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STYRESAK 60-2006  ØKONOMISKE RAMMER – TILPASNINGER I  
 AKTIVITET OG BEMANNING 
 

Møtedato: 6. september 2006 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å orientere om Helse Nords økonomiske situasjon og 
understreke at kravet til økonomisk balanse står fast og at tiltak for å oppnå det skal 
gjennomføres.  
 
Bakgrunn 
I tertialrapport nr 1/2006, ble styret orientert om den økonomiske og aktivitetsmessige 
situasjon i foretaksgruppen og i de enkelte HF. Samlet sett realiserer Helse Nord en aktivitet i 
overkant av styringsmålet. Økonomisk styrer foretaksgruppen mot et betydelig underskudd. 
De store underskuddene kommer samtidig med en vekst i bemanningen ut over det som følger 
av nye oppgaver og prioriterte områder. Realisering av planlagte omstillingstiltak er også 
mangelfull. Styret besluttet i denne forbindelse:   
 
Den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen er svært bekymringsfull. Det vises til den 
iverksatte prosessen, og styret for Helse Nord RHF forutsetter at det identifiseres og 
iverksettes tiltak umiddelbart, slik at foretaksgruppens økonomiske resultatmål i 2006 kan 
nås. Det må forventes at tiltak i 2006 vil få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. 
 
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. 
 
Økonomirapporten pr 31/07 viser ingen bedring. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN), Hålogalandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har forverret prognosen siden 1. 
tertial. 
 
Ut fra den informasjon som foreligger ser det ut til at utviklingen i Helse Nord er mer 
bekymringsfull enn i de øvrige regionene.  
 
Det blir fremmet en egen sak om utviklingen i sykefraværet. Denne saken avgrenses til å 
fokusere på tiltak for å redusere underskudd i 2006 og oppnå økonomisk balanse i 2007. 
 
Strategi for å oppnå økonomisk balanse 
De økonomiske ressurser som stilles til disposisjon representerer den ytre ramme som 
behandlingsaktivitet og prioritering skal gjennomføres innenfor. All omstilling og 
økonomistyring må baseres på generell kostnadseffektivitet og kostnadskontroll. Det å 
løpende fokusere på kostnadsutviklingen, hva som genererer kostnader og tiltak for å redusere 
dem, er en nødvendig forutsetning for å realisere gevinster av omstillingstiltak. De 
økonomiske utfordringene for Helse Nord er store. På kort sikt må en fokusere på kutt, 
ansettelsestopp innkjøpstopp og andre mer akutte tiltak for å bringe situasjonen under 
kontroll. Disse akuttiltakene må gradvis suppleres med, og erstattes av mer permanente tiltak.  



 
 
Helse Nord er kommet i en situasjon hvor en mister mulighetene til å investere og sette i verk 
nødvendige og prioriterte tiltak. Det er en klar oppgave for ledelsen i hele foretaksgruppen å 
formidle alvoret i situasjonen. Fokus må nå rettes på generell kostnadseffektivisering, og 
reduksjon i all ressursbruk, særlig bemanning. 
 
Rapporteringen på, og gjennomføringen av omstillingstiltak er ikke tilfredsstillende.  
Likeledes er økonomirapporteringen fra flere av foretakene ikke tilfredsstillende. Disse 
forholdene må nå tas opp gjennom formelle kanaler, foretaksmøter og bør få konsekvenser for 
fremtidig ressurstildeling for det enkelte foretak. 
 
Investeringer 
I styresak 40-2006 Budsjett 2007 Premisser for drift og investering ble det vedtatt en 
foreløpig investeringsramme på 550 mill kr, forutsatt et låneopptak på 300 mill kr. Samtidig 
ble det informert om at dersom den økonomiske utviklingen ble bedret utover året ville 
rammen kunne økes noe. Siden rapportering for 1. tertial har den økonomiske situasjonen 
forverret seg. Ut i fra helseforetakenes resultatprognoser og likviditetsprognose forelås det at 
investeringsrammen på 550 mill kr fastholdes jf. styresak 40-2006. Ved fortsatt negativ 
resultatutvikling må investeringsrammen reduseres.  
 
Strukturelle tiltak  
Det er viktig å holde fokus på de tre strukturelle tiltakene som pågår i 2006 for å unngå at de 
medfører unødvendige kostnader og at de håndteres slik at de bidrar til å løse de langsiktige 
utfordringene.  
 
− Oppløsning av Hålogalandssykehuset HF må ha som mål å løse Hålogalandssykehusets 

overskridelser og bidra til å lette omstillingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Nordlandssykehuset HF.  

− Overtakelse av ambulansetjenesten skal sikre at statlige krav og pålegg blir ivaretatt uten 
at dette påfører foretaksgruppen ytterligere kostnader når dette ikke er av de prioriterte 
områder. 

− Etablering av Helse Nord IKT skal bidra til lavere kostnader i IKT driften og legge til 
rette for å effektivisere kjernevirksomheten 

 
Behov for foretaksmøter 
Den løpende styringsdialogen har ikke vært tilstrekkelig til å sikre gjennomføring av de tiltak 
som er nødvendig for å få kontroll med økonomien og økonomisk balanse. Det er derfor 
nødvendig å gjennomføre foretaksmøter som understreker ansvaret, skjerper kravene til 
økonomisk balanse, analyse av økonomien samt redegjørelse for og rapportering på 
omstillingstiltak.  
 
Langsiktige tiltak  
Fremtidige funksjonsendringer.  
Helse Nord vil på flere områder vurdere framtidige funksjonsendringer knyttet til struktur. I 
nær fremtid vil en starte opp utredningsarbeidet knyttet til: 
 
− Tilbudet innen barnemedisin  
− AMK-struktur     
− Laboratorier  



 
 
Vurdering av økt kjøp fra andre til erstatning for egen produksjon.  
Det har vært uttalt helsepolitisk målsetting at Nord-Norge skal bli mest mulig selvforsynt med 
spesialisthelsetjenester. Denne målsetting må sies å være realisert og den bør i hovedsak 
videreføres. Etableringen av Universitetssykehuset i Nord-Norge har vært en ubetinget 
suksess, og det må sørges for at dette sykehuset fortsatt får et tilstrekkelig pasientunderlag for 
sine spesialiserte tjenester. Når dette hensynet til tilstrekkelig volum er ivaretatt, bør det 
imidlertid åpnes for å vurdere et visst kjøp av slike tjenester i et nasjonalt ”spotmarked”. Slike 
vurderinger bør gjøres der egen marginalkostnad (ved eksisterende volum eller ved å utvide 
kapasitet) er klart høyere enn tilsvarende kostnad ved kjøp (inkludert transportkostnader). 
Dersom slikt kjøp - på avgrensede områder og i begrenset volum – kan redusere kostnadene i 
Helse Nord, vil det bidra til å oppnå økonomisk balanse, eventuelt frigjøre ressurser til andre 
prioriterte tiltak.  
 
Vurdering 
Den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen er ikke tilfredsstillende. For å gjenvinne 
kontroll med økonomien understrekes ansvaret på alle ledelsesnivåer. Den løpende 
økonomistyringen og rapporteringen innskjerpes samtidig som det må settes i verk tiltak 
innenfor et bredt spekter. 
 
Konklusjon 
Det settes i verk tiltak innenfor et bredt spekter på kort og lang sikt: 
 
− Strakstiltak som innkjøpsstopp, ansettelsesstopp, oppstramming av økonomiansvar og 

utøvelse av delegert økonomimyndighet og krav til rapportering 
− Tiltak i budsjett 2007, stopp i planlagt styrking av forskning og kronikeromsorg, 

tiltaksplan psykiatri, frysing av midler til opptrening og rehabilitering med mer, 
konkretisering av planlagt (bestilt) aktivitet,  

− Langsiktige tiltak som utvikling av inntektsfordelingsmodell, endring av funksjons og 
arbeidsfordeling internt i foretaksgruppen samt vurdere økt kjøp fra andre opp mot egen 
produksjon 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ser svært alvorlig på den samlede økonomiske situasjonen som fremstår med 

betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte styringsmål. Dette 
nødvendiggjør strammere grep om utviklingen i foretaksgruppen.  

 
2. Den sterke veksten i bemanning forklarer deler av det store tilpasningsproblemet. 

Reduksjon i bemanning tilbake til nivået i 2005 korrigert for nye funksjoner/oppgaver vil 
være et viktig bidrag til å løse de økonomiske utfordringene. 

 
3. Kvaliteten på månedsrapporteringen må heves og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen og beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 
4. Helseforetakenes vedtatte tiltak skal gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides 

til å beskrive hva som er iverksatt og om ansvarlig person for gjennomføring er 
identifisert. Videre må fokus på realisme i tiltakene få større plass i arbeidet med budsjett 
2007. 

 
5. Oppløsning av Hålogalandssykehuset HF skal ha som mål blant annet å løse foretakets 

økonomiske tilpasningsproblem samt bidra til å lette omstillingene i henholdsvis 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 



 
 
6. Styret i Helse Nord RHF pålegger helseforetakene å følge Helse Nords retningslinjer til 

forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” og dens anbefalinger. Dette 
innebærer bl.a. at ambulanseområder (primærområde) med befolkning under ca. 8000 
innbyggere normalt skal ha en kombinasjon av tilstede- og hjemmevakt der grad av 
tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være avhengig av aktivitet og skal være faglig 
begrunnet. Evt. opptrapping av tjenester/beredskapsnivå etter 2007 skal vurderes samlet 
for regionen - ut i fra faglige forhold/behov og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 

 
7. I arbeidet med å utvikle Helse Nord RHF sin inntektsfordelingsmodell må en også vurdere 

å utvikle økonomimodellen slik at den i større grad støtter opp under den ønskede 
aktivitetsutviklingen. 

 
8. Det gjennomføres foretaksmøter for å presisere kravene til omstilling og rapportering. 
 
 
Bodø, den 1. september 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Utredning 
 
 



UTREDNING  
TILPASNING AV BEMANNING OG AKTIVITET TIL DE ØKONOMISKE RAMMER 
 
Bakgrunn 
I tertialrapport nr 1/2006, ble styret orientert om den økonomiske situasjonen i 
foretaksgruppen og i de enkelte HF. Aktivitetsmessig realiserer Helse Nord et resultat i 
overkant av styringsmålet. Samlet sett styrer foretaksgruppen mot et betydelig underskudd. 
De store underskuddene kommer samtidig med en vekst i bemanningen ut over det som følger 
av nye oppgaver og prioriterte områder, og manglende realisering av planlagte 
omstillingstiltak. Styret besluttet i denne forbindelse:   
 
Den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen er svært bekymringsfull. Det vises til den 
iverksatte prosessen, og styret for Helse Nord RHF forutsetter at det identifiseres og 
iverksettes tiltak umiddelbart, slik at foretaksgruppens økonomiske resultatmål i 2006 kan 
nås. Det må forventes at tiltak i 2006 vil få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. 
 
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. 
 
Økonomirapporten pr 31/07 viser ingen bedring. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN), Hålogalandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har forverret prognosen siden 1. 
tertial. 
 
Ut fra den informasjon som foreligger ser det ut til at utviklingen i Helse Nord er mer 
bekymringsfull enn i de øvrige regionene.  
 
Det blir fremmet en egen sak om utviklingen i sykefraværet. Denne saken avgrenses til å 
fokusere på tiltak for å redusere underskudd i 2006 og oppnå økonomisk balanse i 2007. 
 
Strategi for å oppnå økonomisk balanse 
All omstilling og økonomistyring må baseres på krav til kostnadseffektivitet og generell 
kostnadskontroll. Det å løpende fokusere på kostnadsutviklingen, hva som genererer 
kostnader og tiltak for å redusere dem, er en nødvendig forutsetning for å realisere gevinster 
av omstillingstiltak. De økonomiske utfordringene for Helse Nord er store. På kort sikt må en 
fokusere på kutt, ansettelsestopp innkjøpstopp og andre mer akutte tiltak for å bringe 
situasjonen under kontroll. Disse akuttiltakene må gradvis suppleres med, og erstattes av mer 
permanente tiltak.  
 
Helse Nord er kommet i en situasjon hvor en mister mulighetene til å investere og sette i verk 
nødvendige og prioriterte tiltak. Det er en klar oppgave for ledelsen i hele foretaksgruppen å 
formidle alvoret i situasjonen. Fokus må nå rettes på generell kostnadseffektivisering, og 
reduksjon i all ressursbruk, særlig bemanning. 
 
Rapporteringen på, og gjennomføringen av omstillingstiltak er ikke tilfredsstillende.  
Likeledes er økonomirapporteringen fra flere av foretakene ikke tilfredsstillende. Disse 
forholdene må nå tas opp gjennom formelle kanaler, fortaksmøter og bør få konsekvenser for 
fremtidig ressurstildeling for det enkelte foretak. 
 
Strukturelle tiltak  
Det er viktig å holde fokus på de tre strukturelle tiltakene som pågår i 2006 for å unngå at de 
medfører unødvendige kostnader og at de håndteres slik at de bidrar til å løse de langsiktige 
utfordringene.  



 
 
− Oppløsning av Hålogalandssykehuset HF må ha som mål blant annet å løse 

Hålogalandssykehusets overskridelser og bidra til å lette omstillingen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.  

− Overtakelse av ambulansetjenesten skal sikre at statlige krav og pålegg blir ivaretatt uten 
at dette påfører foretaksgruppen unødvendige kostnader. 

− Etablering av Helse Nord IKT skal bidra til lavere kostnader i IKT driften og legge til 
rette for å effektivisere kjernevirksomheten 

 
Status økonomi og aktivitet per juli  
Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er ytterligere forverret siden tertialrapport nr 1. 
Regnskapet per juli viser et akkumulert underskudd på 304,2 mill kr mot budsjettert 61,7 mill 
kr. Siste måned har vist et betydelig underskudd (58,4 mill kr). Ved samme tid i 2005 var 
underskuddet 119,1 mill kr.  
 
Hålogalandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
forverret resultatprognosen for 2006 siden tertialrapport nr 1. Helseforetakene har ikke tiltak 
som kan bringe resultatet i tråd med styringsmål for 2006. Den økonomiske situasjonen er 
formidlet til eier gjennom tidligere rapporter og møter i mai og august.  
 
Tabellen viser resultat per juli (overskudd = negativt tall).  
 
Regnskap per juli Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Res hittil/ Kostnader hittil/

hittil 05 hittil 06 hittil 06 2006 2006 styringsmål Årsbudsjett
Helse Nord RHF -44 801       -26 310 -17 994 -30 000 -40 000 88 % 56,1 %
Helse Finnmark 41 042 65 487 26 474 45 800 100 000 143 % 59,4 %
UNN 33 578        97 116 25 639 106 900 207 000 91 % 58,8 %
Hålogalandssykehuset 55 251        77 496 42 877 77 800 130 000 100 % 59,9 %
Nordlandssykehuset 16 953        35 859 -21 893 56 700 127 700 63 % 56,4 %
Helgelandssykehuset 19 894        52 941 8 290 29 000 100 000 183 % 61,4 %
Sykehusapotek Nord -2 800         -1 035 -1 052 -1 450 -1 100 71 % 58,9 %
Helse Nord IKT 2 599 -631 0 5 000 62,5 %
Ordinært resultat 119 117      304 153        61 710     284 750          628 600   107 % 65,7 %

 
Basert på helseforetakenes rapportering for juli, styrer foretaksgruppen mot et underskudd i 
forhold til eiers styringsmål på 314-364 mill kroner. (Dette tilsvarer et regnskapsmessig 
underskudd på 600-650 mill kr.).   
 
Problemområdene oppsummeres grovt slik:  
 
• Manglende effekt av planlagte tiltak og manglende tiltak medfører overskridelser.  
• Svikt i ISF-inntekter på 33,8 mill kr. UNN har en merinntekt på ca. 6 mill kr. 

Nordlandssykehuset har alene en inntektssvikt på 20,9 mill. kr., på tross av aktivitetsvekst 
på 1,7 %.   

• Det er merforbruk på innleie 48,2 mill. kr., hvorav UNN utgjør 30,4 mill. kr. Kostnadene 
til innleie er økt med 24,9 mill. kr. fra hittil 2005. Merforbruk innen lønnsområdet er 
redusert siden forrige måned og er nå på 8,2 mill. kr. Tabellen viser kostnader til innleie 
ved utgangen av juli måned. Tabellen viser utvikling per helseforetak  
 
Kostnader innleie regnskap h 05 regnskap h 06 budsjett h 06 års budsjett 06
Nordlandssykehuset HF 10 647 14 509 9 342 16 302
UNN HF 21 077 31 087 668 1 202
Hålogalandssykehuset HF 19 584 21 628 19 835 32 761
Helgelandssykehuset HF 10 830 12 669 8 704 14 922
Helse Finnmark HF 4 687 11 866 5 041 8 768
Helse Nord 66 825 91 759 43 590 73 955
 



 
 
• Andre driftskostnader, herunder strøm, vedlikehold, utstyr etc. øker betydelig fra 2005 og 

overskrider budsjett.  
• Særlig UNN har vekst i aktivitetsnivå utover forutsetninger om å videreføre aktiviteten på 

samme nivå. Ved lav stykkprisrefusjon bidrar veksten til økt tilpasningsproblem.  
Samtidig innebærer en kombinasjon av lavere aktivitetsnivå ved Hålogalandssykehuset og 
Helse Finnmark samt økte kostnader og videreføring av kostnader en negativ utvikling av 
kostnadseffektiviteten.  

• Gjestepasientkostnader sprenger budsjett, delvis som følge av økt volum, og delvis som 
følge av urealistisk budsjett ved Helgeland. Estimert forverring av resultatet siden hittil i 
2005 er om lag 17,5 mill. kr.    

 
Aktivitet  
Innen somatisk virksomhet har Helse Nord en aktivitetsvekst målt i DRG på i overkant av 2 
% i 2006. Tall for 2005 er da korrigert for tekniske endringer i DRG-systemet, slik at veksten 
representerer reell aktivitetsendring. Aktiviteten øker sterkt ved UNN og moderat ved 
Nordlandssykehuset mens den går ned i de andre foretakene. Den samlede effekten for 
foretaksgruppen er en vekst som går utover forutsetningen om å videreføre aktiviteten på 
samme nivå. Det er sannsynlig at både egeninitiert aktivitet ved UNN og endret 
henvisningspraksis ved lokalsykehusene bidrar til denne vridningseffekten. Ved lav 
stykkprisrefusjon bidrar veksten til økt tilpasningsproblem. Samtidig innebærer en 
kombinasjon av lavere aktivitetsnivå ved Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark samt økte 
kostnader og videreføring av kostnader en negativ utvikling av kostnadseffektiviteten.  
 
Tabellen nedenfor viser utvikling i total DRG produksjon (tall for 2005 er korrigert, jf 
ovenfor)  
 

DRG-produksjon per juli 05 per juli 06 Endring 
Finnmark 6 014 5 916 -1,6 %
UNN 22 071 23 573 6,8 %
Hålogaland 10 007 9 698 -3,1 %
Nordland 13 934 14 165 1,7 %
Helgeland 7 937 7 906 -0,4 %
Sum Helse Nord 59 962 61 258 2,2 %  
 
Både innen psykisk helse og rusomsorg er det en aktivitetsvekst i tråd med styrking av 
prioriterte områder.   



 
 
Nedenfor viser tabellen utvikling i antall opphold en tilsvarende tendens. 
Totalt antall opphold hittil 2005 hittil 2006 Endring Pst endring 
Helgeland 10 975 11 979 1 004 9,1 %
NLSH 17 986 18 702 716 4,0 %
Hålogaland 14 090 13 529 -561 -4,0 %
UNN 26 708 28 582 1 874 7,0 %
Finnmark 8 872 8 935 63 0,7 %
SUM 78 631 81 727 3 096 3,9 %

Innlagte døgnopphold hittil 2005 hittil 2006 Endring Pst endring 
Helgeland 7 239 7 249 10 0,1 %
NLSH 12 642 12 633 -9 -0,1 %
Hålogaland 9 462 9 359 -103 -1,1 %
UNN 15 455 16 131 676 4,4 %
Finnmark 6 423 6 488 65 1,0 %
SUM 51 221 51 860 639 1,2 %

Dagopphold hittil 2005 hittil 2006 Endring Pst endring 
Helgeland 3 736 4 730 994 26,6 %
NLSH 5 344 6 069 725 13,6 %
Hålogaland 4 628 4 170 -458 -9,9 %
UNN 11 253 12 451 1 198 10,6 %
Finnmark 2 449 2 447 -2 -0,1 %
SUM 27 410 29 867 2 457 9,0 %  
 
Utvikling i forbruk av årsverk 
Det er ikke etablert et detaljert styringsmål for forbruk av årsverk. De økonomiske rammer 
tilsier imidlertid at foretakene ikke kan tillate seg vekst i antall forbrukte årsverk. Det er 
derfor meget alvorlig at det for de første 7 månedene i 2006 fremgår en vekst på hele 527 
årsverk, som er 4,8 % sammenlignet med samme periode i 2005. Ser vi bort fra justering for 
anslag på vekst innenfor prioriterte områder/ satsninger er veksten allikevel på ca 2,6 %.  
 
Personellkostnadene er den største kostnadskomponent for helseforetakene, og antall årsverk 
vil være den viktigste forklaringsvariabelen for utviklingen i lønnskostnadene.   
 
Parallelt med økning i antall ansatte øker innleie med 25 mill. kr. i forhold til i fjor, noe som 
er et merforbruk i forhold til budsjett på kr 48,2 mill. kr. Omregnet til årsverk vil dette være 
en vekst på 40-50 årsverk forutsatt en gjennomsnittlig kostnad pr årsverk på 1 mill. kr. Det 
totale nivået for innleie er for de første syv månedene på 91,8 mill. kr. 
 
Diagrammet nedenfor viser den samlede utviklingen for foretaksgruppen i et trendmessig 
bilde. 
 

 
Diagram 1. Utviklingen i årsverkforbruk i Helse Nord fra januar 2004 til juli 2006 



 
 
Årsverk regnet som et gjennomsnitt fra perioden januar til juli for 2005 og 2006 er 
sammenstilt nedenfor:  

 

Årsverk 
gjennomsnitt 
perioden jan  

- juli 04 

Årsverk 
gjennomsnitt 
perioden jan   

- juli 05 

Årsverk 
gjennomsnitt 
perioden jan 

- juli 06 

Endring 
i 

årsverk
Endring 

i % 
Sum Helse Nord 10 708 11051 11575 524 4,7
Helse Finnmark HF 1 224 1268 1328 60 4,8
UNN 4 240 4477 4631 154 3,4
Hålogalandssykehuset HF 1 625 1647 1649 2 0,1
Nordlandssykehuset HF 2496 2448 2576 128 5,2
Helgelandssykehuset HF 1 007 1103 1159 56 5,2
Sykehusapotek Nord HF 64 65 72 7 9,4
Helse Nord RHF * 39 43 160*) 117 283,7
• I 2006 omfatter tallene for Helse Nord RHF også Helse Nord IKT 110 årsverk inkl. overtid. 

 
Tabellen ovenfor, som er basert på informasjon i lønnssystemet, viser at det har vært en 
gjennomsnittlig økning i bruken av arbeidskraft på 524 årsverk (nytilsatte, overtidsbruk og 
ekstrahjelp) fra de første syv månedene i 2005 sammenlignet med første syv månedene i 
2006. Altså 4,7 %. I absolutte tall er økningen størst for UNN med 154 ansatte, mens 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har størst prosentvis vekst med 5,2 %.  
 
I tilegg kommer en vekst i innleie av arbeidskraft, tilsvarende 40-50 årsverk. 
Det er gjort en vurdering av årsaken til denne sterke veksten. Foreløpig kan en forklare 248 av 
disse årsverkene med nye funksjoner og styrking av prioriterte områder. Det er noen feilkilder 
i dette datamaterialet og noe usikkerhet knyttet til forklaringstallene, men oversikten gir et 
tydelig bilde av at bruken av personell øker ut over det som er ønskelig og økonomisk 
forsvarlig.  
  
Forbruk av årsverk Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland apotek  RHF/IKT HN totalt
Snitt forbruk jan-juli 05 1 268      4 477          1 647        2 448     1 103      65       43         11 051       
Snitt forbruk jan-juli 06 1 328      4 631          1 649        2 576     1 159      72       160       11 575       

Endring 60          154           2             128      56          7         117      524          
% Endring 4,7 % 3,4 % 0,1 % 5,2 % 5,1 % 10,8 % 272,1 % 4,7 %

Styrking av prioriterte områder/overtakelse av ansatte 
Netto forklaringer 16 17 -10 35 39 0 116 248
 
Det vil bli lagt frem en egen styresak i oktober hvor en går nærmere inn i personellbruken, jfr 
styrtes vedtak i juni. Tabellen ovenfor vil da kvalitetssikres ytterligere.  
 
Status tiltak for økonomisk balanse 
I vedtatt budsjett ble det lagt tiltak for om lag 240 mill kr, hvorav om lag 183 mill kr var 
konkretiserte tiltak, mens det øvrige var generelle besparelser. I tillegg manglet det tiltak for 
om lag 140 mill kr i vedtatt budsjett som helseforetakene skulle arbeide videre for å 
identifisere i starten av 2006. Basert på helseforetakenes tiltaksrapportering estimeres det at 
100-120 mill kr av vedtatte tiltak realiseres.  
 
Samtlige helseforetak realiserer lavere effekter enn budsjettert. Til eksempel anslås det at om 
lag halvparten av budsjetterte besparelser innen innkjøp realiseres.  



 
 

Konkretiserte tiltak, mill kr 
Budsjettert effekt 
2006

Realisert 1. 
halvår Estimat 2006

Helgelandssykehuset 24,0 7,1 13,4
Nordlandssykehuset 56,4 9,4 41,0
Hålogalandssykehuset 43,4 8,3 35,9
UNN 24,0 6,0 12,0
Helse Finnmark 35,0 5,2 15,5

Sum 182,8 36,0 117,8  
 

Aktivitetsstyring 2006 
Med en ISF-andel på 40 prosent, vil aktivitetsøkning vanligvis øke risikoen for økonomisk 
ubalanse, fordi marginalkostnaden ofte overstiger merinntekten. Følgelig er det nødvendig å 
få sterkere styring med aktiviteten for å oppnå kostnadskontroll. Vedtatte pasientrettigheter og 
ordningen med fritt sykehusvalg representerer pasientrettigheter som prioriteringer skal 
håndteres innenfor. Det er fortsatt et visst handlingsrom for utøvelse av faglig- og 
prioriteringsmessig skjønn.  
 
Det enkleste burde være å redusere innkallinger til kontroller som det er faglig forsvarlig å 
overføre til primærlegetjenesten, eventuelt til nærmeste lokalsykehus; i tillegg til å avlaste 
sykehusene – og særlig UNN og NLSH – vil dette kunne bidra til å redusere utgiftene til 
syketransport. Det vises for øvrig til tidligere styringsdokumenter der foretakene er bedt om å 
iverksette slike tiltak i samarbeid med primærhelsetjenesten.  
 
Med utgangspunkt i prioriteringsforskriften, skal retten til nødvendig helsehjelp ivaretas. 
Styringstiltak på aktivitetssiden, må derfor rettes inn mot pasienter som ikke faller inn under 
retten til nødvendig helsehjelp. For denne kategori pasienter – som i Helse Nord omfatter ca 
40 prosent av alle elektive pasienter - vil aktivitetsreduserende tiltak dermed kunne medføre 
lengre ventetid. I denne saken gis ikke noe signal om at foretakene skal slutte å behandle slike 
pasienter, men at de prioriteres ned, med lengre ventetid som konsekvens. I første omgang 
gjelder det å få kontroll med tilveksten på aktivitetssiden, altså å stabilisere aktivitetsnivået, 
men på enkelte områder kan det også være aktuelt å redusere aktiviteten. For at slike 
aktivitetsregulerende tiltak skal få økonomisk effekt, må tilsvarende tilpasninger foretas i 
forhold til bruk av personell. 
 
Det er i de senere år dokumentert gjennom Samdata-rapportene at en økende del av 
aktivitetsveksten skyldes hyppigere reinnleggelser. I noen grad må denne veksten antas å ha 
sammenheng med endringer i demografi og sykdomspanorama (flere eldre med kroniske 
sykdommer), men det bør også søkes etter faktorer i pasientforløpet og behandlingsregimene 
som bidrar til denne veksten (f.eks. kvalitetssvikt, manglende samordning/samhandling mv.) 
Foretakene må derfor rette søkelyset mot de forhold som fører til reinnleggelser og vurdere 
tiltak som kan redusere denne størrelsen. Dette er til dels et langsiktig arbeid, men det bør 
starte umiddelbart med sikte på iverksetting i 2007 og 2008. 
 
Potensielle strukturelle gevinster 
Strukturutfordringen i Helse Nord knytter seg til skalaulempen som følger av en liten 
befolkning spredt over et stort geografisk område; konsekvensen er mange og små 
produksjonsenheter (les: sykehus). Denne strukturutfordringen gjelder på alle nivåer, fra 
lokalsykehusene til universitetssykehuset, og den utfordrer oss både i forhold til kvalitet, 
økonomi og tilgjengelighet. Det foreligger videre klare politiske føringer i form av vedtak om 
å opprettholde lokalsykehus og akuttfunksjoner. Frihetsgradene for endring, dersom det er 
gevinster ved å legge ned lokalsykehus og akuttfunksjoner, er følgelig begrensete, men likevel 
ikke helt fraværende. Utover de tiltak som er under utreding i tilknytning til avvikling av 
Hålogalandssykehuset, er det ikke mulig å hente noen kortsiktige gevinster ved strukturtiltak.  



 
 
Gevinster ved strukturelle endringer skal være rimelig godt dokumenterte, før de vedtas og 
settes i verk. Arbeidet med dokumentasjon av mulige gevinster ved aktuelle strukturelle 
endringer bør derfor startes opp snarest, med 2007 og 2008 som tidshorisont for iverksetting 
og realisering.  
 
Gitt utgangspunktet for sykehusstrukturen i Helse Nord, vil en gjennomgang av mulige 
strukturelle tiltak primært innebære vurderinger av gevinster ved å samle mer spesialiserte 
funksjoner til færre enheter. De store avstandene og betydelige transportkostnadene kan 
imidlertid også innebære å beregne gevinster eller kostnader ved desentralisering av utvalgte 
spesialiserte funksjoner der samlet volum gjør det mulig.  
 
Det er viktig at strukturtiltak baseres på alternativ-kostnadsvurderinger, er noe som kan berøre 
samtlige enheter i Helse Nord og som dermed kan fungere som incentiver for samtlige 
foretak. Det er viktig at hensynet til forsvarlig faglig kvalitet er imperativt og legges til grunn 
for ethvert forslag om strukturendring, og det er en forutsetning at relevante faglige 
argumenter for volum-kvalitet er dokumentert gjennom medisinske metodevurderinger. 
 
Vurdering av nye tiltak 
Det er identifisert og vurdert områder hvor det kunne vært mulig stoppe planlagte tiltak i regi 
av Helse Nord. Stråleterapienheten ved Nordlandssykehuset er planlagt med oppstart mars 
2007.   
 
I tråd med vedtatt plan for utvikling av krefttilbudet i Nord-Norge, pågår denne etableringen. 
Det er investert i nye lokaler med kapasitet til 2 strålemaskiner hvorav 1 er anskaffet og 
montert. Alt personell (14 av 15 stillinger), dvs. onkologer, fysikere, stråleterapeuter mv. er 
tilsatt.  
 
Konsekvensene av å avvikle tilbudet vil være at kreftpasienter i Nordland ikke vil få den 
planlagte styrking og tilgjengelighet til lindrende strålebehandling som forutsatt. Tilsatt 
personell vil ha krav på lønn i minimum 6 mnd. fra dato for oppsigelse. Hvis dette skjer må en 
forvente at det vil kunne vanskeliggjøre en vellykket tilsettingsprosess på et senere tidspunkt. 
På denne bakgrunn tilrås det ikke å stoppe etablering av stråleterapi ved Nordlandssykehuset. 
  
Det er planlagt oppstart av enhet for alvorlig hodeskade ved UNN er november 2006. 
Kostnadene for denne enheten vil være 3,5 mill kr pr år. Konsekvensene ved å ikke starte opp 
vil blant annet være at gjestepasientkostnader vil kunne øke og Helse Nord ikke oppfyller 
krav i hh. t. bestillerdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). På denne 
bakgrunn tilrås det ikke å stoppe etableringen av enhet for alvorlig hodeskade ved UNN. 
 
Helseforetakenes nye ambulanseplaner  
Administrasjonen har vurdert planlagte tiltak i forhold til forskrift og retningslinjer fra Helse 
Nord RHF knyttet til ambulansetjenesten. Ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus” trådte i kraft 1. april 2005. Denne stiller ikke krav til responstider i 
ambulansetjenesten, men har som hovedregel krav om tilstedevakt. Forskriften har imidlertid 
unntaksbestemmelse for tjenester a) som har et lavt antall akuttoppdrag pr. år, b) tjenester 
hvor personell kan være ved ambulansen innen forsvarlig tid etter oppringing. Det er 
tilstrekkelig at ett av unntaksvilkårene er oppfylt. 



 
 
Verken HOD eller SH-dir. har ønsket å konkretisere disse unntaksbestemmelsene med den 
begrunnelse at geografi, befolkningsmengde /-struktur og aktivitet er så forskjellig i landet 
slik at RHF-ene er de nærmeste til å vurdere dette innenfor forsvarlige rammer. Helsetilsynet 
er av den oppfatning at fagmiljøene selv er den viktigste premissgiver for å definere 
forsvarlighet i tjenesten, herunder også vurdering av kost – nytte. Helse Nord RHF 
gjennomførte derfor i 2005 en omfattende og åpen prosess med sikte på å etablere felles 
retningslinjer for helseforetakene i regionen. Dette skjedd i samarbeid med helseforetakene, 
fagmiljøene og i forståelse med HOD og Helsetilsynet. Retningslinjene var ferdig juli 2005 
etter drøfting i fagsjefmøtet, høring i HF-ene, drøfting med konserntillitsvalgte og orientering 
i direktørmøtet. Helse Nord RHF konkluderer med at det å følge anbefalingene i 
retningslinjene anses å gi befolkningen en helsetjeneste av tilfredsstillende kvalitet. 
 
Retningslinjene ble sendt ut til helseforetakene 130705 og 090905 der administrerende 
direktør ber helseforetakene legge disse til grunn for den videre utvikling av 
ambulansetjenesten. Retningslinjene ble også lagt frem for styret 131205 i f. m. 
orienteringssak om utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord og Styringsdokumentet 
2006 stiller krav til helseforetakene om at retningslinjene skal implementeres.   
 
Etterlevelsen av retningslinjene for ambulansetjenesten vurderes som avgjørende for å unngå 
unødvendig kostnadsvekst uten helsemessige gevinster for foretaksgruppen. Det foreslås 
derfor at foretakene forpliktes til å oppfylle retningslinjene.  
 
Dette innebærer bl.a. at ambulanseområder med befolkning under ca. 8000 skal ha kombinert 
tilstede- og hjemmevakt. Grad av tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være avhengig av 
aktivitet og være faglig begrunnet. Dimensjonering og beredskapsnivå skal søkes tilpasset 
faktisk aktivitet over døgnet og uka. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF som i sin vedtatte ambulanseplan hadde lagt opp til at 
18 av 21 tjenester skal ha tilstedevakt (vakt på vaktrom eller aktiv vakt) – har bekreftet at 
dette endres til en kombinasjon av vakt på vaktrom (kasernering) og hjemmevakt som det 
normale for deres tjenester med befolkning under ca. 8000 innbyggere. Konsekvensen av 
dette forventes å være en reduksjon på ca. 19 turnusstillinger i forhold til opprinnelig plan.   
 
I forhandlinger med KFO (en av to arbeidstakerorganisasjoner for ambulansepersonell) 
30.08.06 ble det enighet om viktige prinsipper som skal legges til grunn for arbeidsplanavtaler 
mellom KFO/tillitsvalgte og helseforetakene/arbeidsgiver: 
 
- Tjenester med kontinuerlig vakt på vaktrom (tjenester med befolkning over ca. 8000) kan 

bemannes med syv stillinger pr. døgnambulanse. 
- Det kan inngås avtaler om bemanning pr. heldøgns ambulansebil i størrelsesorden 4 til 6 

stillinger avhengig av beredskapsnivå og aktivitet. Gjelder tjenester med befolkning under 
ca. 8000 innbyggere, jfr. retningslinjene. 

- Ved tjenester som har en kombinasjon av vakt på vaktrom (passiv tid) og hjemmevakt kan 
bemanningen være inntil seks stillinger pr. døgnbil, omregningsfaktor ved hjemmevakt 
1:4. 

- Ved hjemmevakttjenester (i kombinasjon med grad av fast aktivert tid) som har høy 
aktivitet kan bemanningen være fem stillinger pr. døgnbil. Det søkes lagt til grunn en 
arbeidsplan basert på gjennomsnittsberegning og bruk av timebank. 

- Ved hjemmevakttjenester (i kombinasjon med grad av fast aktivert tid) som har lav 
aktivitet kan bemanningen være fire stillinger pr. døgnbil. Det søkes lagt til grunn en 
arbeidsplan basert på gjennomsnittsberegning og bruk av timebank. 

- Omregningsfaktor for hjemmevakt i ambulansetjenesten skal være 1:4 uansett 
kombinasjon. 

 



 
 
- Det kan avsettes tid til faglig/obligatorisk oppdatering eller sertifisering utenfor vakttid 

oppsatt i turnus. 
 
Disse prinsippene skal legges til grunn i samordnede prosesser mellom helseforetakene og 
arbeidstakerorganisasjonene/tillitsvalgte slik at godkjente avtaler foreligger før egen drift av 
bilambulansetjenestene pr. 01.10.06. Det forutsettes at arbeidsplanavtalene som inngås sikrer 
forsvarlighet i forhold til hviletidsbestemmelsene. 
  
Utvikling av Helse Nord sin interne økonomimodell, føringer for arbeidet fremover 
inklusive budsjett 2007 
Erfaringene viser at det er helt nødvendig å stille konkrete aktivitets og økonomikrav til de 
enkelte HF og følge dette tett opp. Dette innebærer at det å fastsette konkrete aktivitetsmål for 
de enkelte HF blir en viktig del av plan og budsjettprosessen for 2007 og å utvikle 
økonomregimet slik at det støtter opp om disse kravene. Dette kan for eksempel utformes slik 
at en ”ikke betaler for ikke bestilt aktivitet”. 
 
Krav og føringer i bestillerdokument og foretaksmøte må forenkles og prioriteres i større grad 
enn det har vært gjort til nå. Prioritering funksjon (psykiatri, rus osv) vil fra og med 2007 
knyttes direkte til rammebevilgningen. Avvik fra bestillingen vil medføre trekk i 
overføringene.  
 
Investeringer 
I styresak 40-2006 Budsjett 2007 Premisser for drift og investering ble det vedtatt en 
foreløpig investeringsramme på 550 mill kr, forutsatt et låneopptak på 300 mill kr. Samtidig 
ble det informert om at dersom den økonomiske utviklingen ble bedret utover året ville 
rammen kunne økes noe. Siden rapportering for 1. tertial har den økonomiske situasjonen 
forverret seg. Ut i fra helseforetakenes resultatprognoser og likviditetsprognose forelås det at 
investeringsrammen på 550 mill kr fastholdes jf styresak 40-2006. Ved fortsatt negativ 
resultatutvikling bør investeringsrammen vurderes redusert.  
 
Fremtidige funksjonsendringer 
I nær fremtid vil en starte opp utredningsarbeidet knyttet til: 
 
− Tilbudet til fortidligfødte  
− AMK     
− Laboratorier  
 
Vurdering av økt kjøp fra andre til erstatning for egen produksjon.  
Det har vært uttalt helsepolitisk målsetting at Nord-Norge skal bli mest mulig selvforsynt med 
spesialisthelsetjenester. Denne målsetting må sies å være realisert og den bør i hovedsak 
videreføres. Etableringen av Universitetssykehuset i Nord-Norge har vært en ubetinget 
suksess, og det må sørges for at dette sykehuset fortsatt får et tilstrekkelig pasientunderlag for 
sine spesialiserte tjenester. Når dette hensynet til tilstrekkelig volum er ivaretatt, bør det 
imidlertid åpnes for å vurdere et visst kjøp av slike tjenester i et nasjonalt ”spotmarked”. Slike 
vurderinger bør gjøres der egen marginalkostnad (ved eksisterende volum eller ved å utvide 
kapasitet) er klart høyere enn tilsvarende kostnad ved kjøp (inkludert transportkostnader). 
Dersom slikt kjøp - på avgrensede områder og i begrenset volum – kan redusere kostnadene i 
Helse Nord, vil det bidra til å oppnå økonomisk balanse, eventuelt frigjøre ressurser til andre 
prioriterte tiltak.  


