  900 000                     -                             
Tiltaksp lan psykisk helsevern (810 000)                  540 000                   270 000                     -                             
Justert basisramme 2006 496 915 000            662 493 000            2 134 312 000        680 350 000            1 237 981 000           535 039 000            5 747 090 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Sum opptrappingsplan psykisk helse (kap 743, p -7 255 917 33 111 852 67 649 493 14 089 068 44 103 958 33 902 545 185 601 000
Justering  foretaksgrense 1.sep tember HHF/ NLSH (3 545 000)               3 545 000                  -                             
Sum opptrappingsplan psykisk helse (kap 743, p -7 255 917 33 111 852 67 649 493 10 544 068 47 648 958 33 902 545 185 601 000

3. Øremerkede midler/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Syketransport 1 200 000 168 530 000 82 600 000 107 900 000 114 930 000 93 330 000 568 490 000
Transport helsepersonell 1 030 000 1 030 000
Opp treningsinstitusjoner 130 700 000 130 700 000
Luftambulanse ANS 59 200 000 59 200 000
Omlegg ing a rbeidsg iveravg ift 17 515 000 8 223 000 158 711 000 57 630 000 89 622 000 36 499 000 368 200 000
Nasjona le med isinske kompetansesentra  (inkl. NST) 31 900 000 31 900 000
Utdanning/ undervisning  -flyttet til basis 0
Forskning  basis/ resulta tbasert 6 270 000 1 950 000 33 135 600 1 699 400 3 720 000 125 000 46 900 000
Tilskudd  til a rbeid  med  vold  og traumtisk stress 1 032 000 1 032 000
Nasjona lt kompetansenettverk for døvb linde/ au 62 000 1 538 000 1 600 000
Sum øremerkede midler 217 009 000 178 703 000 307 884 600 167 229 400 208 272 000 129 954 000 1 209 052 000
Syketransport-justering  foretaksgrense 01.09 -17 336 000 17 336 000
Arb .g .avg ift justering  foretaksgrense 01.09 -4 780 000 4 780 000
Forskning justering  fortaksgrense 01.09 -433 000 433 000
Justering  forskningsmid ler -1 581 000 1 581 000
Sum øremerkede midler 215 428 000 178 703 000 309 465 600 144 680 400 230 821 000 129 954 000 1 209 052 000
Sum budsjettramme 2006 712 343 000 874 307 852 2 511 427 093 835 574 468 1 516 450 958 698 895 545 7 141 742 999  
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Vedlegg 3. Forslag til justerte investeringsrammer for 2006 
Investeringer detaljoversikt prosjekter 2006

HF Prosjekt 2002-2004 2 005 2 006 2 007 SUM
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Lakselv 480 000 2 500 000 9 500 000 2 500 000 14 980 000
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Alta 800 000 11 500 000 13 200 000 5 500 000 31 000 000
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Tana 400 000 6 000 000 7 600 000 1 000 000 15 000 000
Finnmark Opptrappingsplan psykiatri Karasjok 400 000 6 000 000 17 600 000 9 100 000 33 100 000
Finnmark Utstyr og ombygging 50 000 000
Sum Finnmark 97 900 000
UNN Tiltaksplan psykiatri Psykiatri barn og unge 15 000 000 30 000 000 50 000 000 95 000 000
UNN Utstyr og ombygging 100 000 000
UNN A-fløy 3 000 000
Sum UNN 133 000 000
Hålogaland Opptrappingsplan psykiatri Narvik 840 000 14 800 000 9 800 000 25 440 000
Hålogaland Modernisering Stokmarknes 12 000 000 10 800 000 0 22 800 000
Hålogaland Modernisering Narvik 15 000 000
Hålogaland Utstyr og ombygging 36 300 000
Hålogaland Ambulanse 25 000 000
Sum Hålogaland 91 100 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri Klinikkavdeling 17 790 000 11 500 000 29 290 000
NLSH Klinikkavdeling - tillegg utover godkjent inv.ramme opptrappingsplan 1 300 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri Lofoten 670 000 20 600 000 13 700 000 34 970 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri Idømt behandling 700 000 6 800 000 19 100 000 26 600 000
NLSH Opptrappingsplan psykiatri RUS/psyk 600 000 14 900 000 10 000 000 25 500 000
NLSH Psykiatri Ombygging Søsterhjemmet 15 000 000 30 800 000 45 800 000
NLSH Modernisering NL 1.t 41 000 000 170 000 000 160 000 000 371 000 000
NLSH Modernisering NL 2.t 15 000 000 15 000 000 30 000 000
NLSH Modernisering Lofoten 21 300 000
NLSH Utstyr og ombygging 35 000 000
NLSH Modernisering Stokmarknes 14 000 000 10 000 000
NLSH Ustyr og ombygging Stokmarknes 10 700 000
Sum NLSH 331 000 000
Helgeland Utstyr og ombygging 42 000 000
Helgeland Felles akuttmottak 4 000 000 16 000 000 20 500 000 40 500 000
Sum Helgeland 62 500 000
Helse Nord IKT 14 500 000
RHF Felles reg prosjekt 20 000 000
Styret Til styrets disposisjon 0
Sum foretaksgruppen 750 000 000
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.8.2006 200600002-63 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 63-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Hålogalandsprosjektet – status   
4. Nordområdeutvalget helse – rapport 1.9.2006  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.8.2006 200600002-63 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 63-2006/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.8.2006 200600002-63 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 63-2006/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.8.2006  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 
 

 

STYRESAK 63-2006/3  HÅLOGALANDSPROSJEKTET – STATUS  
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Med bakgrunn i styresak 53/06 som omhandler oppløsningen av Hålogalandssykehuset HF og 
integrering av Stokmarknes sykehus i Nordlandssykehuset og Harstad og Narvik i UNN HF, 
ble det opprettet et omstillingsprosjekt kalt Hålogalandsprosjektet. Denne orienteringssaken 
gir en kort sammenfatning av arbeidet så lang. 
 
Status Hålogalandsprosjektet 
Prosjektet er etablert med styringsgruppe, sentral prosjektledelse og delprosjektgrupper og 
formell iverksettingsdato er 01.09.06. Prosjektbeskrivelse med mandat og organisering av 
prosjektet er lagt ved som trykt vedlegg.  
 
Mandat for hovedprosjektet er som følger: 
 
1. Beskrive nåsituasjonen både faglig, personalmessig, administrativt og økonomisk. 
 
2. Utrede alternativer for framtidig dimensjonering, oppgavedeling og servicenivå for å 

oppnå en samordnet tjeneste med en optimal utnyttelse av fagpersonell og økonomiske 
ressurser, kapasitet og teknologi.  

 
3. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige, administrative og økonomiske 

konsekvensene av integreringen i nye helseforetak med særlig oppmerksomhet på 
samordningsgevinster for realisering i 2007 og senere år. Konsekvenser for pasientenes 
behandlingstilbud skal også synliggjøres.  

 
4. Gi en anbefaling til fremtidige løsninger innen hvert delprosjekt, basert på de analyser 

som er gjennomført.   
 
5. De foreslåtte løsningene skal i størst mulig grad baseres på felles opptaksområde for 

somatikk, psykisk helsevern og prehospitale tjenester.  
  
Det er opprettet syv delprosjekter; somatikk/medisinsk service, psykisk helsevern, 
prehospitale tjenester, slagrehabilitering, rusomsorg, IKT og fellesfunksjoner 
stab/organisasjon. Det vises til vedlegg for mandat for disse gruppene. 
 
Det er ellers lagt opp til en utstrakt informasjon/kommunikasjon både med ansatte, 
kommunene i opptaksområdene, primærhelsetjenestene, tillitsvalgte/vernetjenesten og lederne 
i Hålogalandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF.  
 
Det er opprettet en egen webside for prosjektet som er lagt på intranett og internett 
www.intranett, det er opprettet en e-postadresse for prosjektet (halogaland@helse-nord.no) og 
det er etablert en svartjeneste for personalspørsmål fra 01.09.06. 

http://www.intranett/
mailto:halogaland@helse-nord.no
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Oppstartmøter med primærhelsetjenesten, politikere, presse, brukerorganisasjoner i Harstad 
og Narvik er i uke 35 og oppstart av delprosjektmøtene, møte med tillitsvalgte og linjeledere i 
Harstad og Narvik er i uke 36. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Prosjektbeskrivelse  
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.8.2006 200600069-13  011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ledergruppen i Helse Nord, tlf. 75 51 29 00 
 

 

 
 

 
 
 

Integrering av Hålogalandssykehuset HF 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Nordlandssykehuset HF 
 
 
 
 
 

Helse Nord RHF 
 
 
 

Prosjektbeskrivelse og overordnet mandat  
22. august 2006 
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1. Bakgrunn  
Dette mandatet har sitt hovedfokus på hvordan Helse Nord RHF skal arbeide med 
overføringen av Hålogalandssykehuset ved Narvik og Harstad til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN). Prosjektet har imidlertid også ansvar for de områder som vedrører 
integreringen av Hålogalandssykehuset Stokmarknes i Nordlandssykehuset HF. 
 
Hålogalandssykehuset HF er vedtatt avviklet som eget foretak fra 1. januar 2007. Avviklingen 
skjer ved at Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter organiseres som del av 
Nordlandssykehuset HF med virkning fra 1. september 2006. Sykehusene i Narvik og Harstad 
organiseres som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 1. januar 2007. Sistnevnte 
sammenslåing vurderes som mer komplisert enn sammenslåingen mellom Stokmarknes og 
Nordlandssykehuset.  
 
Følgende ble vedtatt i styremøte i Helse Nord RHF, den 20. juni 2006:  
 
14. Styret i Helse Nord RHF må med beklagelse konstatere at forutsetningene for å videreføre 

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

helseforetak fra 1. januar 2007. Formell oppløsning og avvikling av helseforetaket vedtas 
av foretaksmøtet i Hålogalandssykehuset HF, etter styremøtet i Helse Nord RHF, den 6. 
september 2006.  

 
16. Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter organiseres som del av Nordlandssykehuset 

HF med virkning fra 1. september 2006.  
 
17. 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.  

 
18. Ny organisering gjennomføres i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse. 
 
19. 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, Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i desember 2006.  

   
20. 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.  

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

omstillings- og tilpasningsprosjekt for sykehusene i Narvik og Harstad, med sikte på å 
forberede og forenkle integreringen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Prosjektgruppen oppnevnes av og rapporterer fortløpende til adm. direktør i Helse Nord 
RHF, og styret i Helse Nord RHF holdes orientert om status og fremdrift i prosessen. 

 
22. 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.  
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23. 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.  
 
24. 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.   

 
25. Sak om justering av styresammensetningen for de berørte helseforetak, heri 

avviklingsstyre, fremmes i ordinært styremøte, den 6. september 2006 og vedtas endelig i 
foretaksmøte med de berørte foretak i umiddelbar etterkant av styremøtet. 

 
26. Styret forutsettes løpende orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets 

vedtak i denne saken.    
 
 
Styrets vedtak pkt. 7 forutsetter at ”...sykehusene skal ivareta basale lokalsykehusfunksjoner 
for befolkningen i nedslagsfeltet”. Det vedlagte notat skisserer hva Helse Nord RHF v/ 
administrerende direktør legger i begrepet ”basale lokalsykehusfunksjoner” og denne 
forståelsen av begrepet skal legges til grunn for det videre arbeid i hovedprosjekt og 
delprosjektene. I særlig grad har dette betydning for arbeidet i delprosjekt somatikk/medisinsk 
servicevirksomhet. 
  
 
2. Mål for prosjektet 
Målet er å integrere Hålogalandssykehusets virksomheter i Harstad og Narvik med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs virksomhet i ett helseforetak. Prosjektet skal  
identifisere muligheter for varige kostnadsbesparelser i det nye helseforetaket..Dette krever en 
gjennomgang av tjenestetilbudet samt nødvendige støtte- og servicefunksjoner. Prosjektet skal 
identifisere og anbefale samordningsgevinster innen rammen av det lov- og avtaleverk som 
gjelder.  
 
 
3. Nærmere om prosjektet 
3.1. Prosjektbeskrivelse 
 
Helse Nord RHF har det samlede ansvar for prosjektløpet som skal: 
 
• angi forslag til fremtidig organisering av funksjonene i det nye Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
• integrere de tre sykehusene i dagens Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF 
 
Integreringen vil i all hovedsak skje mellom partene i linjeorganisasjonene. Overordnede 
vedtak for prosjektet gjøres i styremøter høsten 2006.  
 
3.2. Avgrensning av prosjektet 
Prosjektet skal i størst mulig grad legge til rette for en vellykket gjennomføring i 
linjeorganisasjonen i henholdsvis mottakende og avgivende helseforetak. Alle parter har 
ansvar for aktivt å medvirke til at integrasjonen skjer på en mest mulig smidig måte.  
 
Alt praktisk arbeid med integreringen av Harstad, Narvik og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i ett helseforetak skal behandles i linjeorganisasjonen, i samarbeid 
mellom enhetene og kun rapporteres til sekretariatet. Ansvaret ligger imidlertid hos 
Helse Nord RHF.  
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Dette gjelder i særlig grad innen administrasjon og ikke-medisinsk service, men kan også 
være aktuelt innen den kliniske virksomhet. Ved behov for bistand fra Helse Nord RHF vil 
det være Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ansvar å melde bistandsbehov til Helse Nord 
RHF.  
 
For følgende oppgaver er beslutningsansvaret et rent RHF-anliggende:  
 
• Beregning og fordeling av økonomiske rammer 
• Overføring av verdier og gjeld til Nordlandssykehuset HF pr 1.9.2006 og tilsvarende til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.1.2007 
• Eiendomsoverføring 
 
NB! Alle oppgaver som løses i linjen, som integreringen av personalet, etablering av felles 
systemer, rutiner m. m. skal rapporteres til prosjektledelsen i Helse Nord RHF, som er 
ansvarlig for å rapportere videre til styringsgruppen og til administrerende direktør/styret, jf. 
organisering av prosjektet.  
 
 
3.3. Integrering av Stokmarknes i Nordlandssykehuset HF 
Integreringen av Hålogalandssykehuset Stokmarknes i Nordlandssykehuset HF er også et 
ansvar for Helse Nord RHF. Helse Nord skal være deltager i arbeidet både for å få oversikt og 
bringe videre erfaringer til de andre delprosjektene. Det skal etableres møtepunkter mellom 
sentral prosjektledelse/Helse Nord RHF og dette prosjektet. Stokmarknes blir en del av 
Nordlandssykehuset pr. 01.09.06, men det vil fortsatt være områder under utredning fram til 
01.01.07 med betydning for det nye Nordlandssykehuset HF, og som skal implementeres i 
etterkant av den formelle overdragelsesdatoen. 
 
 
3.4. Prosjektets mandat 
Prosjektet skal levere følgende: 
 
6. Beskrive nåsituasjonen både faglig, personalmessig, administrativt og økonomisk. 
 
7. Utrede alternativer for framtidig dimensjonering, oppgavedeling og servicenivå for å 

oppnå en samordnet tjeneste med en optimal utnyttelse av fagpersonell og økonomiske 
ressurser, kapasitet og teknologi.  

 
8. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige, administrative og økonomiske 

konsekvensene av integreringen i nye helseforetak med særlig oppmerksomhet på 
samordningsgevinster for realisering i 2007 og senere år. Konsekvenser for pasientenes 
behandlingstilbud skal også synliggjøres.  

 
9. Gi en anbefaling til fremtidige løsninger innen hvert delprosjekt, basert på de analyser 

som er gjennomført.   
 
10. De foreslåtte løsningene skal i størst mulig grad baseres på felles opptaksområde for 

somatikk, psykisk helsevern og prehospitale tjenester.  
  
 
4. Prosjektorganisering og arbeidsform 
4.1. Prosjektets organisering  
Vi har valgt å organisere alle områder som favnes av dette prosjektet i én 
prosjektorganisasjon. Dette for å kunne gi helhetlig og systemisk rapportering til styret i 
saken. Prosjektet organiseres på følgende måte:  
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Prosjektorganisasjonen er utformet på denne måten for å ivareta tre hovedhensyn: 
 
• Prosjektet må kunne ta løpende beslutninger 
• Helse Nord RHFs samlede ansvar for og koordinering av prosjektet 
• Deltakelse fra fagpersonell på operativt nivå 
 
 
4.1.1  Styret i Helse Nord RHF 
Styret i Helse Nord RHF er oppdragsgiver for dette prosjektet, og skal ”holdes løpende 
orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets vedtak i saken”, jf. vedtak av 20. 
juni 2006.  
 
 
4.1.2  Administrerende direktør i Helse Nord RHF 
Lars H. Vorland fastsetter mandat for styringsgruppen og oppnevner denne. Adm. direktør 
etablerer delprosjekter og godkjenner mandat for disse etter forslag fra styringsgruppen. 
Administrerende direktør skal orientere styret i Helse Nord RHF i saker knyttet til vedtaket av 
20. juni 2006, og han tar nødvendige fortløpende avgjørelser i prosjektet.  
 
 
4.1.3  Styringsgruppen 
Styringsgruppen skal ha følgende sammensetning:  
 
• Tor Ingebrigtsen, fagdirektør Helse Nord RHF, leder  
• Janne Hole, konserntillitsvalgt 
• Trine Magnus, sjef kliniske avdelinger, UNN 
• Fred Mürer, Helgelandssykehuset HF 
• Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør Helse Nord RHF 

Administrerende direktør 

Styringsgruppe 

Sentral 
prosjektledelse/ 
sekretariat     

 
  

Delprosjekt  
somatikk/medisinsk  
service 
 

 
Delprosjekt rus Delprosjekt  

rehabilitering 

Delprosjekt  
prehospital 
virksomhet 

Delprosjekt 
psykisk helsevern 

Delprosjekter felles- 
funksjoner/ 
organisasjon 

Delprosjekt  
IKT  
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• Tore Ovesen, hovedverneombud Hålogalandssykehuset HF 
• Knut Schrøder, direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Eivind Solheim, direktør Nordlandssykehuset HF 
• Daglig leder Hålogalandssykehuset 
• Merethe Sommerseth, kommunelege Ballangen  
• Ole Jan Hauge, direktør Helse Nord IKT   
• Tove Skjelvik, rådgiver økonomi, Helse Nord RHF  
 
 
Styringsgruppens ansvar 
Styringsgruppen er ansvarlig overfor administrerende direktør i Helse Nord for at prosjektets 
mandat og rammer, slik det er formulert i styrets vedtak, overholdes. Styringsgruppen foreslår 
mandat for delprosjektene og oppnevner medlemmer til disse gruppene. Et unntak er prosjekt 
fellesfunksjoner som av tidsmessige årsaker igangsettes før styringsgruppens første møte.  
 
Styringsgruppen skal, innenfor sitt mandat, fatte løpende beslutninger vedr. prosjektets drift, 
gi råd knyttet til beslutninger som skal fattes av administrerende direktør, godkjenne løpende 
leveranser, samt ved behov fatte avgjørelser i prosjektets delprosjekter. Ved uenighet legges 
saken fram for adm. direktør til endelig avgjørelse.  
 
Styringsgruppen skal fremlegge forslag til fremtidige løsninger innen hvert delprosjekt, basert 
på de analyser som er gjennomført. Styringsgruppen står fritt til å anbefale en annen løsning 
enn de anbefalinger som kommer fra delprosjektene.  
 
4.1.4  Sentral prosjektledelse/sekretariat 
Den sentrale prosjektledelsen/sekretariatet består av følgende personer:  
 
• Trude Grønlund, Helse Nord RHF, prosjektleder     
• Trud Berg, Helse Nord RHF, rådgiver org-/personalseksjonen 
• Elin Gullhav, Barne- og ungdomsklinikken, UNN 
• Max Jenssen, personalsjef Hålogalandssykehuset HF, engasjert Helse Nord RHF 1.8.2006  
• Anne May Knudsen, Helse Nord RHF, informasjonsrådgiver 
• Inger Johanne Sivertsen, avdelingssjef kirurgi Hålogalandssykehuset Narvik, engasjert 

Helse Nord RHF 1.8.2006   
 
I tillegg deltar følgende etter behov: 
• Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF, regnskapsleder 
• Trond M. Elsbak, Helse Nord RHF, rådgiver fag (ambulanse- og nødmeldetjeneste) 
• Jens E. Johnsen, Helse Nord RHF, juridisk rådgiver 
• Tove Skjelvik, Helse Nord RHF, rådgiver økonomi 
• Helge Torgersen, Deloitte 
 
Sentral prosjektledelse/sekretariats ansvar 
Prosjektledelse/sekretariatets ansvar kan beskrives på følgende måte:  
 
• Er ansvarlig overfor styringsgruppen, og ansvarlig for planlegging av møtene i 

styringsgruppen. Prosjektleder møter i styringsgruppen    
• Ansvarlig for å kvalitetssikre alle mandatene/sikre tilstrekkelig planlegging   
• Ansvarlig for å legge hovedføringer for resten av prosjektene hva angår deadlines for 

delleveranser, rapporteringsmetoder og -tidspunkt, når ulike områder skal være ferdigstilt, 
etc.  

• Skal følge opp alle prosjektene på fremdrift og leveranser  
• Sammenstille informasjon i forkant av styringsgruppemøter/referansegrupper, og sikre at 

informasjonen er enhetlig fremstilt    
• Sjekkliste på informasjonsarbeid for delprosjektene  
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• Skal gripe inn/aksjonere dersom noen av prosjektene ikke leverer som forventet, eller om 
prosjekter kjører seg fast 

• Ved behov stille sekretariat til disposisjon for delprosjektene  
• Ved behov understøtte delprosjekter med utredningskompetanse  
• Spesielt følge opp hovedprosjektets mandat om vurderingen av fremtidige samsvarende 

opptaksområder.  
 
 
4.1.5  Delprosjektene 
Delprosjektenes ledelse 
Følgende delprosjekter etableres, og har disse personene som gruppeledere/ansvarlige:  
 
Delprosjekt  Leder delprosjektgruppene  Ansvar i prosjektledelsen 
Somatikk/Medisinsk 
servicevirksomhet 

Arthur Revhaug Trude Grønlund/ 
Inger Johanne Sivertsen 

Psykisk helsevern  Bjørn Bremer Trude Grønlund 
Rusomsorg Beathe Reiert.Nilsen Inger Johanne Sivertsen 
Fellesfunksjoner Max Jensen Trud Berg/Max Jensen 
Prehospitale tjenester  Trond Elsbak  Trude Grønlund 
Rehabilitering  Audny Anke  Inger Johanne Sivertsen 
IKT  Bengt F. Nilsfors  Trud Berg/Elin Gullhav  
 
Leder for delprosjektgruppene er hentet fra fagmiljøet i de respektive funksjoner. I de største 
delprosjektene vil det kunne være aktuelt at flere fra sentral prosjektledelse deltar i tillegg til 
gruppeleder. I tillegg skal Lødingen kommune kontaktes i spørsmål knyttet til Lødingen 
rehabilitering. 
 
Gruppene bør ikke bestå av mer enn seks personer, og det er vesentlig at de skal trekke nytte 
av erfaringer og ressurser i eksisterende linjeorganisasjoner. Leveranser til de ulike 
delprosjekter forutsettes hentet fra fagmiljøene i foretakene som del av ordinær drift eller 
eksisterende samhandling/nettverk. I tillegg skal det delta en representant fra arbeidstakernes 
organisasjoner i hvert delprosjekt. Det forutsettes at vedkommende har kompetanse fra det 
aktuelle fagområde. 
 
Delprosjektenes ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater (utarbeides i løpet av sommeren) og føringer 
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre leveranser fra arbeidsgrupper 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
 
Nærmere beskrivelse av det enkelte delprosjekts mandat/oppdrag vil bli utarbeidet.  
 
 
4.1.6  Arbeidsgrupper 
Det vil være varierende behov for å opprette arbeidsgrupper for å sikre en tilstrekkelig 
konkret og operativ tilnærming. Etableringen av slike avklares i samarbeid mellom 
prosjektledelsen og styringsgruppens leder. 
 
 
4.1.7  Ansattes medvirkning i prosjektet 
Hovedtillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og 
Hålogalandssykehuset HF vil ivaretas ved gjennomføring av regelmessige informasjonsmøter 
og drøftingsmøter i tråd med vedtaket i Helse Nord-styret og Hovedavtalens bestemmelser. 
Representant for arbeidstakerorganisasjonene deltar i styringsgruppen og delprosjektene.   
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4.1.8 Brukerutvalg/brukerorganisasjoners medvirkning i prosjektet 
Felles brukerutvalg i Hålogalandssykehuset vil medvirke gjennom informasjonsmøter med 
prosjektledelsen/lokal ledelse i Harstad og Narvik. Det forutsettes at felles 
brukerutvalg/sekretariat ivaretar informasjon til de lokale brukerutvalgene i Stokmarknes, 
Narvik og Harstad. 
 
 
4.1.9  Samarbeid med berørte kommuner, primærhelsetjenesten, fylkeskommuner og andre 
instanser 
Vertskommunene, inklusive primærhelsetjensten, fylkeskommunene og andre berørte 
instanser involveres i prosjektet i den grad det ansees som nødvendig. Dette ivaretas særskilt i 
informasjons- og kommunikasjonsplanen som utarbeides (se pkt. 4.1.9). 
 
 
4.1.10 Informasjon 
Det utarbeides i samarbeid mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Hålogalandssykehuset HF en informasjons- og kommunikasjonsplan for arbeidet som 
godkjennes i styringsgruppen. Arbeidet skal være basert på åpenhet og løpende informasjon i 
forbindelse med prosjektet. Helse Nord RHF har det overordnede informasjonsansvar.  
 
 
4.2. Milepælsplan 

• Alle prosjekter: 
8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  

 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
8/11 Styrebehandling  
 

 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Utsending av styresak  
13/12  Styrebehandling    

 
 
Styringsgruppemøter vil legges opp for å passe til denne planen. Løp 1, 2 og 3 må selvfølgelig 
ses i sammenheng.  
 
 
5. Økonomi 
For styringsgruppen gjelder at medlemmer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Hålogalandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Nord IKT får dekket sine 
reiseutgifter av sine respektive foretak. Medlemmer fra andre helseforetak får dekket 
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reiseutgifter fra Helse Nord RHF. Medlemmet fra primærhelsetjenesten får dekket 
reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste av Helse Nord RHF.  
 
Helse Nord RHF finansierer utgifter til konsulenthonorar og reiser for sentral prosjektledelse. 
Lønnsutgifter for ansatte fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Hålogalandssykehuset 
HF og Nordlandssykehuset HF som engasjeres i sentral prosjektledelse vil være 
helseforetakenes ansvar/bidrag.  
 
Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med unntak av 
deltakelse fra sentral prosjektledelse.Deltakere i delprosjektene fra primærhelsetjenesten, vil 
få dekket tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter av Helse Nord RHF.  
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 Vår dato: 27. juli 2006 Vår referanse:  
                                                                                                      Arkivnr: 
     
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Administrerende direktør   
 

 

 
NOTAT: 
Beskrivelse av basale lokalsykehusfunksjoner - Hålogalandsprosjektet 
 
Generelt: 
Begrepet basale lokalsykehusfunksjoner er i dette prosjektet generelt anvendt for å avgrense 
et lokalt spesialisttilbud på sykehusnivå. Et sykehus med basale lokalsykehusfunksjoner har 
en tilstrekkelig breddekompetanse til å håndtere de vanligst forekommende behov for 
spesialisthelsetjenester. Nettopp å fokusere på det vanlige, ivaretar både den typiske 
etterspørselen i befolkningen og kravet om tilstrekkelig volum for å opprettholde kompetanse.  
 
Vurderingskompetanse til å avgjøre om en pasient trenger et mer spesialisert sykehustilbud 
inngår i lokalsykehusfunksjonen. Videre forutsettes kompetanse til å stabilisere akuttpasienter 
med behov for transport til en mer spesialisert behandlingsenhet. For å ivareta disse samlede 
oppgaver forutsettes at akuttberedskap inngår i den basale lokalsykehusfunksjonen.  
 
Lokalsykehusfunksjonen innebærer å ha et basisansvar for spesialisthelsetjenester for den 
befolkning som omfattes av lokalsykehusets opptaksområde (blir definert i løpet av 
prosjektarbeidet). Dermed følger at lokalsykehusfunksjonen også forutsetter betydelig 
samhandlingskompetanse med de ulike ledd i helsetjenesten, både i forhold til 
primærhelsetjenesten og andre sykehus i den samlede behandlingskjede.  
 
Konkret og operasjonelt: 
Mer spesifikt avgrenses de basale lokalsykehusfunksjoner til følgende fagområder: kliniske 
funksjoner innen generell indremedisin og generell kirurgi samt fødselshjelp (med unntak for 
kompliserte fødsler som skal håndteres ved avdeling med status som Kvinneklinikk). Det skal 
være døgnkontinuerlig vaktberedskap for generell indremedisin og generell kirurgi. I tillegg 
forutsettes nødvendige støttefunksjoner innen anestesi, røntgen og laboratoriemedisin å inngå 
i denne avgrensningen av basale lokalsykehusfunksjoner.  
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Utkast – Mandat somatikk/Medisinsk servicevirksomhet 
 
Bakgrunn  
Delprosjektet har sin bakgrunn i Helse Nord styrets vedtak i sak 53/2006, som følger i sin 
helhet. 
 
Styrets 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. Formell oppløsning og avvikling av helseforetaket vedtas 
av foretaksmøtet i Hålogalandssykehuset HF, etter styremøtet i Helse Nord RHF, den 6. 
september 2006.  

 
3. Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter 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, Nordlandssykehuset 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 HF etableres et 

omstillings- og tilpasningsprosjekt for sykehusene i Narvik og Harstad, med sikte på å 
forberede og forenkle integreringen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Prosjektgruppen oppnevnes av og rapporterer fortløpende til adm. direktør i Helse Nord 
RHF, og styret i Helse Nord RHF holdes orientert om status og fremdrift i prosessen. 

 
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.   
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12. Sak om justering av styresammensetningen for de berørte helseforetak, heri 
avviklingsstyre, fremmes i ordinært styremøte, den 6. september 2006 og vedtas endelig i 
foretaksmøte med de berørte foretak i umiddelbar etterkant av styremøtet. 

 
13. Styret forutsettes løpende orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets 

vedtak i denne saken.    
  
Som det fremgår av vedtaket er det lagt en forutsetning om at ”sykehusene skal ivareta basale 
lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedslagsfeltet”. Basale lokalsykehusfunksjoner er 
for dette arbeidet beskrevet av Helse Nord RHF i vedlegget til dette dokument.   
  
Mål for delprosjektet 
Målet for prosjektet er å integrere Hålogalandssykehusets kliniske avdelinger og medisinske 
serviceavdelinger  i Harstad og Narvik med tilsvarende avdelinger ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF,og å idenfisere muligheter for varige kostnadsbesparelser i det nye 
helseforetaket.   
 
Mandat for delprosjekt somatikk/medisinsk servicevirksomhet 

1. Beskriv dagens tilbud fra kliniske avdelinger og medisinske serviceavdelinger i 
Harstad, Narvik og avdelinger som blir berørt i Tromsø. Herunder: 
 

– dimensjonering og arbeidsdeling: aktivitet (jf. skjema i rapportmal), 
kompetanseprofil, fast personell, innleie og vikarbruk, ventelister, 
investeringsbehov 
 

– beredskap og åpningstider: beredskapsordninger (jf. skjema i rapportmal), inkl. 
aktiv og passiv tid 
 

– forsknings- og utdanningsfunksjoner 
 
– administrasjon/ledelse- og styringssystemer (rapporteringssystemer, 

datasystemer, reglementer, lokale forbundsvise særavtaler på avdelingsnivå 
m.v) 
 

2. Utrede ulike alternativer for framtidig dimensjonering, oppgavedeling og servicenivå 
for å oppnå en samordnet tjeneste med en optimal utnyttelse av fagpersonell og 
økonomiske ressurser, kapasitet og teknologi. Tilbudet fra privatpraktiserende 
spesialister skal tas med i vurderingene, Utredningen skal klargjøre hvordan 
forslagene samsvarer med intensjonen i vedtatte regionale plandokumenter. Det 
forutsettes at sykehusene i Harstad og Narvik fortsatt minimum skal ivareta basale 
lokalsykehusfunksjoner jf. styrets vedtak pkt. 7. 

 
3. Identifisere potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative 

og økonomiske konsekvensene av pkt.1 og forslagene i pkt. 2 med særlig 
oppmerksomhet på samordningsgevinster for realisering i 2007 og senere år. 
Konsekvenser for pasientenes behandlingstilbud skal også synliggjøres. 

 
 
4. Delprosjektet skal gi anbefaling til fremtidig løsning, basert på de analyser som er 

gjennomført. 
 

5. Det forutsettes at prosjektgruppen på området medisinske servicefunksjoner 
koordinerer sitt arbeide med de utredninger som pågår i regi av Fagrådet for radiologi 
og Fagrådet for laboratoriemedisin.     
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Milepælsplan 
 

• Alle prosjekter: 
8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  

 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
8/11 Styrebehandling  

 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Styresak ut 
13/12  Styrebehandling  

 
 
Delprosjektets medlemmer 
Forslag: 
Arthur Revhaug, UNN HF, leder 
Marcus Rumpfeldt, UNN HF 
Jan Størmer, UNN HF 
Bodil Eilertsen, Hålogalandssykehust Narvik 
Ole-Edvard Gabrielsen, Hålogalandssykehuset Narvik 
Trond Ellingsen, Hålogalandssykehuset Harstad 
Helge Ulriksen, Hålogalandssykehuset Harstad 
Arne Holm, primærlege Bardu  
Tillitsvalgt 
Tillitsvalgt  
Ansv. sentral prosjektledelse: Trude Grønlund/Inger-Johanne Sivertsen 
 
Styringslinjer og rapportering:  
 
Delprosjektet rapporterer til sentral prosjektledelse etter gitte milepæler og tidsfrister, og er 
ansvarlig overfor prosjektledelsen. 
 
Det stilles krav til at delprosjektene innen Hålogalandsprosjektet skal levere på standardiserte 
sentrale maler både hva angår milepælsrapportering, status- og fremdriftsrapportering og for 
sluttrapporten.  
 
Delprosjektenes ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater 
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre ev. leveranser fra arbeidsgrupper jf. 

pkt. 4.1.6 i hovedmandat 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
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Økonomi  
Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med unntak av 
deltakelse fra sentral prosjektledelse. Primærlegen i delprosjektgruppen får dekt tapt 
arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.  
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 Vår dato: 27. juli 2006 Vår referanse:  
                                                                                                      Arkivnr: 
     
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Administrerende direktør   
 

 

 
NOTAT: 
Beskrivelse av basale lokalsykehusfunksjoner - Hålogalandsprosjektet 
 
Generelt: 
Begrepet basale lokalsykehusfunksjoner er i dette prosjektet generelt anvendt for å avgrense 
et lokalt spesialisttilbud på sykehusnivå. Et sykehus med basale lokalsykehusfunksjoner har 
en tilstrekkelig breddekompetanse til å håndtere de vanligst forekommende behov for 
spesialisthelsetjenester. Nettopp å fokusere på det vanlige, ivaretar både den typiske 
etterspørselen i befolkningen og kravet om tilstrekkelig volum for å opprettholde kompetanse.  
 
Vurderingskompetanse til å avgjøre om en pasient trenger et mer spesialisert sykehustilbud 
inngår i lokalsykehusfunksjonen. Videre forutsettes kompetanse til å stabilisere akuttpasienter 
med behov for transport til en mer spesialisert behandlingsenhet. For å ivareta disse samlede 
oppgaver forutsettes at akuttberedskap inngår i den basale lokalsykehusfunksjonen.  
 
Lokalsykehusfunksjonen innebærer å ha et basisansvar for spesialisthelsetjenester for den 
befolkning som omfattes av lokalsykehusets opptaksområde (blir definert i løpet av 
prosjektarbeidet). Dermed følger at lokalsykehusfunksjonen også forutsetter betydelig 
samhandlingskompetanse med de ulike ledd i helsetjenesten, både i forhold til 
primærhelsetjenesten og andre sykehus i den samlede behandlingskjede.  
 
Konkret og operasjonelt: 
Mer spesifikt avgrenses de basale lokalsykehusfunksjoner til følgende fagområder: kliniske 
funksjoner innen generell indremedisin og generell kirurgi samt fødselshjelp (med unntak for 
kompliserte fødsler som skal håndteres ved avdeling med status som Kvinneklinikk). Det skal 
være døgnkontinuerlig vaktberedskap for generell indremedisin og generell kirurgi. I tillegg 
forutsettes nødvendige støttefunksjoner innen anestesi, røntgen og laboratoriemedisin å inngå 
i denne avgrensningen av basale lokalsykehusfunksjoner.  
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Utkast – Mandat prehospitale tjenester 
 
Bakgrunn  
  
Delprosjekt prehospitale tjenester har utgangspunkt i Helse Nord styrets vedtak i sak 53/2006, 
styrevedtakets pkt. 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, Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i desember 2006.  
   
Helseforetakene overtar alt ansvar for drift av ambulanse og nødmeldetjenesten fra 1.12.2006. 
Det vises til Helse Nord styrets vedtak i styresak 06/2006.  Det anses som hensiktsmessig å 
avklare tilknytning og organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten i god tid før 
01.12.06. Delprosjektets rapport skal derfor behandles i Helse Nords styre 11.oktober 2006.  
 
Mål for delprosjektet 
Målet for delprosjektet er å avklare organisering av prehospitale tjenester i de nye 
helseforetakene UNN og Nordlandssykehuset HF. 
  
Mandat for delprosjekt prehospitale tjenester 

1. Beskriv dagens tilbud innen prehospitale tjenester i HHF, UNN og 
Nordlandssykehuset herunder: 
 

– bemanning, aktivitet og økonomidata, turnusplan, kompetanseprofil, fast 
personell, innleie og vikarbruk, lokalisering av ambulansestasjoner, 
investeringsbehov 
 

– forskjeller i gjeldende ambulanseplaner i forhold til punktet over 
 
– administrasjon/ledelse- og styringssystemer (rapporteringssystemer, 

datasystemer, reglementer, lokale forbundsvise særavtaler på avdelingsnivå 
m.v.) 
 

2. Kartlegge om opptaksområdet for ambulansetjenesten er i samsvar med 
opptaksområdet for somatikk og om mulig foreslå tiltak for å sikre at 
opptaksområdene er de samme.  

 
3. Utrede alternative framtidige løsninger for prehospitale tjenester, herunder AMK-

struktur og antall ambulansestasjoner i de nye helseforetakene, slik at kravene i lov og 
forskrifter samt vedtak i styresak 06-2006 i Helse Nord RHF oppfylles. Det skal 
konkret vurderes om AMK-funksjonen i det nye UNN HF kan samles i Tromsø. 

 
4. Skissere eventuelle overgangsordninger/løsninger fra 01.12.06 for å nå framtidige 

foretrukne løsninger.  
 
5. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative 

og økonomiske konsekvensene av pkt.1 og forslagene i pkt. 2 og 3 for en god, enhetlig 
og samordnet tjeneste innen prehospitale tjenester. Konsekvenser for pasientenes 
behandlingstilbud skal også synliggjøres. 
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6. Delprosjektet skal gi anbefaling til fremtidige løsninger, basert på de analyser som er 

gjennomført.    
 
Styringsgruppen er kjent med at det for kort tid siden er gjennomført et betydelig 
utredningsarbeid i Hålogalandssykehuset i forbindelse med utarbeidingen av 
ambulanseplanen. Dette arbeidet kan legges til grunn for utredningene i dette prosjektet.   
 
 

Milepælsplan 
• Alle prosjekter: 

8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  
 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
8/11 Styrebehandling  

 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Styresak ut 
13/12  Styrebehandling   

 
Delprosjektets medlemmer 
Trond Marius Elsbak, Helse Nord RHF, leder 
Tor-Harald Nyheim, Hålogalandssykehuset HF 
Randi Spørck, Nordlandssykehuset HF 
Mads Gilbert, UNN HF 
Tillitsvalgt 
Ansv. Sentral prosjektledelse: Trude Grønlund 
 
Styringslinjer og rapportering  
 
Delprosjektet rapporterer til sentral prosjektledelse etter gitte milepæler og tidsfrister, og er 
ansvarlig overfor prosjektledelsen. 
 
Det stilles krav til at delprosjektene innen Hålogalandsprosjektet skal levere på standardiserte 
sentrale maler både hva angår milepælsrapportering, status- og fremdriftsrapportering og for 
sluttrapporten.  
 
Delprosjektets ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater  
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre leveranser fra arbeidsgrupper 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Samhandle med berørte kommuner  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
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Økonomi  
Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med unntak av 
deltakelse fra sentral prosjektledelse. 
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Utkast – Mandat rus 
 
Bakgrunn  
Delprosjektets bakgrunn er å finne i Helse Nord styrets behandling av sak 53/2006 og 
vedtaket, i særlig grad vedtakets pkt. 7 som sier følgende:   
 
Pkt. 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.  
 
Det fremgår videre i saksutredningen at en ønsker en særlig vurdering av Nordlandsklinikkens 
framtidige tilknytning til helseforetak. 
 
Mål for delprosjektet 
Målet for delprosjektet er å avklare spørsmålet om fremtidig foretakstilknytning for 
Nordlandsklinikken og Nordnorsk kompetansesenter Rus inklusiv Koordineringsenheten. En 
særlig problemstilling som skal belyses er fordelingen av rusbehandlingstiltak mellom 
helseforetakene etter omorganiseringen. 
 
Mandat for delprosjekt rus 

1. Beskriv dagens tilbud fra Nordlandsklinikken og kompetansesentervirksomheten i 
relasjon til øvrig rusbehandlingstilbud i regionen herunder: 

 
– faglig tilbud og pasientstrømmer (pasientenes geografiske tilhørighet) 

 
– dimensjonering og arbeidsdeling: aktivitet (jf. skjema i rapportmal), 

kompetanseprofil, fast personell, innleie og vikarbruk, ventelister, 
investeringsbehov 
 

– beredskap og åpningstider: beredskapsordninger (jf. skjema i rapportmal), inkl. 
aktiv og passiv tid 
 

– forsknings- og utdanningsfunksjoner 
 
– administrasjon/ledelse- og styringssystemer (rapporteringssystemer, 

datasystemer, reglementer, lokale forbundsvise særavtaler på avdelingsnivå  
m.v.) 
 

2. Utrede alternative framtidige løsninger for foretakstilknytning for Nordlandsklinikken 
og kompetansesentervirksomheten. Det forutsettes at prosjektgruppen koordinerer sitt 
arbeid med det arbeidet som utføres av prosjektgruppen som arbeider med regional 
rusplan. 
 

3. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative 
og økonomiske konsekvensene av pkt. 1 og av forslagene i pkt. 2 for en god, enhetlig 
og samordnet tjeneste for rusfeltet. Konsekvenser for pasientenes behandlingstilbud 
skal også synliggjøres. 

 
4. Delprosjektet skal gi anbefaling til fremtidige løsninger, basert på de analyser som er 

gjennomført.    
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Milepælsplan 

• Alle prosjekter: 
8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  

 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
8/11 Styrebehandling  

 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Styresak ut 
13/12  Styrebehandling    

 
Delprosjektets medlemmer 
Forslag: 
Beathe Reiert.Nilsen, Nordlandssykehuset HF, leder 
Knut Østvik, Nordlandsklinikken, Hålogalandssykehuset HF 
Vegard Schanche, Kompetansesenteret, Hålogalandssykehuset HF 
Reidar Høifødt, UNN HF 
Kjetil Røtvold, UNN HF 
Lars Linderoth, Nordlandssykehuset HF 
Oddvar Larsen, Helse Nord RHF 
Ellen B. Pedersen, kommunelege Øksnes 
Tillitsvalgt 
Ansv. sentral prosjektledelse: Inger-Johanne Sivertsen  
 
Styringslinjer og rapportering:  
 
Delprosjektet rapporterer til sentral prosjektledelse etter gitte milepæler og tidsfrister, og er 
ansvarlig overfor prosjektledelsen. 
 
Det stilles krav til at delprosjektene innen Hålogalandsprosjektet skal levere på standardiserte 
sentrale maler både hva angår milepælsrapportering, status- og fremdriftsrapportering og for 
sluttrapporten.  
 
Delprosjektenes ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater 
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre leveranser fra arbeidsgrupper 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
 
Økonomi Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med 
unntak av deltakelse fra sentral prosjektledelse. Primærlegen i delprosjektgruppen får dekt 
tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.  
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Utkast – Mandat psykisk helsevern 
 
Bakgrunn  
  
Delprosjekt psykisk helsevern har utgangspunkt i Helse Nord styrets vedtak i sak 53/2006, 
styrevedtakets pkt. 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.  
 
DPS-ene i Harstad og Narvik følger organisatorisk med til UNN HF. Men innen psykisk 
helsevern  vil dette representere en spesiell utfordring i den nye foretaksstrukturen. 
Utfordringen består særlig i at Ofotenregionen i hovedsak får sitt spesialiserte psykiatritilbud 
(sykehusavdelingenes behandlingstilbud) dekket av Nordlandssykehuset. For delprosjekt 
psykisk helsevern blir det derfor en prioritert oppgave å avklare hvor pasienter fra Ofoten skal 
få dekket sitt behov for sykehusavdelingenes tjenester, og ev. med hvilken framdrift 
sykehustilbudet innen psykisk helsevern for befolkningen i Ofoten bør organiseres i regi av 
eget helseforetak (UNN HF). Gruppen forutsettes også å drøfte eventuelle 
overgangsordninger for den tiden det tar å etablere et evt. tilbud i egen regi. Videre bør denne 
gruppen vurdere hvorvidt tilbudet innen psykisk helsevern (inkludert DPS-tilbudet) for 
befolkningen i Hamarøy og Tysfjord (eventuelt den delen av befolkningen i denne kommunen 
som er lokalisert sør for Tysfjorden) bør organiseres i regi av Nordlandssykehuset.  
 
Mål for delprosjektet 
Målet for delprosjektet er generelt å avklare organisering og ansvarsforhold for tilbudet innen 
psykisk helsevern for befolkningen i det området som i dag omfattes av 
Hålogalandssykehuset, inkludert avklaring av tilhørighet for kommuner i randsonen 
(Hamarøy og Tysfjord) mellom det utvidede Nordlandssykehuset HF og det utvidede UNN 
HF.   
 
Delprosjektet skal vurdere alternative måter å organisere tjenestetilbudet innen psykisk 
helsevern i området i lys av ny foretaksorganisering.  
 
Mandat for delprosjekt psykisk helsevern 

1. Beskriv dagens tilbud innen psykisk helsevern for det geografiske området som i dag 
omfattes av Hålogalandssykehuset, herunder: 
 

– det faglige tilbudet og pasientstrømmer 
 

– bemanning, aktivitet og økonomidata (jf. skjema i rapportmalen), åpningstider, 
kompetanseprofil, fast personell, innleie og vikarbruk, ventelister, 
investeringsbehov 
 

– forsknings- og utdanningsfunksjoner 
 
– administrasjon/ledelse- og styringssystemer (rapporteringssystemer, 

datasystemer, reglementer, lokale forbundsvise særavtaler på avdelingsnivå 
m.v.) 
 

2. Utrede alternativ framtidig organisering av psykisk helsevern i aktuelt geografisk 
område slik at kravene i gjeldende plandokumenter og faglige retningslinjer oppfylles. 
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3. Identifisere eventuelle hensiktsmessige overgangsordninger fra dagens organisering til 
mulig framtidig organisering og tjenesteprofil innen psykisk helsevern for 
befolkningen i området. 
 

4. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative 
og økonomiske konsekvensene av pkt.1 og forslagene i pkt. 2 for en god, enhetlig og 
samordnet tjeneste innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasientenes 
behandlingstilbud skal også synliggjøres. 

 
5. Delprosjektet skal gi anbefaling til fremtidig løsning, basert på de analyser som er 

gjennomført.    
 
 

Milepælsplan 
• Alle prosjekter: 

8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  
 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
8/11 Styrebehandling  

 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Styresak ut 
13/12  Styrebehandling    

 
Delprosjektets medlemmer 
Forslag: 
Bjørn Bremer, Hålogalandssykehuset HF, leder 
Torunn Alveng, Nordlandssykehuset,  
Carl-Erik Pettersen, UNN 
Lars Hansson, Hålogalandssykehuset Narvik 
Benta Dae, Hålogalandssykehuset Harstad  
Lise Lotte Elvemo, BUP Narvik 
Knut Karstad, primærlege Narvik  
Tillitsvalgt 
Trude Grønlund, ansv. sentral prosjektledelse 
 
Styringslinjer og rapportering  
 
Delprosjektet rapporterer til sentral prosjektledelse etter gitte milepæler og tidsfrister, og er 
ansvarlig overfor prosjektledelsen. 
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Det stilles krav til at delprosjektene innen Hålogalandsprosjektet skal levere på standardiserte 
sentrale maler både hva angår milepælsrapportering, status- og fremdriftsrapportering og for 
sluttrapporten.  
 
Delprosjektets ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater  
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre leveranser fra arbeidsgrupper 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Samhandle med berørte kommuner  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
 
Økonomi  
Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med unntak av 
deltakelse fra sentral prosjektledelse. Primærlegen i delprosjektgruppen får dekt tapt 
arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.  
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Utkast – Mandat slagrehabilitering 
 
Bakgrunn  
Delprosjektet har sin bakgrunn i Helse Nord styrets vedtak i sak 53/2006 hvor det  
er vedtatt at Lødingen rehabiliteringssenter som en del av Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes, integreres i Nordlandssykehuset fra 1. september. Befolkningen i Lødingen 
kommune inngår imidlertid i opptaksområdet til Hålogalandssykehuset Harstad. Det har i 
2005 og 2006 vært diskusjoner om Lødingen rehabiliteringssenter skal bestå, med bakgrunn i 
blant annet nedslitte lokaler. Alternative måter å organisere rehabiliteringen i området har 
vært utredet i Hålogalandssykehuset. 
 
Delprosjektet skal vurdere disse temaene i lys av ny foretaksorganisering. 
 
 
Mål for delprosjektet 
Målet for delprosjektet er å utrede rehabiliteringstilbudet til slagrammede i de fremtidige nye 
foretakene Nordlandssykehuset HF og UNN HF. Utredningen skal ha særlig 
fokus på Lødingen rehabiliteringssenters plass i den fremtidige organiseringen av 
slagrehabiliteringen. 
 
 
Mandat for delprosjekt slagrehabilitering 

1. Beskriv dagens slagrehabiliteringstilbud i området, herunder: 
 

– faglig tilbud og pasientstrømmer (pasientenes geografiske tilhørighet) 
 

– bemanning, aktivitet og økonomidata (jf. skjema i rapportmalen), åpningstider, 
kompetanseprofil, fast personell, innleie og vikarbruk, ventelister, 
investeringsbehov 
 

– forsknings- og utdanningsfunksjoner 
 
– administrasjon/ledelse- og styringssystemer (rapporteringssystemer, 

datasystemer, reglementer, lokale forbundsvise særavtaler på avdelingsnivå 
m.v.) 
 

2. Utrede alternative, kostnadseffektive framtidige løsninger for det totale 
slagrehabiliteringstilbudet. Det må fremgå hvordan kravene i gjeldende regionale 
plandokumenter og faglige retningslinjer er foreslått ivaretatt. 
 

3. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative 
og økonomiske konsekvensene av pkt.1 og forslagene i pkt. 2 for en god, enhetlig og 
samordnet tjeneste for rehabiliteringsfeltet. Konsekvenser for pasienternes 
behandlingstilbud skal også synliggjøres. 

 
4. Delprosjektet skal gi anbefaling til fremtidig løsning, basert på de analyser som er 

gjennomført.    
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Milepælsplan 
 

• Alle prosjekter: 
8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  

 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
8/11 Styrebehandling  

 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Styresak ut 
13/12    Styrebehandling 
 
 

Delprosjektets medlemmer 
Forslag: 
Audny Anke, UNN HF, leder 
Rolf Salvesen, Nordlandssykehuset HF  
Guri Heiberg, Hålogalandssykehuset Harstad 
Bente Astrup, daglig leder Lødingen rehabiliteringssenter  
Knut Tjeldnes, Helse Nord RHF 
Tillitsvalgt 
Ansv. sentral prosjektledelse: Inger- Johanne Sivertsen 
 
Styringslinjer og rapportering  
 
Delprosjektet rapporterer til sentral prosjektledelse etter gitte milepæler og tidsfrister, og er 
ansvarlig overfor prosjektledelsen. 
 
Det stilles krav til at delprosjektene innen Hålogalandsprosjektet skal levere på standardiserte 
sentrale maler både hva angår milepælsrapportering, status- og fremdriftsrapportering og for 
sluttrapporten.  
 
Delprosjektets ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater  
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre leveranser fra arbeidsgrupper 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
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Sentral prosjektledelses ansvar 
 
Sentral prosjektledelse skal holde Lødingen kommune fortløpende orientert om prosjektets 
innhold og fremdrift. 
 
Økonomi  
Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med unntak av 
deltakelse fra sentral prosjektledelse. 
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Utkast - Mandat fellesfunksjoner 
 
Bakgrunn  
Delprosjektet har sin bakgrunn i Helse Nord styrets vedtak i sak 53/2006, som følger i sin 
helhet. 
 
Styrets 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. Formell oppløsning og avvikling av helseforetaket vedtas 
av foretaksmøtet i Hålogalandssykehuset HF, etter styremøtet i Helse Nord RHF, den 6. 
september 2006.  

 
3. Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter 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, Nordlandssykehuset 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 HF etableres et 

omstillings- og tilpasningsprosjekt for sykehusene i Narvik og Harstad, med sikte på å 
forberede og forenkle integreringen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Prosjektgruppen oppnevnes av og rapporterer fortløpende til adm. direktør i Helse Nord 
RHF, og styret i Helse Nord RHF holdes orientert om status og fremdrift i prosessen. 

 
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, jf. Hovedavtalens bestemmelser.   
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12. Sak om justering av styresammensetningen for de berørte helseforetak, heri 
avviklingsstyre, fremmes i ordinært styremøte, den 6. september 2006 og vedtas endelig i 
foretaksmøte med de berørte foretak i umiddelbar etterkant av styremøtet. 

 
13. Styret forutsettes løpende orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets 

vedtak i denne saken.    
  
  
Mål for delprosjektet 
Delprosjektet skal sikre at de ansatte håndteres etter prinsippene for virksomhetsoverdragelse, 
og foreslå fremtidig organisering og dimensjonering av fellesfunksjoner i de nye foretakene 
UNN HF og Nordlandssykehuset HF.  
 
Delprosjekt har ansvar for å sørge for god og likeverdig behandling av alle ansatte i 
fellesfunksjoner.  
 
Mandat – delprosjekt fellesfunksjoner 
 

1. Kartlegge alle tjenestene fra stab og ikke-medisinske serviceavdelinger, herunder: 
• dimensjonering og arbeidsdeling, kompetanseprofil, fast personell, innleie og 

vikarbruk, økonomi inkludert investeringsbehov 
• beredskap og åpningstider  
• forsknings- og utdanningsfunksjoner 
• administrasjon/ledelse- og styringssystemer (rapporteringssystemer, datasystemer, 

reglementer, lokale forbundsvise særavtaler m.v) 
 

2. Utrede alternative framtidige løsninger for dimensjonering og arbeidsdeling for å 
oppnå en samordnet tjeneste med en god utnyttelse av personell og økonomiske 
ressurser, kapasitet og teknologi. Det skal konkret vurderes om lønns- og 
regnskapsfunksjoner og eventuelt andre administrative fellesfunksjoner kan 
samlokaliseres. 

 
3. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative 

og økonomiske konsekvensene av pkt.1 og 2 og forslagene i pkt. 4 med særlig 
oppmerksomhet på samordningsgevinster for realisering i 2007. 

 
4. Sett opp forslag til innplassering av ansatte og identifisere eventuell overtallighet som  
      følger av integrering av Hålogalandssykehuset i UNN og Nordlandssykehuset.  
 
5. Utarbeide forslag til retningslinjer for håndtering av ev. overtallighet i de nye  
      helseforetakene. 

 
 

Milepælsplan 
• Alle prosjekter: 

8/8 Oppnevning av delprosjektgrupper  
 
• Løp 1: Prosjekt prehospitale tjenester  

11/10 Styrebehandling prehospitale tjenester 
 
• Løp 2: Prosjekt rus, rehab 

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 16/10  Utredning ny organisering  
18/10 – 27/10 Utredning på høring  
1/11 Utsending av styresak  
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8/11 Styrebehandling  
 
• Løp 3:  Øvrige 4 prosjekter   

1/9 – 20/9 Kartlegging av nåsituasjonen 
20/9 – 1/11 Utredning ny organisering  
15/11- 2/12  Utredning på høring  
6/12  Styresak ut 
13/12  Styrebehandling   

 
 
Delprosjektets medlemmer 
Forslag: 
Max Jenssen, Helse Nord RHF, leder 
Halvar Steen, Hålogalandssykehuset HF 
Jørn Stemland, Nordlandssykehuset HF 
Kjerstin Thoresen, Nordlandssykehuset HF 
Jorun Lægland, UNN HF 
Ernst Solvoll, UNN HF 
Ernst Isaksen, UNN HF 
Hans-Erik Pedersen, Hovedverneombud Narvik  
Repr. tillitsvalgt  
Repr. tillitsvalgt  
Ansv.sentral prosjektledelse: Trud Berg 
 
 
Styringslinjer og rapportering:  
 
Delprosjektet rapporterer til sentral prosjektledelse etter gitte milepæler og tidsfrister, og er 
ansvarlig overfor prosjektledelsen. 
 
Det stilles krav til at delprosjektene innen Hålogalandsprosjektet skal levere på standardiserte 
sentrale maler både hva angår milepælsrapportering, status- og fremdriftsrapportering og for 
sluttrapporten.  
 
Delprosjektenes ansvar 
 
• Levere ut fra gitte mandater 
• Involvere linjeorganisasjonen ved behov/etterspørre leveranser fra arbeidsgrupper 
• Jevnlig rapportere til sentral prosjektledelse, og følge de føringer som blir lagt der  
• Leder for delprosjektgruppene vil kunne bli innkalt til styringsgruppen ved behov 
 
 
Økonomi  
Foretakene dekker løpende utgifter for deltakelse i delprosjektgruppene med unntak av 
deltakelse fra sentral prosjektledelse.  
 
 
 
Utkast - Mandat IKT (IKKE VEDTATT pr. 29.08.06) 
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STYRESAK 63-2006/4  NORDOMRÅDEUTVALGET HELSE – RAPPORT 1.9.2006 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Nordområdeutvalget helse som ble nedsatt 1.1.2006 for å se på helsesamarbeidet i 
nordområdene har avlevert sin sluttrapport, datert 1.9.2006. 
 
Utvalgets anbefalinger og forslag til tiltak er følgende: 
 
Anbefalinger 
Helse tas inn som et viktig strategisk satsingsområde i Barents 2020 
 
Innsatsen i helsesektoren fra norsk side koordineres gjennom langsiktige 
samarbeidsprogrammer knyttet til folkehelse, helsetjeneste og infrastruktur.  
 
Forskning og utdanning styrkes og utvikles innenfor rammen av de foreslåtte langsiktige 
helseprogrammer. Prosjekter og utdanningsprogrammer må koordineres og samordnes med de 
politiske prioriteringer som utvikles gjennom Barents helse og sosialprogram. 
 
Større programmer med langvarig utvikling inkludert klinikk, utdanning og forskning har 
store fordeler. Små prosjekter og lett tilgjengelig prosjektsamarbeid sammen med nære 
kolleger i Russland er imidlertid bærebjelken i helsesamarbeidet mellom Norge og Russland 
slik det er utviklet over år. Denne erfaring må tas vare på og forsterkes i forslagene til 
fremtidig helsesamarbeid 
 
Det prioriteres en videreutvikling av systemer for kommunikasjon og samhandling, gjennom 
en egen handlingsplan. 
 
Det satses på utvikling av visjonære teknologiske løsninger innenfor helse, beredskap og 
kompetanseutvikling. 
 
Styrking av Beredskapsarbeidet i nordområdet, gjennom en egen handlingsplan. Kirkenes 
sykehus bør tillegges en særskilt rolle i beredskapssammenheng. 
 
Samordne internasjonale og nasjonale prioriteringer innen helse i nordområdet. Ved behov 
etableres nye formelle samarbeidskanaler for utvikling av overordnede strategier, 
prioriteringer og finansiering. En gjennomgang av dagens organisering av dette arbeidet vil 
være nødvendig. 
 
Det anbefales at den internasjonale koordineringen skjer gjennom det nyopprettede 
internasjonale Barentssekretariatet. Helse Nord RHF koordinerer innsatsen på norsk side og 
arbeider ut fra prioriteringene i internasjonale vedtatte programmer. Det norske 
Barentssekretariatet tillegges sekretariatfunksjonen. Faglig koordinering og 
rådgivingsfunksjoner legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)/Universitetet i 
Tromsø (UiTø). 
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Tiltak 
1. Det utarbeides rutiner og myndighetsområder for ny organisering av helsearbeidet i 

nordområdet. Styringsformen utredes i samarbeid med regionalpolitiske og nasjonale 
myndigheter. 

2. Det utredes konkret hvilke ressurser og tiltak som kreves for å legge 
sekretariatsfunksjonen for programmene til Barentssekretariatet og koordineringen til det 
internasjonale Barentssekretariatet. 

3. Det utredes hvordan den faglige koordinering lagt til UNN/UiTø kan organiseres og 
hvilke ressurser som kreves. Herunder planer for forskning og undervisning.  

4. Det utredes hvordan den langsiktige satsing organisert gjennom nasjonale programmer 
kan samordnes med Barents Helse- og sosialprogram.  

5. Det utredes muligheten for å legge forvaltningen av statlige øremerkede virkemidler for 
helsesamarbeidet i Nordområdet til Nord-Norge.   

6. Det utarbeides konkrete handlingsplaner for ”samhandling og infrastruktur”. 
7. Det tilrettelegges for styrking av forskningsmiljøene i Nordområdet. 
8. Tildeling av forskningsmidler inkluderes i de anbefalte programmene. 
9. Etablere internasjonale forskningsprosjekter der forskere kan veksle mellom opphold i de 

samarbeidende landene. 
10. Stimulere til utveksling av akademisk ansatte mellom universitetene og høgskolene. 
11. Foredle forskningsresultater og realisere potensielle forretningsmuligheter. 
12. Utvikle gode modeller for desentralisert utdanning og fleksible studier, kompetanseheving 

og hospiteringsordninger for helsepersonell.  
13. Tilrettelegge og styrke finansiering av studentutvekslingsprogrammer i nordområdet. 
14. Det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for helse og 

katastrofeberedskap i nordområdet med spesiell vektlegging av konsekvenser ved utvidet 
oljevirksomhet, landbasert industri, økt reisevirksomhet, økt transport med båt, samt 
dykking/arbeider under vann. Det utvikles konkret handlingsplan for beredskap. 

15. Internasjonale kompetanseprogram for helsepersonell og ledere av akuttmedisin- og 
helseberedskap i Barentsregionen utvikles. Det arrangeres nasjonale og internasjonale 
øvelser, kurs og trening der alle ledd i rednings- og helsetjenesten inngår. 

16. Det etableres et internasjonalt kontaktutvalg for helseberedskap.  
17. De legale og teknologiske hindre for sambandsteknisk og elektronisk samhandling 

mellom de aktuelle involverte instanser identifiseres og konsekvensene av dem 
synliggjøres. 

18. Tiltak for å sikre urfolks helse og sosial velferd og styrke kompetansen på dette feltet. 
19. Det utvikles tilbud om språkopplæring for prosjektdeltakere. 
20. Det utvikles kompetansetilbud innen interkulturell forståelse og kommunikasjon for 

prosjektdeltakere og ledere.  
 
I denne saken orienteres styret om rapporten. Senere i høst vil det bli lagt frem egen sak til 
behandling. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport fra Nordområdeutvalget helse, et utvalg under Helse Nord RHF 
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STYRESAK 64-2006  PLAN FOR INTERNREVISJON 2006 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon i det regionale helseforetaket og 
foretaksgruppen i 2006. Forslaget er fremmet i samråd med kontrollkomiteen. 
 
Sakens bakgrunn og fakta  
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 26-2005 å etablere internrevisjon. Det ble tilsatt leder 
for internrevisjonen og en internrevisor, begge tiltrådte sine stillinger 1. desember 2005. 
 
Det er vedtatt egen instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF (styresak 29-2006). 
Formålet med internrevisjonens arbeid er definert i instruksens pkt 1:  
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke internkontrollen i det 
regionale helseforetaket og i foretaksgruppen. Internrevisjonen skal, uavhengig av 
administrasjonen, foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av 
helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende.  
 
I instruksens pkt 5.1 stilles følgende krav til planleggingen av internrevisjonens arbeid: 
Internrevisjonen skal utarbeide en årlig revisjonsplan basert på risiko- og 
vesentlighetsbetraktninger. Årsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, 
behandles i kontrollkomiteen og vedtas av styret. 
 
Internrevisjonen utarbeidet i månedsskiftet mars/april i år et utkast til revisjonsplan. Utkastet 
bygget på internrevisjonens vurderinger av risiko- og vesentlighet i foretaksgruppen, og 
inneholdt 10 aktuelle tema. Administrerende direktør gjennomgikk og drøftet planen med 
internrevisjonen, og utkastet med direktørens kommentarer ble behandlet av 
kontrollkomiteen, den 30. mai 2006 (kontrollkomiteens sak 10/06). Seks av de beskrevne 
revisjonsprosjekter ble vedtatt inntatt i internrevisjonens årsplan for 2006.  
 
I telefonmøte, den 10. juli 2006 (sak 13/06) gjorde kontrollkomiteen en endring i årsplanen, 
og forslaget til internrevisjonens årsplan for 2006 ser nå slik ut: 
 
1. Det regionale helseforetakets utforming og oppfølging av styringsdokumentene til 

helseforetakene.  
 
Formålet er å fastslå om den interne kontroll i Helse Nord RHF sikrer at utforming og 
oppfølging av styringsdokumentene til helseforetakene foregår betryggende og 
hensiktsmessig. 
 

2. RHF-ets plikt til å påse at HF-ene sikrer at ikke uvedkommende får tilgang til 
taushetsbelagte opplysninger.  
 
Formålet er å fastslå om foretaksledelsen har god sikkerhet for at uvedkommende ikke 
har tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler (DIPS). 
 



74 

 
 
3. Rutiner for utmelding av KLP. 

 
Prosjektet har bakgrunn i avdekkede feil i innbetalt pensjonspremie. Formålet er å 
fastslå om helseforetakene sikrer at for mye betalt premie blir refundert, og at det 
betales riktig premie for ettertiden. 
 

4. Organisering av kirurgi ved utvalgte lokalsykehus. 
 
Formålet er å fastslå om helseforetaket har tilstrekkelig sikkerhet for at faglige krav til 
den kirurgiske virksomheten ved sykehuset blir etterlevd.  
 

5. Oppfølging av styrevedtak i RHF-et og utvalgte HF. 
 
Formålet er å fastslå om styrevedtak blir fulgt opp som forutsatt. 
 

6. Implementering av DocMap (elektronisk kvalitetssystem) i RHF-et og HF-ene. 
 
Formålet er å undersøke om Helse Nord RHF påser at prosessen med innføring av 
DocMap foregår som planlagt i foretakene. 
 

Både internrevisjon og kontrollkomité er nyetablerte funksjoner i Helse Nord. Dette er 
årsaken til at årsplanen for 2006 først kommer til styrebehandling i september, altså etter at to 
tredeler av året er gått. For å utnytte tiden og ressursene best mulig, har internrevisjonen med 
kontrollkomiteens godkjennelse valgt å starte arbeidet med flere av prosjektene før årsplanen 
var styrebehandlet. Internrevisjonen er godt i gang med revisjonsprosjekt 1, 2 og 3, mens 
arbeidet med prosjekt nr. 4 så vidt er påbegynt.  
 
Vurderinger 
Forslaget til plan for internrevisjon 2006 er basert på internrevisjonens vurderinger av risiko 
og vesentlighet i hele foretaksgruppen. Planen har vært forelagt administrerende direktør for 
uttalelse, og administrerende direktørs vurdering av de foreslåtte prosjekter var kjent for 
kontrollkomiteen da planen ble behandlet. Internrevisjonens årsplan er dermed utarbeidet og 
behandlet i henhold til vedtatt instruks. Kontrollkomiteen har i sin behandling også vurdert 
årsplanen opp mot internrevisjonens bemanning og ressurser. På denne bakgrunn mener 
administrerende direktør det fremlagte forslag til plan for internrevisjon 2006 er et godt 
utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i 2006.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Plan for internrevisjon 2006 vedtas som fremlagt.  
 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 65-2006  PLAN FOR AVTALESPESIALISTER I HELSE 
 NORD 2007-2015, DESENTRALISERING OG  
 AMBULERING 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å presentere ”Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015, 
Desentralisering og ambulering” med høringsuttalelser for styret, og at Helse Nord gjennom 
styrets behandling får vedtatt en samlet plan for avtalespesialister i regionen. 
 
Planen vil være et nødvendig verktøy for Helse Nord RHF til å refordele ledige driftstilskudd, 
eller tildele nye driftstilskudd, i forhold til behovet geografisk og spesialitetsmessig.  
 
Bakgrunn / fakta 
Regional styring av avtalespesialistene 
Helse Nord har hatt ansvaret for avtalene med avtalespesialistene (”privatpraktiserende”) – 
lege- og psykologspesialister med driftsavtale med Helse Nord – siden 1.1.2002. De to første 
årene lå ansvar, styring og drift av avtalene på våre 5 helseforetak, som fungerte som 
avtalepart. Avtalene ble overført til det regionale helseforetak (RHF) 1.1.2004 for å oppnå 
bedre regional koordinering. Det kom samtidig en klargjøring fra Helsedepartementet på at 
man ønsket at disse avtalene skulle ligge på RHF-nivå. Alle fem RHF-ene har styring og 
koordinering av avtalene på RHF-nivå, og det samarbeides nasjonalt på RHF-nivå om 
rammebetingelser og strategi. Eksempelvis har alle fem RHF-ene deltatt i forarbeid og 
forhandling om rammeavtalen med Lege- og Psykologforeningen. Rammeavtalen definerer 
mye av betingelsene for avtalepraksis.   
 
Etter at RHF-et trådte inn som avtalepart og overtok avtalene i 2004 har det vært jobbet med 
feltet i et regionalt perspektiv. Avtalespesialistene er omtalt i flere tidligere styresaker om 
Policy private aktører i Helse Nord, også med forslag til å få utarbeidet en plan. Det er 
etablert samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og tillitsvalgte for lege- og 
psykologspesialistene med driftsavtale, som har møter 4-5 ganger i året. Driftstilskuddene 
som før ”tilhørte” ulike geografiske områder disponeres av RHF-et, og RHF-et kan tildele, 
flytte og omlokalisere praksiser dersom det er gode grunner – for eksempel endring i 
pasientgrunnlag – og ellers ut fra bestemmelsene i rammeavtalene om innehavers rettigheter 
ved slike beslutninger. Dette er gjort i noen saker der det har vært ledighet i noen delavtaler. 
Videre har RHF-et jobbet med rapportering, og innhentet årsrapporteringsdata for 2004 og 
2005 som brukes i planleggingen av spesialisthelsetjenesten. Via nasjonalt samarbeid er det 
utarbeidet forslag til nytt og bedre rapporteringssystem som skal innføres nasjonalt fra 2007, 
og Helse Nord RHF vil som avtalepart også delta i iverksettelsen av dette, samt følge opp 
rapporteringen. 
 
Arbeidet med Plan for avtalespesialister 2007-2015 
Som retningsgivende for arbeidet med planen trekkes særlig to tidligere styresaker fram:  
I styresak 40-2005, Policy private aktører, heter det: 
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Det er ønskelig at styret kommer tilbake til behovet for nye avtaler etter at planen for 
desentralisert spesialisthelsetjeneste er vedtatt i styret 22. juni d.å. Det er en målsetning at 
planen skal angi hvor det eventuelt er behov for avtalehjemler og innefor hvilke spesialiteter, 
og om det er behov for nye driftsavtaler eller om det skal omdisponeres ved ledighet i hjemler. 
 
I styresak 53-2005, Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord, vedtok styret 
følgende: 
 
”Avtalespesialistene er en ressurs som bør utnyttes bedre for å oppnå mer desentraliserte 
spesialisthelsetjenester. Styret ber om en helhetlig plan for framtidig spesialitetsmessig og 
geografisk plassering av nye og ledige driftstilskudd, samt ønsket ambulering innenfor dagens 
avtaler. Denne planen må bli retningsgivende for utlysning av avtalene, og et ledd i Helse 
Nords desentraliseringsstrategi. Dette planarbeidet forutsettes avsluttet i løpet av første 
tertial 2006.” 
 
Arbeidsgruppa som jobbet med planen ble sammensatt av to ansatte fra RHF-
administrasjonen, to avtalespesialister oppnevnt av de tillitsvalgte i samarbeidsorganene, og to 
medlemmer fra henholdsvis Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF for å oppnå koordinering med desentraliseringsarbeidet som skjedde parallelt i HF-ene. 
Planene som er lagt fram fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF dreier seg særlig om ambulering til øvrige tre HF-er og DMS-steder. Den faglige 
sammensetningen av helsepersonellet i gruppa er ikke helt tilsiktet (to øyeleger), men gruppa 
har jobbet med alle fagfelt, og søkt råd og arrangert møter med fagpersonell utenom gruppa 
for å ivareta flere spesialiteter. Samtidig er øyefeltet det feltet med flest avtaler, noe som gjør 
dette feltet særlig viktig i plansammenheng. 
 
Arbeidsgruppas forslag 
Det vises til gjennomgangen i rapporten for hvert fagområde og geografisk område, og de 
konkrete forslagene til endringer. Konkret foreslår prosjektgruppa følgende lokalisering og 
fagområder for de neste ulysningene av privat avtalepraksis: 
 
Alta 100 % avtale innen øye 

100 % avtale innen øre, nese, hals 
100 % avtale innen gynekologi 

Nordreisa 50 % avtale innen øye, samt mer ambulering 
av øyespesialister fra sykehus 
50 % avtale innen gynekologi 

Finnsnes 50 % avtale innen øye, samt mer ambulering 
av øyespesialister fra sykehus 
50 % avtale innen gynekologi 

Brønnøy 50 % avtale innen gynekologi 
Ikke angitt steder betydelig flere driftsavtaler innen psykiatri 

og psykologi 
 
For 50 % -avtalene forutsettes det at disse er del av 100 % -avtale i Bodø/Tromsø med delt 
praksissted. Det skal som hovedregel benyttes heltidsavtaler jf. rammeavtalene med Lege- og 
Psykologforeningen, og redegjort for i tidligere styresaker om policy private aktører og 
styresaken om desentralisering fra juni 2005. 
 
Hvis det i framtiden blir flere spesialister innen indremedisin, hud og nevrologi, anbefales det 
også at det opprettes nye stillinger innen disse fagområdene. Det er arbeidsgruppas oppfatning 
at det pr. i dag er for få spesialister i Nord-Norge innen disse fagområdene til at det er mulig. 
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I tillegg til fast etablering av nye avtalepraksiser med privatpraktiserende spesialister, 
anbefales det å utvide ordningene med ambulering av avtalespesialister fra Bodø, Tromsø 
eller andre steder til mindre steder, fortrinnsvis DMS-steder eller steder med 
spesialistpoliklinikk.  
 
Styrets vedtak om styrking av tilbud i Alta, juni 2006 
Styret vedtok i sak 46-2006 å styrke spesialisttilbudet i Alta blant annet ved å lyse ut tre – 3 – 
avtalepraksiser innen øye, øre-nese-hals og gynekologi.  Noen av forslagene i planen er med 
dette allerede vedtatt. 
 
Høringsuttalelsene 
Det er kommet inn høringsuttalelser fra både kommuner, helseforetak, avtalespesialister og 
andre (se vedlegg). 
 
Mange av høringsuttalelsene kommenterer at de er enige i at det som hovedregel skal lyses ut 
heltidsavtaler. Dette er i overensstemmelse med rammeavtalen med Lege- og 
Psykologforeningen og policy i Helse Nord framkommet i tidligere styresaker. Unntaket er 
psykisk helse-feltet.  Det er imidlertid flere ulike syn på om det er strategisk riktig å lyse ut 
flere avtaler for psykiatere/psykologer eller prioritere ressursoppbygging ved DPS-ene, da 
rekruttering av særlig psykiatere er en utfordring. 
 
Flere høringsuttalelser påpeker at avtalespesialistene bør prioritere pasienter på linje med 
helseforetakene, og at det burde finnes systemer for å koordinere ventelister. Flere mener også 
at et nærmere samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og primærleger er nødvendig.  
 
Nasjonalt senter for telemedisin, hudavdelingen ved UNN og kommuneoverlegen i Vefsn 
savner at det ikke er tatt med potensialet for bruk av telemedisinske løsninger også for 
avtalespesialister. 
 
Alta kommune har behandlet planen i formannskapet som har gjort vedtak i saken. 
Formannskapet mener det trengs en ny organisatorisk koordineringsenhet for det nye tilbudet, 
styringsenhet med Helse Finnmark HF, Alta kommune, avtalespesialistene og Helse Nord 
RHF. 
 
Vedrørende de konkrete forslagene om lokalisering av spesialitet fra arbeidsgruppa er det 
kommet noen forslag til endringer:  
 
• Helgelandssykehuset HF mener det er mer fornuftig å ha en gynekolog 50 % i 

Brønnøysund som del av helseforetaket – offentlig hjemmel – og ikke i privatpraksis. 
• Lenvik kommune anmoder om at Finnsnes som regionsenter og med større 

befolkningstetthet enn både Alta og Nordreisa tilgodeses mer enn forslagene i planen 
tilsier – ikke enig i at Finnsnes prioriteres etter Alta og likt med Nordreisa som har mindre 
pasientgrunnlag. 

• Kurt Hofsøy, avtalespesialist i kardiologi i Harstad, er uenig i konklusjonene om 
indremedisin, og foreslår å opprette flere desentrale praksiser i indremedisin. 

• Bardu kommune foreslår opprettelse av indremedisinsk kardiologisk praksis ved Troms 
Militære Sykehus i indre Troms. 

• ØNH-avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har avgitt to høringsuttalelser 
der de er negativ til at det skal opprettes avtalepraksis for ØNH-spesialist i Alta, da de 
ivaretar disse pasientene ved ambulering i dag. Det er da et helhetlig 
pasientbehandlingssystem samt et større pasientgrunnlag for avdelingens forskning og 
undervisningsoppgaver. De er også bekymret for hørselsomsorgen. 
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• Bjørn Solem, ØNH-spesialist, mener det bør innvilges større ØNH-avtale på Finnsnes og 

Nordreisa 
 
Vurdering 
Generelt 
Når en skal fastsette volum og lokalisasjon av de desentraliserte helsetjenester som ønskes 
utført av de private avtalespesialistene, er det viktig å beregne konsekvensene av de tiltak som 
treffes med hensyn til hvordan avtalespesialistenes innsatspotensial utnyttes, både med tanke 
på tjenestenes kvalitet og totale kvantitet. Dette ligger til grunn for vurderingene i den 
framlagte planen.  
 
Fast desentralisering kan oppnås gjennom å iverksette flytting av avtaler ved ledighet i 
eksisterende avtaler, dvs. når den enkelte lege eller psykolog enten sier opp avtalen eller 
pensjonerer seg, eller at det oppstår ledighet av andre grunner.  Desentralisering kan også 
oppnås ved aktivt å omlokalisere eksisterende praksiser. Administrerende direktør foreslår å 
oppnå desentralisering ved å gradvis omlokalisere ved ledighet i avtalene.  
 
Det foreslås også å foreta en nærmere gjennomgang av overkapasitet enkelte steder for å se på 
mulighetene for å kunne omdisponere eksisterende hjemler og avtaler. Dette er mulig ut fra 
rammeavtalens punkt 10.4. I arbeidsgruppens rapport er det særlig pekt på overdekning innen 
øyefaget og gynekologi i byene. Andre eksempler på at vurdering av om spesialistdekningen 
er riktig i forhold til pasientgrunnlaget/-behovet, er at det er flere ØNH-spesialister på Myre i 
Vesterålen (tre avtaler, til sammen 160 %) og mange avtalepraksiser i gynekologi i Bodø (fire 
avtaler, til sammen 325%). Det er historiske og litt tilfeldige årsaker til at dagens 
avtalepraksiser er lokalisert til de steder de er i dag. Noen av grunnene til det er rekruttering 
etter hvor avtalespesialistene bodde, interne forhold i sykehusene med mer. Dagens utlysning 
av avtalepraksis skal skje ut fra samlet behov for spesialisthelsetjenester i befolkningen, og 
administrerende direktør mener at da må også muligheten for omlokalisering av noen av 
dagens avtaler vurderes. I tillegg kommer at med den begrensede økonomiske handlefriheten 
vi har i årene framover, må vi se på om ressursene brukes riktig. Det innebærer å også vurdere 
om vi har de avtalene det er mest behov for ut fra pasientgrunnlaget i dag.  
 
Ambulering kan oppnås ved at RHF-et ved utlysning av avtaler stiller krav om ambulering. 
For de som har avtalepraksis i dag vil eventuell ambulering kunne skje som resultat av 
frivillighet og forhandlinger om dette med Helse Nord RHF. Det er innvilget flere søknader 
om ambulering og administrerende direktør er av den oppfatning at administrasjonen kan 
framforhandle ambuleringsavtaler med avtalespesialister til de områder som tas opp i 
rapporten.  
 
Prioritering av tiltakene 
Styret har allerede vedtatt opprettelse av tre praksiser i Alta. Det vises til øvrige forslag i 
planen samt høringsuttalelsene. På denne bakgrunn foreslår administrerende direktør følgende 
prioriteringer:   
 
Alta 100 % avtale innen øye 

100 % avtale innen øre, nese, hals 
100 % avtale innen gynekologi 

Nordreisa 20-50 % avtale innen øye, samt mer ambulering av øyespesialister fra 
sykehus 
20-50 % avtale innen gynekologi 
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Finnsnes 20-50 % avtale innen øye, samt mer ambulering av øyespesialister fra 

sykehus 
20-50 % avtale innen gynekologi 
20-50% avtale innen ØNH 

Ikke angitt steder betydelig flere driftsavtaler innen psykiatri og psykologi 
 
For 20-50 % -avtalene forutsettes det at disse er del av 100 % -avtale annet sted, med delt 
praksissted. Det foreslås mulighet for 20 % utekontor fra hovedkontor annet sted dersom RHF 
ikke får noen til å inneha 50 %. 
 
For psykiatri/psykologi vil administrerende direktør gå inn for å tilby 20 % avtaler til 
nyansatte som rekrutteres til DPS-ene, dette i tillegg til full stilling i DPS-et. Dette anbefales 
av rekrutteringshensyn, og er å anse som at RHF anbefaler å bruke unntaket fra bestemmelsen 
om heltidsavtaler, men kun innen psykiatri og psykologi. 
 
Det understrekes at nivået på antallet årsverk i driftsavtalene innen psykisk helse må 
beholdes, og det skal vurderes ulike måter å få realisert en økning på framover. 
 
Altatiltakene 
RHF er i gang med utlysning av de tre avtalene i Alta, og vil samarbeide med både Helse 
Finnmark HF om faglig innhold, og med Alta kommune om arealbehov, samlokalisering ved 
Alta Helsesenter m.m. Det er administrerende direktørs vurdering at det ikke trengs oppretting 
av et nytt koordinerende og eget styringsorgan, men Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF 
vil søke å samarbeide godt med Alta kommune i forbindelse med etableringen i Alta. Det vil 
bli stilt krav om faglig samarbeid og lokalisering til Alta Helsesenter for de tre 
avtalespesialistene. 
 
Avtaleinnehavere med deltidsavtale 
I rapporten fra arbeidsgruppa er det også omtalt at vi har noen som i dag har deltidsavtale og 
som ønsker en større prosentvis avtale (s. 30-31). Rammeavtalens bestemmelse om 
heltidsavtaler har ikke tilbakevirkende kraft. Det er administrerende direktørs oppfatning at 
det i noen tilfeller kan vurderes å tilby utvidelse, men det må skje etter vurdering av reelt 
pasientbehov, og i være i tråd med øvrige vedtak i denne saken. Eventuelle utvidelser av 
eksisterende avtaler krever også ressurser i form av hjemler (for legene) og økt driftstilskudd, 
og dette krever at slike tiltak enten ikke kan realiseres før etter at øvrige tiltak i denne saken er 
realisert, eller være i overensstemmelse med den plassering av avtaler som foreslås i saken. 
 
Økonomi 
Tiltakene i Alta er finansiert ved at det er til sammen ledig 100 % driftstilskudd i somatikk, og 
styret bevilget midler til økte kostnader for RHF til de to andre tiltakene. Det må imidlertid 
settes opp ny kostnadsberegning da størrelsen på tilskuddet forhandles om hver vår, og 
satsene iverksettes fra 1.juli hvert år. I planen er det presisert at det er 2005-tallene som er 
presentert, og det er også disse som ligger til grunn i styresak 46-2006. 
 
De nye driftstilskuddssatsene for legene – årlig tilskudd fra RHF – fra 1. juli 2006 er 
kl. 1: 639.000, kl. 2: 742.400, kl. 3: 951.800. For psykologene er tilskuddet økt med 4 %, 
hvilket medfører et årlig driftstilskudd på kr. 350.820.  
 
Med de nye satsene vil Altatiltakene kreve et budsjett på kr 1 903 600 i 2007 (samt en 
forventet tilsvarende økning fra 1.7.2007 som 1.7.2006), tilsvarende justert pr. år til RHF får 
ytterligere ledighet i eksisterende avtaler slik at midler kan omdisponeres til de avtalene som 
vedtas. 
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Vedlegg 5 til planen viser forventet ledighet som følge av pensjonering og i eksisterende 
hjemler/driftsavtaler. En sammenstilling av denne viser følgende prognose*:  
 

Forventet 
avgang 

Somatikk, ekskl. 
psykiatri 

psykiatri psykologi 

2005 20 %  
2006 100 % 100 %  
2007 125 % 100 %  
2008 100 % 20 %  33,3 % 
2009 120 % 100 % 
2010 150 %  
2011 300 %  20 % 
2012 267,5 %  30 % 
2013   80 %  
2014   50 % 20 % 100 % 
2015 215 % 125 % 

 
• Det er viktig å være oppmerksom på at det er sannsynlig med opptil tre års etterslep, fordi 

beregningen er gjort ut fra hvilket år avtaleinnehaver oppnår vanlig pensjonsalder, 67 år, 
men vedkommende kan stå i avtalen til fylte 70 år.  

• I tillegg kommer ledighet når noen sier opp selv, eller midlertidig ledighet ved at RHF 
innvilger permisjon uten vikar. 
 

Ikke alle hjemlene er aktuelle for omlokalisering ved ledighet, men det må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle ut fra retningslinjene gitt i denne saken. 
 
Handlingsrommet for å realisere tiltakene i planen avhenger av om det bevilges nye midler til 
nye avtaler, når det blir pensjonering eller annen ledighet i avtalene, og om Helse Nord RHF 
går inn for aktivt å omlokalisere noen av dagens avtaler. 
 
Den økonomiske situasjonen i RHF er slik at det anbefales ikke å sette av midler til nye 
driftstilskudd for 2007 ut over de to til Alta. De foreslåtte tiltak må derfor komme som resultat 
av ledighet i eksisterende tilskudd eller ledige hjemler, og eventuell omlokalisering av 
eksisterende avtaler. Det er også økonomiske kostnader ved å si opp og omlokalisere avtaler 
som er i drift, slik at det må gjøres en beregning av økonomisk gevinst versus kostnader, der 
pasientgrunnlaget eventuelt tilsier at omlokalisering bør gjøres. 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør forslår at Helse Nord iverksetter desentraliseringsstrategien for 
avtalespesialister, i første omgang ved ledighet i driftstilskudd. Det bør vurderes på nytt om 
ett år om det er behov for andre tiltak for å oppnå desentralisering av avtalespesialistene.  
 
Den økonomiske situasjonen i RHF er slik at det anbefales ikke å sette av midler til nye 
driftstilskudd for 2007. De foreslåtte tiltak må derfor komme som resultat av ledighet i 
eksisterende tilskudd eller ledige hjemler.  
 
Det foreslås også at administrasjonen i RHF får fullmakt til å framforhandle nye 
ambuleringsavtaler med eksisterende avtalespesialister ut fra retningslinjene i planen. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
4. Styret tar planen til etterretning, og gir samtidig sin tilslutning til de justeringer som i 

denne saken foreslås fra administrerende direktør (jfr. tabell s. 4).  
 
5. Helse Nord vil iverksette desentraliseringsstrategien for avtalespesialister, i første omgang 

ved gradvis å omlokalisere avtaler ved ledighet som følge av pensjonering og at 
hjemmelsinnehaver selv sier opp eksisterende avtale.  

 
6. Ved utlysning av avtaler innen gynekologi og øyefaget forskutteres omlokalisering av 

praksiser fra Bodø og Tromsø. Det skal vurderes om det skal opprettholdes 
gynekologipraksis tilsvarende 2 hele driftstilskudd i Tromsø. 

 
7. Ved ledighet i hjemler utenfor Tromsø, Bodø og stedene prioritert i planen, skal disse 

hjemlene/tilskuddene i hvert enkelt tilfelle vurderes flyttet til DMS/DPS-stedene. 
 
8. Desentraliseringsstrategien for avtalespesialister skal også gjennomføres ved økt grad av 

ambulering. Administrasjonen i RHF får fullmakt til å framforhandle nye 
ambuleringsavtaler med eksisterende avtalespesialister ut fra retningslinjene i planen. 

 
9. Administrasjonen i Helse Nord RHF gis i oppdrag å foreta en nærmere gjennomgang av 

overkapasitet enkelte steder for å se på mulighetene for å kunne omdisponere hjemler og 
avtaler for raskere å kunne få til en geografisk omfordeling jfr. punkt 1 i vedtaket. Styret 
ber om at administrasjonen vurderer de juridiske forutsetningene og økonomiske sidene 
ved omlokalisering av eksisterende praksiser. 

 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg – tidligere tilsendt: 
 
1. Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 – Desentralisering og ambulering, 

rapport fra arbeidsgruppe 26.mai 2006 
2. Sammendrag av høringsuttalelser 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Vedleggene til planen:  
 
1. Avtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister i regionen – oversikt over 

plassering av avtaler pr. april 2006 
2. Oversikt avtalestørrelser avtaler med praktiserende spesialister innen ulike fagområder 
3. Aktivitetsoversikt private avtalespesialister 2004 og 2005 
4. Avtaleverk – rammeavtaler med Dnlf og NPF med protokoll og mal for individuell avtale 
5. Forventet pensjonering og ledighet i disponible hjemler/driftsavtaler  
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STYRESAK 66-2006  NASJONAL STRATEGI FOR PSYKISK 
HELSEVERN  

 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Helse- og omsorgsdepartementet satte 2004 i gang et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk 
helsevern i samarbeid med de regionale helseforetakene (RHF-ene). Hensikten var å skape en 
møteplass og legge grunnlaget for en felles virkelighetsoppfatning som basis for det videre 
arbeid med utvikling av behandlingstilbudene innen psykisk helsevern i lys av målsetningene 
i Opptrappingsplanen for psykisk helsevern. 
 
Målsetningene i Opptrappingsplan for psykiske helsevern ble lagt til grunn for utarbeidelse av 
Helse Nords ”Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015” som ble vedtatt av styret for 
Helse Nord i møte, den 22. juni 2005. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2004 Helse Øst RHF i oppdrag å lede et nasjonalt 
strategiarbeid innen psykisk helsevern. Strategiarbeidet, som ble avsluttet i mars 2006, ble 
utført av en prosjektgruppe med deltakere fra hvert RHF, brukerorganisasjonene, Helse – og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Sosial og helsedirektoratet (SH-dir). Gruppen ble etter hvert 
supplert med representanter for kommunene. Arbeidet ble ledet av adm. direktør Tor Berge, 
Helse Øst RHF. 
 
Strategigruppen fikk følgende mandat: 
 
1. Gruppen skal tydeliggjøre hvordan omstillingsforutsetningen i Opptrappingsplanen for 

psykisk helse oppnås. Den skal foreslå hensiktsmessige styringsparametere for 
oppfølgning av aktivitetsmålene innen Opptrappingsplanen. 

 
2. Gruppen skal gi råd om hvordan allmenne og spesialiserte behandlingstilbud innen 

psykisk helsevern skal utvikles for å møte befolkningens fremtidige behov for denne type 
helsetjenester. 

 
3. Gruppen skal aktivt bidra til informasjon og erfaringsutveksling mellom de regionale 

helseforetakene vedrørende organisering og arbeidsfordeling mellom behandlingsnivåene, 
og mellom kommunene og foretakene. 

 
4. Gruppen skal bidra til felles forståelse for de foreliggende utfordringer til informasjon og 

kommunikasjon omkring omstillinger med videre, jf. særlig forutsetningene om at tilbud 
ikke skal bygges ned før alternativ er på plass og man har en samtidig ivaretakelse av den 
enkelte pasient. 

 
5. Gruppen skal initieres tiltak for utvikling av overordnede kriterier for 

fastsetting/konstatering/definisjon av pasienters rett til psykisk helsevern. 
 
6. Gruppen skal sikre at det gjennomføres tiltak for implementering av brukerevaluering og 

brukermedvirkning. 
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Strategigruppen har lagt stor vekt på å avklare status og utviklingsbehov innen psykisk 
helsevern med særlig fokus på Opptrappingsplanen for psykisk helsevern sett fra ståstedene til 
medlemmene av prosjektgruppa. Ut fra denne statusavklaringen valgte strategigruppen i 
særlig grad å arbeide for å oppnå et felles målbilde og en felles forståelse av 
satsningsområdene som omhandles i Opptrappingsplanen. 
 
Arbeidet i strategigruppen har bidradd til å gjøre de ulike aktørene kjent med hverandres 
utfordringer og hvordan de er tenkt løst. Arbeidet har skapt en felles virkelighetsoppfatning 
som har vært viktig for å utarbeide og forankre strategier for hvordan sentrale utfordringer 
innen psykisk helsevern bør løses. Strategigruppens sluttrapport ble lagt frem sommeren 
2006.  
 
2.1 Anbefalinger fra strategigruppa 
De mest sentrale anbefalingene i sluttrapporten fra det nasjonale strategiarbeidet er som 
følger: 
 
Brukermedvirkning 
• Lærings- og mestringssentrene bør i større grad utvikles til å yte tjenester til mennesker 

med psykiske lidelser. 
 
• Brukermedvirkning på individnivå bør ivaretas ved at pasienten er til stede på alle 

samtaler om eget behandlingsopplegg og gjennom systematisk bruk av individuell plan. 
 
• Samtlige HF bør ha en strategi for å støtte bruker- og pårørendegrupper til å etablere 

brukersentra for hjelp til selvhjelp.  
 
Forskning og utvikling 
• Det bør iverksettes økt innsats på forsknings- og kunnskapsbaserte prosjekter på alle nivå 

innen psykisk helsevern og tjenester for rusmiddelavhengige.  
 
• Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å etablere et kompetansesenter for lokalbasert 

psykisk helsearbeid. 
 
Kompetanseoppbygging 
• Hvert HF bør vurdere hvilken kompetanse og kompetansesammensetning foretaket 

trenger for å kunne fylle sin oppgave samt utvikle planer som sikrer at de skaffer seg og 
utvikler denne kompetansen.  

 
• Sosial- og helsedirektoratet bør sørge for at det på nasjonalt nivå utarbeides prognoser for 

personellbehovet. 
 
• SH-dir bør vurdere hensiktsmessigheten av å utvikle veiledende, nasjonale 

minimumsnormer for kompetanse og bemanning.  
 
Omstrukturering 
• De regionale helseforetakene bør bruke ressursfordeling som et strategisk virkemiddel for 

å oppnå en riktigere struktur i tjenestene. 
 
• I tillegg til å bygge ut de distriktspsykiatriske sentrene bør helseforetakene prøve ut 

alternative modeller til innleggelse i akuttavdelinger, slik som nettverksbaserte ambulante 
team og samarbeid med familiens nettverk.  

 
• Det bør legges økt press på kommunene slik at de i større grad tar ansvaret for tilrettelagte 

bo- og omsorgstilbud.  
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Samhandling med kommunene 
• Det enkelte HF bør ta initiativ til at det inngås gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler 

mellom helseforetakene og kommuner/bydeler i opptaksområdet.  
 
• Samarbeidsavtalene bør inneholde rutiner for henvisning, inntak, utskriving, oppfølging 

og håndtering av akutt- og krisesituasjoner, samt sikre en årlig evaluering av samarbeidet 
og samarbeidsavtalen. 

 
• Helseforetakene bør videreutvikle faglige samarbeidsarenaer mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Eksempel på dette er lokalbaserte, 
oppgaveorienterte kompetanseoppbyggingsprogrammer.  

 
Barne- og ungdomspsykiatrien 
• HF-ene bør sørge for å etablere rutiner for en rask akuttkonsultasjon ved alle BUP-er. 
 
• HF-ene bør sørge for å etablere minst et ambulant team forankret i poliklinikkene.  
 
• HF-ene bør sørge for å gjennomføre tiltak for økt tilgjengelighet og redusert ventetid i 

psykisk helsevern for barn og unge.  
 
• Det forebyggende perspektivet bør bli mer sentralt gjennom oppfølging av gravide og 

foreldre med psykiske vansker/rusavhengighet og deres barn. De minste barna bør 
prioriteres.  

 
Styringsvariable 
• Det etableres en datavarehusløsning for styringsvariabler innen psykisk helsevern, med 

kuber for økonomidata, personelldata og aktivitetsdata.  
 
• Det utarbeidede settet med styringsparametre tas i bruk for å styre driften og den faglige 

utviklingen av behandlingstilbudene innen psykisk helsevern. Arbeidet med mål og 
indikatorer for psykisk helse som gjennomføres i regi av SHdir bør danne grunnlag for det 
videre arbeidet med å utvikle gode styringsvariable. 

 
• Sosial- og helsedirektoratet bør videreføre arbeidet med å få entydige definisjoner av 

grunnlagsdata, samt utvikle hensiktsmessige rutiner for innhenting, bearbeiding og 
rapportering av data.   

 
Vurdering 
Anbefalingene i sluttrapporten fra det nasjonale strategiarbeidet er i tråd med den overordnede 
strategiske tenkningen i Opptrappingsplanen for psykisk helse og Helse Nords vedtatte 
Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015. Det anbefales i tiltaksplanen at de 
distriktspsykiatriske sentre skal ivareta de allmennpsykiatriske behandlingstilbudene, mens 
tilbudene på sykehusnivå skal spesialiseres og akuttilbudet skal styrkes. Strategigruppen peker 
imidlertid på at vedvarende mangel på lege- og psykologspesialister vil gjøre det vanskelig å 
nå disse målsettingene. Dette er i tråd med funnene i rapporten ”Gjennomgangen av 
akuttkjeden”. Det vurderes derfor som svært viktig at sentrale helsemyndigheter bidrar til å 
øke tilgangen, særlig på psykiatere. Utfordringene med rekruttering gjør det samtidig 
nødvendig å vurdere på nytt om det er mulig å tillegge alle DPS brede allmennpsykiatriske 
funksjoner. Det bør som et ledd i dette vurderes om det skal foretas en viss differensiering, 
spesialisering og sentralisering av tilbudene på DPS-nivå. Dette kan skje både gjennom 
funksjonsfordeling og i gjennom organisatoriske tilpasninger. 
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Konklusjon 
Anbefalinger i strategigruppen sluttrapport er i store trekk i samsvar med Opptrappingsplan 
for psykisk helsevern og Helse Nords vedtatte Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015.  
Når det gjelder mangelen på lege- og psykologspesialister har Helse Nord iverksatt 
rekrutteringstiltak for legespesialister innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom og 
psykisk helsevern for voksne i form av utdanningsprogram for ass. leger. Disse tiltak er 
omgjort fra å være prosjekter til permanente tiltak. Tilsvarende rekrutteringstiltak er planlagt i 
verksatt for psykologspesialister i 2007. Helse Nord RHF har i bestillerdokument for 2006 gitt 
helseforetakene i oppdrag å utarbeide en plan for strukturelle endringer i organisering av 
behandlingstilbudet ved DPS-ene. Målsetningen er å kunne opprettholde en desentralisert 
struktur, samtidig som forventninger om å kunne tilby mer differensierte behandlingstilbud 
ved helseforetakenes DPS-er skal realiseres. Det er et behov for gjennomgang av oppgave- og 
ansvars- og funksjonsdeling mellom DPS-ene og mellom DPS-ene og akuttpostene ved 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Gjennom bestillerdokumentet 
for 2006 har Helse Nord igangsatt arbeidet med nødvendig omstrukturering og justering av 
behandlingstilbudet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF tar sluttrapporten fra ”Nasjonalt strategiarbeid innen psykisk 

helsevern” til orientering.  
 
2. Der hvor rapportens anbefalinger ikke er i samsvar med Helse Nord RHF’s vedtatte 

”Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015”, forholder Helse Nord RHF seg til 
vedtatt tiltaksplan.  

 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg – tidligere tilsendt: 
 
Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015  
 
Utrykte vedlegg:  
 
Rapport ”Gjennomgang av akuttfunksjonene 2006 
Rapport ”Nasjonal strategi for psykisk helsevern”.  
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STYRESAK 67-2006  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Protokoll fra Kontrollkomiteens møte, den 10. mars 2006 og 30. mai 2006 
2. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 28. juni 2006 til statsråd Sylvia Brustad ad. den 

økonomiske situasjonen i Helse Finnmark 
3. Brev fra Helse Nords regionale brukerutvalg av 22. august 2006 til Helse- og 

omsorgsdepartementet med uttalelse ad. den økonomiske situasjonen  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 29. august 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 67-2006/1  PROTOKOLL FRA KONTROLLKOMITEENS MØTE,  
 DEN 10. MARS 2006 OG 30. MAI 2006 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 67-2006/2  BREV FRA VEST-FINNMARK REGIONRÅD AV  
 28. JUNI 2006 TIL STATSRÅD SYLVIA BRUSTAD AD.  
 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I HELSE FINNMARK 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 67-2006/3  BREV FRA HELSE NORDS REGIONALE  
 BRUKERUTVALG AV 22. AUGUST 2006 TIL HELSE-  
 OG OMSORGSDEPARTEMENTET MED UTTALELSE  
 AD. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 68-2006  EVENTUELT 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
 
 


	Inkluderende arbeidsliv/sykefravær
	Mål: Hålogalandssykehuset vil i løpet av 2006 redusere snittall for sykefraværet ned til 8,0 %
	Tiltak
	Målgruppe



	Tiltak

