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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 11. OKTOBER 2006 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 11. oktober 2006 – fra kl. 08.30 
på Radisson SAS Hotel, Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 70-2006 og 71-2006 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.00. 
 
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 70-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 11. oktober 2006: 
 
Sak 70-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 71-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. september 2006 Side 4
Sak 72-2006 Instruks for adm. direktør – revidering  Side 19
Sak 73-2006 Helseforetakenes innkjøpsservice AS – ansvarlig lån Side 20
Sak 74-2006 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF – oppnevning 2006-

2008 
Side 21

Sak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – plan for brukermedvirkning og 
observatørordning til styret i Helse Nord RHF 

Side 25

Sak 76-2006 Tertialrapport nr. 2 – 2006  Side 34
Sak 77-2006 Hålogalandssykehuset HF – ny organisering, rapport og 

anbefalinger prehospitale tjenester 
Side 36

Sak 78-2006 Desentralisering av spesialisthelsetjenester – statusrapport Side 46
Sak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord – status ved utløpet av 

strategiperioden 
Side 63

Sak 80-2006 Nasjonal IKT – strategi- og tiltaksplan for 2006 og 2007 Side 66
Sak 81-2006 Nasjonal IKT – utredningsprosjekt for langsiktig organisering 

av IKT-området 
Side 68

Sak 82-2006 Nordlandssykehuset HF – utbygging av voksenpsykiatrien Side 71
Sak 83-2006 Orienteringssaker Side 76
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Rapport om arbeidet i prosjekt innkjøp  
 4. Oppgjør/saksbehandling mot enkeltpersoner - 

pasienttransport 
 

Sak 84-2006 Referatsaker Side 84
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2006 

ad. nasjonal inntektsfordeling til spesialisthelsetjenesten 
 

 2. Brev fra Helgeland Regionråd av 4. september 2006 ad. 
akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen 

 

 3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. september 
2006 til Mental Helse Ungdom ad. psykisk helsevern på 
Svalbard 

 

 4. Brev fra Universitetet i Tromsø av 22. september 2006 ad. 
rehabilitering og utbygging av lokaler for barne- og 
ungdomspsykiatrien i Midt-Finnmark i Karasjok 
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 5. Brev fra Norges Handikapforbund Nord-Norge av 28. 

september 2006 ad. Helse Nords underskudd  
 

 6. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg av 29. 
september 2006 

 

Sak 85-2006 Eventuelt Side 91
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 71-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2006 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Helse Finnmark HF, Klinikk Kirkenes,  
Dr Palmstrøms v 15 i Kirkenes, den 6. september 2006 – fra kl. 14.35 til kl. 18.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari 
B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, direktør Finn 
Henry Hansen og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
Administrasjonen fratrådte under behandling av styresak 57-2006. 
 
 
STYRESAK 55-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 55-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2006 
Sak 57-2006 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/6.2.a. 
Sak 58-2006 Hålogalandssykehuset HF, ny organisering, jf. styresak 53-2006 – valg 

av styrer i de berørte helseforetakene 
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble behandlet i lukket 
møte, jf. § Offl. § 5. 

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

Sakspapirene ettersendes. 
Sak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak 
Sak 62-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer II 2006 
Sak 63-2006 Orienteringssaker 
 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 
Sak 64-2006 Plan for internrevisjon 2006 
Sak 65-2006 Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015, desentralisering og 

ambulering 
Sak 66-2006 Nasjonal strategi for psykisk helsevern 
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Sak 67-2006 Referatsaker 
 7. Protokoll fra Kontrollkomiteens møter, den 10. mars 2006 og 30. mai 

2006 
 8. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 28. juni 2006 til statsråd Sylvia 

Brustad ad. den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark 
 9. Brev fra Helse Nords regionale brukerutvalg av 22. august 2006 til 

Helse- og omsorgsdepartementet med uttalelse ad. den økonomiske 
situasjonen 

 10. Styresak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak, vedlegg 3 
Kopi av dokumentet ble lagt frem ved møtestart.  

 11. Brev fra Hammerfest Kommune av 28. august 2006 ad. Helse 
Finnmarks økonomiske situasjon 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 12. Brev fra alle konserntillitsvalgte i NAVO til helseminister Sylvia 
Brustad av 5. september 2006 med uttalelse ”For ensidig fokus på 
budsjettbalanse i helseforetakene” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 13. Drøftingsprotokoll fra møte, den 4. september 2006 ad. styresak 60-
2006 og 61-2006. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 14. Brev fra ansattevalgte styremedlemmer i Nordlandssykehuset HF av 
1. september 2006 ad. krav om økt antall ansattes representanter i 
styret.  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 68-2006 Eventuelt 
Ansattes representasjon i helseforetakene 
Luftambulansetjenesten ANS – arbeids- og hviletidsbestemmelser 

Sak 69-2006 Valg av styret i Sykehusapotek Nord HF, jf. helseforetaksloven § 21 
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble behandlet i lukket 
møte, jf. § Offl. § 5. Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 
58-2006. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 56-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 20. JUNI 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2006 godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 57-2006  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken ble behandlet unntatt off., jfr. Offl § 5a/6.2.a. 
 
Styrets vedtak:  
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 400 000,- med virkning fra 1. juli 2006.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 58-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, NY 
  ORGANISERING, JF. STYRESAK 53-2006 –  
  VALG AV STYRER I DE BERØRTE  
  HELSEFORETAKENE 
  Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble  
  behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 
 
Styrets vedtak:  
 
Nye styrer i helseforetakene velges som følger: 
 

Hålogalandssykehuset HF – avviklingsstyre  
 
For perioden 7. september 2006 til 31. desember 2006 velges følgende 
styremedlemmer: 

 
Pål Krüger, styreleder 
Åshild Bendiktsen, nestleder 
Ivar Østberg, styremedlem 
Randi Steinli Pedersen, styremedlem (ansattevalgt) 
Ole Edvard Gabrielsen, styremedlem (ansattevalgt) 

 
Nordlandssykehuset HF 
 

For perioden 7. september 2006 til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges 
følgende styremedlemmer:  
 
Bjørn Kjensli, Vestvågøy   
Anne Husebekk, Tromsø   
Finn Henry Hansen, Bodø   
Tor Valle, V, Hamarøy 
Anne-Ma Vik, SV, Bø i Vesterålen 
Randi Myrvang Næss, KrF, Meløy 
Øyvind Mathisen, AP, Bodø 

 
Som styreleder velges Bjørn Kjensli, og som nestleder velges Anne Husebekk. 

 
Styrene oppnevnes i foretaksmøte med henholdsvis Hålogalandssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF, den 7. september 2006.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 59-2006  MØTEPLAN 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Møteplan for 2007 godkjennes som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøte  7  14  2 18  22  10 7 12 
Styreseminar   14-15       10-11   
Foretaksmøte x    x        
 

• 7. februar 2007:  Tromsø 
• 14. mars 2007:  Bodø 
• 14. – 15. mars 2007: Bodø (styreseminar) 
• 2. mai 2007:  Mosjøen 
• 18. juni 2007:  Bodø 
• 22. august 2007:  Hammerfest 
• 10. oktober 2007:  Tromsø 
• 10. – 11. oktober 2007: Tromsø (styreseminar) 
• 7. november 2007:  Lofoten 
• 12. desember 2007:  Tromsø 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 60-2006  ØKONOMISKE RAMMER – TILPASNINGER I  
 AKTIVITET OG BEMANNING 
 
Administrasjonen fremmet følgende reviderte forslag: 
 
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.  

 
Enstemmig vedtatt. 

 
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.  

 
Vedtatt mot fem stemmer. 

 
Det ble fremmet følgende alternative forslag av styremedlem Stig-Arild Stenersen:  

 
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. Dette vil få konsekvenser for 
tjenestetilbudet til befolkningen og arbeidsforholdene for de ansatte. 

 
Forslaget falt mot fem stemmer. 
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3. Kvaliteten på månedsrapporteringen må heves og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen og beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
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 og konsekvensene av tiltakene få større plass i 
arbeidet med budsjett 2007. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
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. 

 
Forslaget falt mot fire stemmer. 

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

forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” og dens anbefalinger.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
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. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
8. Det gjennomføres foretaksmøter for å presisere kravene til omstilling og rapportering. 
 

Følgende forslag til vedtak legges frem for foretaksmøtene: 
 
Helgelandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Helgelandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
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5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  

 
Helse Finnmark HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF 

som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Hålogalandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Hålogalandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
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Nordlandssykehuset HF: 
 

1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset 
HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF som fremstår med betydelige negative avvik i 
forhold til etablerte og fastholdte styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal justere sin aktivitet i henhold til styringsmålet i 

bestillerdokumentet både med hensyn til volum og prioriteringer mellom 
fagområdene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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.  

 
Enstemmig vedtatt. 

 
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.  

 
Vedtatt mot fem stemmer. 

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

situasjonen og beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
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 og konsekvensene av tiltakene få større plass i 
arbeidet med budsjett 2007. 

 
Enstemmig vedtatt. 

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

forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” og dens anbefalinger.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
6. 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
7. Det gjennomføres foretaksmøter for å presisere kravene til omstilling og rapportering. 
 

Følgende forslag til vedtak legges frem for foretaksmøtene: 
 
Helgelandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Helgelandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  
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2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Helse Finnmark HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF 

som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Hålogalandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Hålogalandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  
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2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Nordlandssykehuset HF: 
 

1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset 
HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF som fremstår med betydelige negative avvik i 
forhold til etablerte og fastholdte styringsmål.  



14 

 
 

2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal justere sin aktivitet i henhold til styringsmålet i 

bestillerdokumentet både med hensyn til volum og prioriteringer mellom 
fagområdene. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 60-2006 – stemmeforklaring:  
 
De ansattevalgte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF kan ikke stille seg bak styresak 
60-2006 som helhet. 
 
Vi er av den oppfatning at det fortsatt er manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og 
pålagte oppgaver, og den økonomiske rammen som stilles til rådighet. Foretakene i Helse 
Nord har gitt klare signaler til Helse Nord om at de foreliggende underskudd ikke er 
realistiske å gjennomføre uten at det gies sterkere føringer og prioriteringer fra eier. Samtidig 
ser vi at sykefraværet i foretaksgruppen har en betydelig og bekymringsfull økning. 
 
Styret i Helse Nord RHF har etter vårt syn et for ensidig fokus på innsparingstiltak og 
budsjettbalanse. Dette har fått uheldige konsekvenser for pasienttilbudene og arbeidsmiljøet 
til ansatte ved helseforetakene. De økonomiske rammene vi har fått gir ikke mulighet til å 
lukke de pålegg som er gitt av arbeidstilsynet gjennom ”God Vakt!” kampanjen. Dette har 
etter vårt syn i alt for liten grad blitt videreformidlet til Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Helse Nord har brukt betydelige ressurser på å lage planer for ulike prioriterte grupper. 
Planene er gode og setter søkelys på pasientgrupper som kronikere og innenfor psykiatri. At 
disse planene nå settes på vent på grunn av økonomi er svært alvorlig, og ikke i tråd med de 
nasjonale føringer. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen  



15 

 
 
STYRESAK 61-2006  SYKEFRAVÆR – ANALYSE OG TILTAK 
 
Styrets 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.  

 
3. Styret ber administrasjonen spesielt være opptatt av lederrollen i HMS-arbeidet og 

hvordan dette tema er implementert i foretaksgruppens og foretakenes 
lederutviklingstiltak. Stilling som konsernverneombud søkes innarbeidet i budsjettet for 
2007. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 62-2006  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER II 2006 
 
Styrets 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.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 63-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Ingen orienteringer 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Samdata-rapporten for 2005 – informasjon 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 18. august 2006 – 

økonomi/aktivitetsnivå  
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter (Luftambulansetjenesten i Finnmark) 
- Seminar med Sosial- og Helsedirektoratet på Selbu – samarbeid på analyse 

1. Hålogalandsprosjektet – status    
2. Nordområdeutvalget helse – rapport 1.9.2006 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 64-2006  PLAN FOR INTERNREVISJON 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Plan for internrevisjon 2006 vedtas som fremlagt.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 65-2006  PLAN FOR AVTALESPESIALISTER I HELSE 
 NORD 2007-2015, DESENTRALISERING OG  
 AMBULERING 
 
Styrets vedtak:  
 
1. 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).  
 
2. 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.  

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

praksiser fra Bodø og Tromsø.  
 
4. 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. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Administrasjonen i Helse Nord RHF gis i oppdrag i å vurdere hvordan den samiske 

befolkningens behov og rettigheter skal ivaretas i desentralisering av 
spesialisthelsetjenesten.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 66-2006  NASJONAL STRATEGI FOR PSYKISK 

HELSEVERN  
 
Styrets 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 sin 
vedtatte tiltaksplan.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 67-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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  
4. Styresak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak, vedlegg 3. Kopi av brevet ble lagt frem 

ved møtestart. 
5. Brev fra Hammerfest Kommune av 28. august 2006 ad. Helse Finnmarks økonomiske 

situasjon. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
6. Brev fra alle konserntillitsvalgte i NAVO til helseminister Sylvia Brustad av 5. september 

2006 med uttalelse ”For ensidig fokus på budsjettbalanse i helseforetakene”. Kopi av 
brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Drøftingsprotokoll fra møte, den 4. september 2006 ad. styresak 60-2006 og 61-2006. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.  

8. Brev fra ansattevalgte styremedlemmer i Nordlandssykehuset HF av 1. september 2006 
ad. krav om økt antall ansattes representanter i styret. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 
 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 68-2006  EVENTUELT 
 
1. Ansattes representasjon i helseforetaksstyrene 
 

Styremedlem Kirsti Jacobsen reiste spørsmål om økning av ansattes representasjon i 
helseforetaksstyrene, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av tidligere dette året. 
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Styrets vedtak: 
 

- Dersom det fremmes krav av de ansatte i helseforetakene om en ekstra representant i 
styrene i henhold til brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, suppleres styrene i 
helseforetakene i tråd med valgresultatet fra sist valg.  

 
- Administrasjonen i Helse Nord RHF vurderer behovet for vedtektsendringer med 

hensyn til antall styremedlemmer i helseforetakene. 
 
2. Luftambulansetjenesten ANS – arbeids- og hviletidsbestemmelser 

 
Styremedlem Stig-Arild Stenersen reiste spørsmål om arbeids- og hviletidsbestemmelser 
for bemanningen på fly og helikopter i forhold til oppdragsmengde. 

 
 
STYRESAK 69-2006  VALG AV STYRET I SYKEHUSAPOTEK 
 NORD HF, JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
  Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble  
  behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 
  Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 58-2006. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges følgende styre i 

Sykehusapotek Nord HF: 
 

o Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
o Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
o Valter Seipajærvi (H), Sør-Varanger, fyrmester 
o Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
o Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær 
 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i Sykehusapotek Nord HF oppnevnes i foretaksmøte, den 7. september 2006.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. september 2006 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 
 

 

STYRESAK 72-2006  INSTRUKS FOR ADM. DIREKTØR –  
 REVIDERING  
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål  
Av helseforetakslovens § 29 fremgår det at ”styret skal føre tilsyn med daglig leder og kan 
fastsette instruks for denne”. Administrerende direktørs instruks ble vedtatt i styresak nr. 5-
2002, og noe endret i styresak nr. 58-2004. 
 
Etter at styrets instruks ble revidert nå i 2006 (styresak nr. 13-2006), er det naturlig også å se 
nærmere på administrerende direktørs instruks. 
 
Vurdering 
Instruksen vil, som følge av de foreslåtte endringene, i større grad samsvare med tilsvarende 
instrukser i de andre helseregionene. Dette innebærer blant annet at det blir tatt inn særskilte 
bestemmelser om samarbeid med andre aktører, ivaretakelse av HMS (helse, miljø og 
sikkerhet), personalansvaret, ansvar for det regionale helseforetakets fullmaktsstruktur, 
prosessevne (sivile saker for domstolene) og påtalefullmakt (straffesaker, jf styresak nr. 85-
2005). Administrerende direktørs representasjon utad (signatur og prokura) korrigeres i 
samsvar med styrets vedtak i styresak 58-2004 og styreinstruksens pkt. 9. 
 
Det er også tatt inn en innholdsfortegnelse. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fremlagte instruks for administrerende direktør vedtas. 
 
 
Bodø, den 28. september 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Utkast til instruks for administrerende direktør 
 Utkast til instruks for administrerende direktør med sporede endringer 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006 200400329-9 016 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 
 

 

STYRESAK 73-2006  HELSEFORETAKENES INNKJØPSSERVICE AS  
 – ANSVARLIG LÅN 
 
Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Bakgrunn/fakta 
Generalforsamling i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), den 26. april 2006 
vedtok at helseregionene skulle skyte inn ny kapital (0,3 mill kr per region), samt gi selskapet 
et ansvarlig lån på (0,3 mill kr per region). Generalforsamlingen består av representanter fra 
de fem helseregionene.  
  
Vurdering 
HINAS eies av de fem helseregionene og er et viktig selskap i arbeidet med å realisere 
innkjøpsbesparelser og å sikre gode anskaffelsesprosesser. Styrking av selskapet er funnet 
nødvendig av generalforsamlingen. Helseforetaks mulighet for å yte lån til underliggende 
datterselskaper er ikke særskilt regulert i helseforetaksloven eller vedtekter. Helseforetak har 
med andre ord som utgangpunkt anledning til å yte lån til underliggende selskaper. Det 
foreslås på denne bakgrunn at lån innvilges.  
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF skyter inn ny kapital kr. 300.000,- og innvilger ansvarlig lån til HINAS. 
Låneavtalen signeres av administrerende direktør.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Helse Nord RHF skyter inn ny kapital kr. 0,3 mill kr og innvilger HINAS ansvarlig lån på 0,3 
mill kr.  
 
 
Bodø, den 29. september 2006.  
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Protokoll fra generalforsamling i HINAS 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006 200300249-261 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 74-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG I  
 HELSE NORD RHF – OPPNEVNING 2006-2008 
 
Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål/sammendrag  
Dette er en oppfølging av styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg - prinsipper for 
representasjon og oppnevning. Styret gjorde her følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at framtidig representasjon og oppnevning av Regionalt brukerutvalg 

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

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

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

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

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

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

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

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

med observatør i styret. 
 
I denne saken fremmes forslag til representanter, vararepresentanter samt leder og nestleder til 
nytt Regionalt brukerutvalg for perioden 2006 – 2008 i tråd med styrets anbefalinger. Valget 
skjer med bakgrunn i innkomne forslag fra organisasjonene og fylkeskommunale eldreråd i 
regionen. Utredning av forslag om observatørordning jf. pkt. 5 i vedtaket gjøres i egen sak. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning som 
en del av sin arbeidsform. Det er også tatt inn bestemmelser om brukermedvirkning i § 14 i 
vedtektene til Helse Nord RHF. Utvalgets sammensetning og mandat fastsettes for øvrig av 
styret for Helse Nord RHF.  
 
Siden det første utvalget ble etablert i 2002 er det høstet ulike erfaringer med 
brukermedvirkning og arbeidet i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF. En plan for 
brukermedvirkning, med forslag til tiltak for å styrke brukermedvirkning generelt og 
samarbeidet mellom brukerutvalget og styret, vil bli lagt fram som egen sak for styret.  
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Regionalt brukerutvalg er et rådgivende utvalg for styret i Helse Nord RHF. I inneværende 
periode består utvalget av ti medlemmer og har samme funksjonstid som styrene i 
helseforetakene som ble oppnevnt høsten 2005 (dvs. til høsten 2007). I forbindelse med 
endringene i styrene i helseforetakene i januar 2006, fikk styrene ny funksjonsperiode (til 
januar 2008). I henhold til styrets vedtak ved oppnevningen av nåværende brukerutvalg (sak 
83-2006), skulle brukerutvalgets funksjonsperiode synkroniseres med styrene. Dette 
innebærer at selv om Regionalt brukerutvalg i utgangspunktet skal ha to års funksjonstid, så 
vil utvalget som oppnevnes i denne sak få funksjonsperiode til januar 2008.  
 
Vurdering 
En rekke hensyn må ivaretas ved oppnevning av Regionalt brukerutvalg. Det har stor 
betydning som grunnlag for at utvalget skal få legitimitet i sitt arbeid. Prosessen som ledet 
fram til styrets vedtak om å oppnevne nytt utvalg etter kun et år, understreker dette tydelig.  
 
Ved oppnevningen av nytt utvalg er det tatt utgangspunkt i de prinsipper for representasjon og 
oppnevning som styret sluttet seg til i sak 45-2006. Utvalget settes sammen av representanter 
fra de største hovedsammenslutningene; Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), 
Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) samt fylkeskommunale 
eldrerådene i regionen. I tillegg kommer representant for ett satsingsområde, som for perioden 
2006-2008 skal velges fra rusorganisasjonene.  
 
Organisasjonene er bedt om å vurdere en rekke kriterier i sitt valg av kandidater. I tillegg til 
behovet for en balansert sammensetning med hensyn til kjønn, alder, geografi og 
helseforetakstilknytning, er det viktig at utvalget reflekterer barn, ungdom og voksnes 
perspektiv og har representanter med samisk, minoritets-, innvandrerbakgrunn. Utvalget bør i 
tillegg til rus også reflektere Helse Nords øvrige satsingsområder (kronikergrupper som 
diabetes, revmatologi, øvrige brukergrupper innen habilitering og rehabilitering, eldre og 
psykisk helsevern). Representantenes evne til å representere alle brukere/pårørende, ikke kun 
”egen gruppe”, samt deres brukerkompetanse og tidligere erfaring fra arbeid med 
brukermedvirkning spiller også inn. 
 
Med tanke på de viktige prosesser dagens brukerutvalg har startet, bl.a. med plan for 
brukermedvirkning, ble det også henstilt til organisasjonene om at hensynet til kontinuitet må 
veie tungt i deres vurderinger av hvilke kandidater som skal foreslås oppnevnt. 
  
Med unntak av representant for satsingsområde, innebærer den vedtatte sammensetningen at 
utvalget ikke har representanter fra enkeltorganisasjoner. Dette innbefatter også Sametinget 
og andre organisasjoner for samer, minoriteter og innvandrere. Organisasjonene er imidlertid 
bedt om å vurdere også dette kriteriet ved utvelgelsen av kandidater. Sametinget har 
signalisert at det ikke oppfatter at det har en naturlig plass i brukerutvalget. Samtidig er det 
viktig at spørsmål om samiske brukeres situasjon ivaretas i Helse Nord RHF. 
Samarbeidsorganet som Helse Nord RHF og øvrige RHF har opprettet med Sametinget vil her 
være et naturlig organ for brukerutvalget å samarbeide med.  
 
Regionalt brukerutvalg er et rådgivende organ for styret. Ut over skriftlig og evt. muntlig 
referat fra brukerutvalget i styret ved administrerende direktør, har det hittil ikke vært etablert 
treffpunkt med styret i Helse Nord RHF. Styret vedtok i samband med vedtak i styresak 45-
2006 å utrede en observatørording fra brukerutvalget til styret. Dette utredes i egen sak. 
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Konklusjon 
I tråd med styrets vedtak oppnevnes nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF. Utvalget 
får samme funksjonstid som styrene i helseforetakene i Helse Nord. Behovet for bred 
representasjon fra de viktigste organisasjonene, satsingsområdene for Helse Nord RHF og 
ønsket om legitimitet er søkt ivaretatt. Det er viktig at utvalget kan fungere effektivt i forhold 
til sin rolle og sakene det skal behandle. Hensynet til kontinuitet har veid tungt i vurderingen.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 45-2006. Sammensetningen er 
valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder for 
Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold 
til utvalgets rolle.  

 
2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 

perioden oktober 2006 til januar 2008: 
 

• Else Andreassen, Brøstadbotn  FFO Troms (ny)      
• Sissel Brufors Jensen, Andfiskå  FFO Nordland (gjenvalg)    
• Hans Austad, Bodø    FFO Nordland (gjenvalg)    
• Asle Sletten, Tromsø    FFO Troms (gjenvalg)     
• Arnfinn Sarilla, Alta    FFO Finnmark (gjenvalg)     
• Edel Hætta Eriksen, Kautokeino  Fylkeskommunalt eldreråd Finnmark (gjenvalg) 
• Bjørnar Østgård, Tromsø   Fylkeskommunalt eldreråd Troms (gjenvalg) 
• Halgeir Holthe, Tromsø   SAFO, Norges blindeforbund (gjenvalg)  
• Mari Tove Ådal, Ankenesstrand  SAFO, Norges handikapforbund (ny)  
• Ragnar Moan, Tromsø   Satsingsområde rus: RIO Nord (gjenvalg) 

 
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:  
 

• Hans Austad, leder (gjenvalg) 
• Sissel Brufors Jensen, nestleder (gjenvalg) 
 

4. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall 
vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett.  
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for FFO: 
• Else Nyby, Alta 
• Gerd Pettersen, Bodø 
• Arnold Paulsen, Gratangen 
• Eva O. Teigen, Narvik 
• Stig Raymond Mo, Borkenes 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for SAFO: 
• Navneforslag ikke mottatt per 01.10.2006. 
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Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene: 
• Bård Moen, Bodø 
• Samuel Anders Guttorm, Berlevåg 
• Olga Johnsen, Mo i Rana 
• Aud Overå Fyhn, Tromsø 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus: 
Hilde Nicolaisen, Tromsø 

 
5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 

videreføres. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av 
satsene. 

 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 75-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PLAN FOR  
 BRUKERMEDVIRKNING OG  
 OBSERVATØRORDNING TIL STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål/sammendrag 
I styresak 17-2004 Valg på regionalt brukerutvalg for Helse Nord ba styret Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF om å utarbeide en egen plan for brukermedvirkning. Styret 
ønsket å bli orientert om planen.  
 
Regionalt brukerutvalg har nå vedtatt en slik plan (RBU-sak 24/2006). Planen inneholder 
anbefalinger og tiltak for et tydeligere og mer systematisk arbeid med brukermedvirkning i 
Helse Nord. Dette omfatter å forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom brukerutvalg, 
styre og administrasjon i Helse Nord RHF, styrke kontakten mellom regionalt og lokale 
brukerutvalg og brukernes organisasjoner, samt bedre brukermedvirkning på individnivå. 
Foruten tiltak som skal følges opp av brukerutvalget selv, inneholder planen en rekke 
anbefalinger om hva som bør gjøres på ulike nivå for å oppnå bedre brukermedvirkning. 
Iverksettingen av flere av tiltakene forutsetter innsats fra administrasjon og styre i Helse Nord 
RHF og helseforetakene, samt sentrale myndigheter.  
 
I planen understrekes at noe av det viktigste som kan bidra til bedre brukermedvirkning på 
strategisk nivå, vil være å styrke kontakten med styret i Helse Nord RHF. I punkt 5 i sak 45-
2006 Regionalt brukerutvalg - prinsipper for representasjon og oppnevning, ba styret 
administrasjonen om å fremme en styresak om brukerutvalget skal være representert med 
observatør i styret.  
 
I denne saken legges Plan for brukermedvirkning i Helse Nord fram for styret til orientering. I 
tillegg fremmes forslag til tiltak for å styrke kontakten mellom styret og Regionalt 
brukerutvalg. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes i egen sak. 
 
Bakgrunn/fakta 
I følge Helseforetaksloven og vedtektene skal Helse Nord RHF ha brukermedvirkning som 
”en del av sin arbeidsform” og alle RHF skal etablere et regionalt brukerutvalg. 
Brukermedvirkning ivaretas også f eks ved deltakelse/høringer i regionale prosjekter og 
dialogmøter med brukerorganisasjoner og fagfolk. Medvirkning fra pasienter og pårørende 
skal ivaretas gjennom den innflytelse den enkelte pasient har på eget behandlingsforløp.  
 
Kommunikasjon med administrasjon og styre i Helse Nord RHF har vært utfordrende. Dette 
skyldes nok først og fremst at det knyttes ulike forventninger til hvilke roller, funksjoner og 
ressurser utvalget har - og skal ha overfor styre og administrasjon. Dette lå også bak styrets 
ønske om at Regionalt brukerutvalg utformet en egen plan for brukermedvirkning, som 
utvalget nå har laget. De strategier og tiltak som er valgt, skal bidra til å bygge opp under 
Helse Nords overordnede målsettinger. Ambisjonen er at Helse Nord RHF sammen med 
brukerorganisasjonene og helseforetakene skal lage ”en modell for en god brukerstyrt 
spesialisthelsetjeneste”. Strategiene omfatter Regionalt brukerutvalg og brukerkompetanse i 
styrende ledd, pasientrettigheter og brukermedvirkning på individ- og foretaksnivå, 
organisasjonene som helsepolitiske aktører og utvikling av regionale møteplasser.  
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I tråd med styrets ønske vektlegger Regionalt brukerutvalg sin strategiske rolle. Utvalget har 
utarbeidet et konkret handlingsprogram for 2006-07, hvor styrking av kommunikasjon og 
samarbeid med styre, administrasjon og lokale brukerutvalg, samt utvikling av arenaer og 
forutsetninger for brukermedvirkning regionalt prioriteres. I likhet med styret, vil RBU i 
tillegg følge opp nasjonale kvalitetsindikatorer og regionale satsingsområder.  
 
Utover skriftlig utveksling av protokoller, har ikke Helse Nord RHF egne ordninger for 
formell eller uformell kontakt mellom Regionalt brukerutvalg og styret. Helse- og 
omsorgsdepartementet går ikke inn for at brukerne blir fullverdige medlemmer i styrene. 
Andre RHF har imidlertid etablert mer eller mindre formaliserte ordninger for kontakten 
mellom Regionalt brukerutvalg og styret. For å styrke dialogen er det erfaringsvis også viktig 
at styret jevnlig setter brukermedvirkning på agendaen, samt at det tilrettelegges for mer 
uformelle kontaktpunkt.  
 
Vurdering 
Brukernes kunnskaper og innspill er viktige for å oppnå Helse Nords overordnede 
målsettinger om å sikre befolkningen kvalitativt gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. I 
sin nye Plan for brukermedvirkning uttrykker Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF et 
klart behov for at brukerne må bli tatt på alvor, gjennom mer aktiv deltakelse i 
beslutningsprosessene.   
 
De regionale brukerutvalgene som arena for brukermedvirkning er et relativt nytt fenomen. 
Både i helseforetakene og i brukernes organisasjoner er det nødvendig med et langsiktig, 
målrettet arbeid for å få brukerutvalgene til å fungere som en arena for brukermedvirkning.  
 
Regionalt brukerutvalg forsøker i Plan for brukermedvirkning å fange inn ”det store bildet” 
om brukermedvirkning. Den inneholder en rekke anbefalinger som utvalget henstiller Helse 
Nord RHF, helseforetakene eller andre instanser om å følge opp. Noen av disse har også 
organisatoriske og/eller økonomiske implikasjoner. Disse må den enkelte instans selv vurdere.  
 
Brukerutvalget prioriterer forbedring av kommunikasjonen med Helse Nord RHF’s 
administrasjon og styre. God dialog bygges på gjensidighet og felles erfaringer. Ett av de 
viktigste tiltakene for å styrke brukermedvirkningen på strategisk nivå, vil derfor være å 
etablere ordninger som kan bidra til dette.  
 
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har utarbeidet en Plan for brukermedvirkning som 
er i tråd med styrets anbefaling om å sette sterkere fokus på strategisk viktige saker, og som 
samlet vil bidra til et godt samarbeid med styre og administrasjon i Helse Nord RHF, lokale 
brukerutvalg og organisasjonene.  
 
For å styrke kommunikasjonen med styret bør det etableres en ordning hvor brukerutvalget 
deltar i styret med talerett. Status som observatør vil medvirke til at brukerutvalget fremstår 
som et mer synlig rådgivende organ for styret. Den ordning som velges må avstemmes med 
den status administrerende direktør og øvrige deltakere i møtene har. I tillegg bør styret sette 
brukermedvirkning opp som eget punkt på agendaen årlig. Her kan utvalget ta opp saker på 
eget initiativ. For å bygge opp god dialog med styret, bør det også tilrettelegges for mer 
uformell kontakt, og at styret inviteres til møter i Regionalt brukerutvalg.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar Plan for brukermedvirkning til orientering.  
 

Iverksettingen av planen må skje i tråd med Regionalt brukerutvalgs prioriteringer og 
forslag og i henhold til Helse Nord RHF’s økonomiske og organisatoriske rammer.   

 
2. Det etableres en ordning hvor én representant fra Regionalt brukerutvalg deltar som 

observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord RHF.  
 

Observatør fra brukerutvalget har rett til å melde inn saker som ønskes behandlet til 
administrerende direktør, men ikke rett til å få dem behandlet. 
 
Styret i Helse Nord RHF setter brukermedvirkning opp som tema på dagsorden i 
styremøtene årlig (”brukerutvalgets time”). Her rapporterer Regionalt brukerutvalg for sin 
egen virksomhet, om oppfølging av plan for brukermedvirkning og kan ta opp egne saker.  
 
Brukerutvalget inviteres til å delta i styreseminarer i Helse Nord.  
 
Representanter fra styret i Helse Nord RHF inviteres også til å delta på møter i Regionalt 
brukerutvalg årlig. 

 
3. Representantene for Regionalt brukerutvalg som deltar i styremøtene, honoreres etter 

ordinære satser for deltakelse i møtene i Regionalt brukerutvalg.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Plan for brukermedvirkning i Helse Nord 
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UTREDNING 
 
Innledning  
I utredningen presenteres først Plan for brukermedvirkning i Helse Nord, som Regionalt 
brukerutvalg vedtok i RBU-sak 24/2006. Utvalgets handlingsprogram for 2006-2007 
gjennomgås med tanke på hvilke tiltak som skal prioriteres. I tråd med brukerutvalgets 
prioriteringer og vedtak i sak 45-2006 utredes forslag til tiltak for brukerutvalgets kontakt 
med styret i Helse Nord RHF. 
 
Bakgrunn 
Brukermedvirkning kan ses både som en strategi og et virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet 
på tjenestene, og som et mål i seg selv, som et bidrag til styrking av brukerens innflytelse og 
selvbestemmelse som individuell bruker og som gruppe. Helseforetakslovens § 34 og 35 og § 
14 i vedtektene for Helse Nord RHF stadfester at de regionale helseforetakene skal ha 
brukermedvirkning som ”en del av sin arbeidsform.” Brukerne skal involveres i planlegging 
og drift av virksomheten, det skal etableres systemer for å innhente deres erfaringer og 
synspunkter og disse synspunktene skal gis en sentral plass i beslutningsprosessene.  
 
Etter krav fra HOD, men samtidig fundert i norske tradisjoner om demokrati og medvirkning, 
ble regionale brukerutvalg etablert i alle regioner i 2002.1 I henhold til mandatet skal disse 
være rådgivende organ for styret i saker knyttet til brukermedvirkning, et samarbeidsforum 
for brukerorganisasjonene og forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne. 
Helseforetakene i Helse Nord har også etter hvert etablert brukerutvalg. Disse har noe ulik 
innretning og tilknytning til de lokale helseforetaksstyret, men felles er at de har en 
rådgivende funksjon og først og fremst behandler saker om eget helseforetak.  
 
Etableringen av brukerutvalg er ikke ensbetydende med at ordningen fungerer etter hensikten. 
Integrering av brukermedvirkning i komplekse organisasjoner som helseforetak er i seg selv 
en utfordring. Selve ordningen er en nyskapning. Som i helseforetaksmodellen har det skjedd 
en utvikling siden 2002, men det er fortsatt et forbedringspotensial både i helseforetakene og 
brukerorganisasjonene for å utnytte modellens muligheter. 
 
Ut over regionalt og lokale brukerutvalg, deltar/høres naturligvis brukerne (ved RBU eller 
brukerorganisasjonene) også på andre måter, f eks i utarbeidelse av regionale og lokale 
handlingsplaner og prosjekter. Helse Nord RHF har arrangert dialogmøter med 
brukerorganisasjoner og fagfolk (f eks diabetes), og har kontakt med organisasjoner, pasienter 
og pårørende i forbindelse med enkeltsaker. De årlige pasienttilfredshetsundersøkelsene 
(PasOpp) kan gi innblikk i hvordan pasientene vurderer spesialisthelsetjenestene i Helse 
Nord. Medvirkning fra pasienter og pårørende er ellers noe som skjer og skal skje daglig, 
gjennom den innflytelse den enkelte pasient har på eget behandlingsforløp.  
 
Plan for brukermedvirkning 
I Helse Nord har det vist seg vanskeligst å finne fram til gode ordninger for kommunikasjon 
mellom brukerutvalg, administrasjon og styre i Helse Nord RHF. Dette kan skyldes flere 
forhold, men sannsynligvis spiller ulike forventninger og forståelse for hvilke roller, 
funksjoner og ressurser utvalget har - og skal ha - overfor styre og administrasjon, inn. 
Temaet ble drøftet da brukerutvalget gjorde en evaluering av egen virksomhet i 2004. 
Diskusjonene i den sammenheng og senere i styret ved oppnevning av nytt utvalg (styresak 
17-2004) konkluderte med et ønske om bedre kommunikasjon mellom brukerutvalg, styre og 
administrasjon, lokale brukerutvalg og brukerorganisasjoner. Styret henstilte brukerutvalget 
om å arbeide mer langsiktig og systematisk med saker knyttet til pasientenes situasjon, og ba 
utvalget om å ”utarbeide en handlingsplan som bygger på erfaringer fra inneværende  
 
                                                 
1 Tone Alm Andreassen (2005): ”Brukermedvirkning i helsetjenesten. Arbeid i brukerutvalg og andre 
medvirkningsprosesser” 
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periode samt overordnede føringer for virksomheten, innen utgangen av juni 2004. Styret ber 
om å bli orientert om planen”.  
 
Regionalt brukerutvalg startet planarbeidet i 2004. Av flere grunner har dette tatt lang tid, 
men planen er nå vedtatt av Regionalt brukerutvalg (Plan for brukermedvirkning, jf RBU-sak 
24/2006).  
 
Planen er utarbeidet av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF med bistand fra 
sekretariatet for brukerutvalget, og har vært til høring blant brukerorganisasjonene og de 
lokale brukerutvalgene. Den ble også diskutert på den regionale brukerkonferansen i mars 
2006. De foreslåtte tiltakene ble i hovedsak støttet av høringsinstansene.  
 
De strategier og tiltak som er valgt, er til sammen ment å bidra til å bygge opp under Helse 
Nords overordnede målsettinger. Regionalt brukerutvalg uttaler høye ambisjoner, om at Helse 
Nord RHF sammen med brukerorganisasjonene og samarbeidspartnerne i spesialist- og 
primærhelsetjenesten skal lage en modell for en god brukerstyrt spesialisthelsetjeneste. 
Planens overordnede formål er å sikre brukermedvirkning på individ-, system- og politisk 
nivå. God brukermedvirkning vil kunne bli en sentral suksessfaktor og et konkurransefortrinn 
for helseforetakene. Det settes opp følgende overordnede strategier (se kapittel 3): 
 
1. Regionalt brukerutvalg som premissleverandør og pådriver for brukermedvirkning: roller, 

oppgaver og arbeidsformer 
2. Sikre brukerkompetanse i de styrende ledd  
3. Sikre pasientrettigheter og brukermedvirkning på individnivå: kunnskap og mestring 
4. Kvalitetssikre og legge til rette for brukermedvirkning på foretaksnivå: informasjon, 

tilrettelegging og medvirkning 
5. Sikre livskraftige interesseorganisasjoner som aktive helsepolitiske aktører: tilskudd og 

synliggjøring 
6. Utvikle gode regionale møteplasser 
 
Det fremmes en rekke anbefalinger og tiltak innen hver strategi. Planen forsøker å fange inn 
”det store bildet” av ulike sider ved brukermedvirkning, og inneholder derfor mange forslag 
som har mer karakter av anbefalinger til Helse Nord RHF’s styre og administrasjon, 
helseforetakene eller nasjonale myndigheter, enn konkrete tiltak som brukerutvalget kan 
iverksette. Iverksetting av tiltakene krever dels også at administrasjon, styre, lokale 
brukerutvalg eller sentrale myndigheter iverksetter egne tiltak for å understøtte disse.   
 
Det regionale brukerutvalget må som tidligere nevnt ha klare strategier for sitt arbeid. 
Regionalt brukerutvalg har derfor valgt ut noen hovedområder/tema det ønsker å arbeide 
særlig med den nærmeste perioden (se kapittel 4): 
 
1. Sikre brukerkompetansen i styrende ledd: tettere kontakt med styret 
Dette punktet gjennomgås også i større detalj senere i utredningen. Regionalt brukerutvalg vil 
ta initiativ til et møte med styreleder/administrerende direktør for å drøfte dette nærmere. 
  
2. Styrke kontakt og samhandling mellom lokale og regionalt brukerutvalg 
Det er ønske om fleksible samarbeidsløsninger som kan bidra til bedre arbeidsdeling og 
koordinering av virksomheten mellom de lokale og det regionale brukerutvalget. På den 
regionale brukerkonferansen i mars 2006 fremkom også at utvalgene har ulike økonomiske 
rammer. Regionalt brukerutvalget vil ta et initiativ overfor lokale brukerutvalg for å starte 
diskusjonen.  
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3. Bedre medvirkning i Helse Nord RHF’s plan og budsjettprosesser 
Se i sammenheng med punkt 1. Plan for brukermedvirkning inneholder en rekke anbefalinger 
til hvordan prosessene bør være. Rutinene innlemmes i plankalenderen for Helse Nord RHF. 
 
4. Følge opp kvaliteten på tjenestene 
Dette hører under brukerutvalgets løpende oppgaver med å følge med på viktige satsinger og 
tiltak som gjøres for å heve kvaliteten på tjenestene. Nasjonale kvalitetsindikatorer som 
epikrisetid, korridorpasienter og individuelle planer er mål på kvalitet som styret i Helse Nord 
RHF også er opptatt av. Eldre og kronikere, rus og psykisk helse er utpekt som Helse Nord 
RHF’s viktigste satsingsområder. Regionalt brukerutvalg skal holde seg orientert om 
utviklingen på disse feltene.  
 
5. Økt kunnskap og forståelse for spesialisthelsetjenestens utfordringer 
Spesialisthelsetjenesten er en kompleks organisasjon som kan virke uoversiktlig og vanskelig 
å forstå. Samtidig kreves det at Regionalt brukerutvalg skal komme med innspill til saker som 
til dels har høy ”brukerterskel.” I plan for brukermedvirkning introduserer Regionalt 
brukerutvalg ideen om å innføre en ”introduksjonspakke” for nye brukerrepresentanter. Dette 
vil heve representantenes kompetanse og medføre at brukerne kan gi bedre innspill. Forslaget 
må vurderes nærmere mht. organisering og kostnader. 
 
6. Bidra til økte bevilgninger til brukermedvirkning  
Som Regionalt brukerutvalg påpeker, ligger Helse Nord langt lavere enn øvrige regioner i 
både konkret tall og antall kr per innbygger som brukes til tilskudd til brukerorganisasjoner og 
øvrige brukerrettede tiltak, og at det er behov for en opptrapping. Det må henvises til det 
pågående budsjettarbeidet på dette punktet. Brukerutvalget skal for øvrig gjennomgå 
kriteriene for tilskudd til brukerorganisasjonene.  
 
7. Utvikle møteplasser og arena for erfaringsutveksling og samarbeid 
I mars 2006 arrangerte Regionalt brukerutvalg og Helse Nord RHF for første gang en regional 
brukerkonferanse. Den samlet over 80 deltakere fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner fra 
hele regionen. Den nye plan for brukermedvirkning ble presentert, og innspill herfra er senere 
innlemmet i planen. En slik konferanse, som samlet brukere på tvers av fagfelt og nivå, har 
blitt mottatt som en kjærkommen anledning til å starte et viktig nettverksbyggingsarbeid.  
 
Det foreslås at konferansen etableres som årlig arrangement, med varierende tema, og gjerne 
arrangert i samarbeid med lokale brukerutvalg og andre aktører. For at flest mulig fra 
brukersiden skal få anledning til å delta vil RBU sette av midler til å dekke konferanseutgifter 
for en del av deltakerne. I planen foreslås det å etablere en pris for ”god brukermedvirkning”, 
som evt. kan deles ut på denne konferansen.  
 
Utredning om observatørordning og øvrige kontaktpunkt med styret 
I henhold til lov- og regelverk skal brukerne som nevnt bli hørt i viktige saker og delta i 
arbeid med plan og melding og viktige strategivalg. Regionalt brukerutvalg anbefaler at Helse 
Nord RHF på sikt arbeider for en ny modell for styresammensetning, hvor brukersiden får 
representasjon. Dette er ett av de viktigste tiltakene brukerutvalget ønsker å få gjennomført 
for å sikre bedre brukermedvirkning på systemnivå i Helse Nord.  
 
Tettest kontakt med styret oppnås ved direkte deltakelse i styrets møter. Implisitt i utvalgets 
ønske er at Regionalt brukerutvalg skal få en annen status enn som rene tilhørere. 
  
Slike forslag har også blitt fremmet tidligere, men Helse- og Omsorgsdepartementet avklarte 
senest i juli 2005 at representasjonen i styrene ikke ville bli endret (brev av 21.7.2005) ved 
nyoppnevningen i 2005. Den siste endringen i 2006, hvor deltakelse fra politikerne ble 
introdusert, tilsier nok at ytterligere utvidelse ikke vil skje de nærmeste år. 



31 

 
 
I henhold til dette har ingen av styrene i RHF innlemmet brukerne i styrene som fullverdige 
medlemmer. I motsetning til Helse Nord RHF har imidlertid de andre regionene etablert en 
praksis hvor brukerutvalget har en mer aktiv kontakt med styret enn via skriftlig utveksling av 
uttalelser og vedtak fra de respektive fora.  
 
Helse Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF har etablert ordninger hvor medlemmer fra 
brukerutvalget deltar i styremøtene med observatørstatus. I Helse Øst RHF deltar to fra 
brukerrådet som observatør i hvert styremøte. De har uttalerett, men må melde inn saker de 
ønsker å kommentere i forkant. Ordningen oppleves som positiv, siden brukerne ”sitter ved 
samme bord” og kan komme med innspill hvis de ønsker det. Deltakelse i møtene gir også 
mulighet for å knytte mer uformell kontakt med styret. I tillegg deltar brukerrådet i 
styreseminar. Helse Midt-Norge vedtok i juni 2006 at brukerutvalget skal gis møte- og 
uttalerett i styremøtene. Dette er en formalisering av en praksis som har utviklet seg over tid. 
Brukerutvalget har hele tiden vært til stede i møtene, men etter hvert har styret i økende grad 
også trukket brukerutvalget mer aktivt inn for informasjon og innspill på mer uformell basis. 
Det var nå behov for å formalisere deres rolle. I tillegg møter det regionale brukerutvalget 
styret to ganger i året gjennom ”Brukerutvalgets time”. Her tar brukerutvalget opp egne saker. 
Styret i Helse Midt-Norge forutsetter også at helseforetakene etablerer en slik praksis. 
 
Helse Vest RHF har etablert en ordning hvor ett medlem av brukerutvalget kan delta på 
styremøtene gjennom at Helse Vest dekker utgifter til deltakelsen. Representanten deltar kun 
som tilhører. En gang per år holder imidlertid det regionale brukerutvalget en redegjørelse for 
styret om sitt arbeid. Da gis anledning til en aktiv dialog mellom brukerutvalget og styret, og 
utvalget kan ta opp saker de er opptatt av. I Helse Sør RHF møter brukerutvalget med to 
representanter i styret, men uten talerett. Brukerutvalget har imidlertid møter med 
administrerende direktør og konserntillitsvalgte for å tilrettelegge for mer aktiv dialog.  
 
Det kan i seg selv hentes gevinster ved at brukerutvalget blir bedre kjent med styret og hvilke 
diskusjoner de har, gjennom at de er til stede i styrets møter. En mer aktiv deltakelse i styrets 
arbeid, f eks gjennom å være observatør med møterett og evt. talerett, kan både styrke 
brukernes stilling som medspiller i beslutningsprosessene, og gi styret direkte impulser i deres 
drøftinger. Dette må i seg selv sies å være verdifullt.  
 
Regionalt brukerutvalg er et rådgivende organ for styret. I dag gis disse rådene gjennom 
utvalgets deltakelse i administrative prosesser og innspill til saker samt utveksling av 
skriftlige referat og uttalelser. Muntlige innspill fra brukerne må målbæres gjennom andre; av 
styret selv eller administrerende direktør. Ved at brukerutvalget får mer ”offentlig” status som 
observatør, kan nok utvalget også fremstå som et tydeligere rådgivende organ for styret.  
 
Samtidig er det viktig å skille denne rådgivende rollen, og den rolle styret har som besluttende 
organ som skal vedta saker etter en helhetlig vurdering. Derfor må den ordning som velges, 
avstemmes og balanseres med både administrerende direktørs rolle i styret (møte-, tale- og 
forslagsrett) og med styret for øvrig. Målsettingen bør være at brukerutvalget skal kunne 
kommentere enkeltsaker og få være med på å ”sette dagsorden”. Samtidig kan ikke 
brukerutvalget ha status på linje med administrerende direktør eller øvrige styremedlemmer. 
Det kan sette brukerrepresentanter i en uheldig dobbeltrolle eller ”gisselsituasjon” som ikke 
vil være ønskelig verken fra brukerne selv, styret eller administrasjonens synspunkt.  
 
Når det gjelder hvem og hvor mange observatørordningen bør omfatte, tilsier erfaringen fra 
andre regioner at det er mest hensiktsmessig at brukerutvalget er representert ved to 
medlemmer. Det gjør ordningen mindre sårbar enn hvis det kun er ett medlem som får møte.   
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En observatørordning (med møte/talerett) bør helst suppleres med andre tiltak. Andre regioner 
har etablert praksis med at brukerutvalget selv får sette dagsorden i styret en-to ganger per år. 
På et avsatt tidspunkt får brukerutvalget legge fram og kommenterer de saker og tema de selv 
er opptatt av uten hensyn til øvrig møteagenda.    
 
Ut over en observatørordning og egen tid på agendaen, må god dialog med styret også sikres 
ved at Regionalt brukerutvalg inviteres til å delta i styreseminar eller andre aktuelle møter. 
Dette har også vært praksis til nå. I Plan for brukermedvirkning påpeker brukerutvalget at det 
ønsker å delta mer aktivt i de dialogmøter Helse Nord har mellom brukerorganisasjoner og 
fagfolk, og at det legges opp en mer systematisk plan for dette. God dialog sikres gjennom at 
partene blir bedre kjent med hverandre. I dette ligger også at styret bør bli bedre kjent med 
brukerutvalgets virksomhet. Styret bør derfor også jevnlig inviteres til brukerutvalgets møter.   
 
Konsekvenser  
I følge lovverk og styringsdokumenter har brukerne krav på å bli hørt og delta i viktige plan-, 
budsjett- og rapporteringsprosesser. Ivaretakelse av brukermedvirkning fordrer et godt 
samspill mellom helseforetak, brukerorganisasjoner og brukerutvalg. Det må finnes gode 
møteplasser hvor de ulike parter kan treffes for å utvikle samarbeidet.  
 
Gjennom plan for brukermedvirkning ønsker det regionale brukerutvalget å sette fokus på de 
mål og strategier brukerutvalget selv må ha for å bygge opp under Helse Nords overordnede 
målsetting om å sikre befolkningen i regionen gode og likeverdige spesialisthelsetjenester 
med god kvalitet. Utvalget har i tillegg inkludert anbefalinger og tiltak som det ikke bare vil 
være opp til utvalget selv å iverksette. Disse må vurderes nærmere mht. økonomiske og 
organisatoriske konsekvenser.  
 
Selv om brukerutvalgene er grunnlagt på lange tradisjoner om medvirkning, er de 
nyskapninger som ikke har funnet sin endelige form. Det er behov for organisasjonsutvikling 
både hos helseforetakene og i brukerorganisasjonene, for å kunne utnytte disse som kanaler 
for medvirkning. Etablering av mer formelle arenaer for Regionalt brukerutvalgs kontakt med 
styret er ett slikt tiltak. Andre tiltak vil være å utvikle samarbeidsrelasjonene med de lokale 
brukerutvalgene og forbedre rutinene for brukermedvirkning i plan- og meldingsprosessen og 
andre saker som har betydning for brukerne.  
 
Brukerrepresentanter som skal delta i disse prosessene, har imidlertid behov for kunnskap og 
informasjon om Helse Nord. For å bidra til å høyne brukernes kompetanse og derved høyne 
kvaliteten på de innspill de kan gi i de ulike arenaer og prosesser de deltar i, foreslår 
Regionalt brukerutvalg å etablere et introduksjonsprogram for nye brukerrepresentanter. 
Regionalt brukerutvalg ønsker i tillegg å etablere regionale brukerkonferanser som en felles 
arena for brukerutvalg og brukerorganisasjoner i regionen.   
 
De anbefalinger og tiltak som fremmes i Plan for brukermedvirkning, synliggjør at det vil ta 
tid å bygge gode prosesser og arenaer som oppfyller brukernes uttalte ønsker om å bli tatt mer 
aktivt med i beslutningsprosessene i Helse Nord. Implementeringen av de målsettingene som 
det legges opp til i denne planen må derfor ha et langsiktig perspektiv. Samtidig er det viktig 
at arbeidet startes. Etablering av bedre relasjoner mellom brukerutvalget og styret i Helse 
Nord RHF vil være et sentralt bidrag til denne prosessen.  
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Oppsummering 
I denne utredningen gjennomgås Plan for brukermedvirkning som Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF har utarbeidet. Planen inneholder en rekke anbefalinger og tiltak. 
Iverksettingen av planen må ha et langsiktig perspektiv. Regionalt brukerutvalg vil prioritere 
tiltak som kan fremme dets viktigste roller overfor styret, lokale brukerutvalg og 
brukerorganisasjonene i regionen. Etablering av ordninger for mer systematisk kontakt med 
styret i Helse Nord RHF er et av de viktigste tiltakene her. Styret har også selv bedt om en 
utredning av en slik ordning jf vedtak i styresak 45-2006. Det mest aktuelle er å etablere en 
ordning hvor representanter fra brukerutvalget deltar i møtene med møte og talerett, men hvor 
representantene må melde inn saker de ønsker å kommentere/ta opp på forhånd. Dette bør 
suppleres med at brukerutvalget deltar i styret med et eget punkt på sakskartet hvert halvår 
(”brukerutvalgets time”). Her kan utvalget redegjøre for aktiviteten og ta opp saker på eget 
initiativ. Ordningen hvor brukerutvalget inviteres til styreseminarene i Helse Nord bør 
videreføres, men det bør også åpnes for at representanter for styret i Helse Nord RHF jevnlig 
inviteres til møtene i brukerutvalget. Dette bidrar til å styrke dialogen mellom partene. 
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STYRESAK 76-2006  TERTIALRAPPORT NR. 2 – 2006 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomisk utvikling i helseforetaksgruppen per 2. tertial 
2006, og gir tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet på rapporteringspunkter i 
bestillerdokument.  
 
Kvalitet 
Helse Nord viser noe bedring innen flere av kvalitetsindikatorene, men arbeidet og 
styringsmessig fokus må forsterkes ytterligere for at nasjonale og regionale målsettinger skal 
nås. På området andel epikriser sendt i 7 dager i barne- og ungdomspsykiatrien når 
foretaksgruppen målet på 80 %. Andel epikriser sendt innen 7 dager i somatisk virksomhet 
viser vekst til 57 % i første tertial 2006 fra 54 % i siste tertial 2005. Foretaksgruppen vil høyst 
sannsynlig ikke nå målet på 80 % i 2006. 
 
Ventetider for 2. tertial viser en relativt stabil situasjon innen somatisk virksomhet, mens 
ventetiden for de som står på venteliste innen psykisk helse er redusert. Samtidig er antall 
ventende redusert i somatikken, mens det er en vekst innen psykisk helse. Utviklingen per 
helseforetak er ulik.  
 
Personal  
Ansattes sykefravær for årets 7 første måneder var 9,1 % mot 9,0 % i samme periode i 2005. 
Nærmere analyse av utviklingen og tiltak ble presentert i styresak 61-2006 Sykefravær – 
analyse og tiltak. Utviklingen i sommer har vist at fraværet samlet ligger omtrent på samme 
nivå som i 2005, men med ulik utvikling i helseforetakene.  
  
Aktivitet 
Aktivitet innen psykisk helse og rusomsorg er fremdeles i sterkere vekst enn somatisk 
virksomhet.  Det er en vekst på 4,1 % i antall sykehusopphold i somatisk virksomhet, mens 
vekst i antall DRG-poeng (produsert ved helseforetak i Helse Nord) er beregnet til 2,0 %. 
Vekst i antall opphold skyldes i hovedsak økt antall elektive dagopphold (blant annet dialyse). 
Innlagte heldøgnsopphold viser en vekst på 1,4 %. Internt i foretaksgruppen er det som 
tidligere aktivitetsvekst ved somatisk virksomhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN), mens øvrige helseforetak viderefører eller har redusert aktiviteten fra 2005.     
  
Økonomi 
Helse Nord har et korrigert regnskapsmessig underskudd på 228,4 mill kr hittil i år mot 
budsjettert overskudd på 8,3 mill kr. Tilsvarende resultat hittil i 2005 var 19,5 mill kr i 
underskudd. Som følge av at økte pensjonskostnader holdes utenfor eiers balansekrav er 
foretaksgruppens styringsmål 114 mill kr i korrigert underskudd i 2006.  
 
Endelig resultat for 2006 anslås til et korrigert underskudd i størrelsesorden 400 mill kr, noe 
som er 286 mill kr utover godkjent styringsmål fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Resultatprognosen forutsetter effekter av tiltak som oppfølging av styresak 60-2006 
Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og bemanning.  
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Dersom arbeidsgiveravgiften reduseres vil dette bedre resultatet i 2006. Resultat hittil 
fremkommer av tabellen. Positivt tall = underskudd.  
 
Regnskap 2. tertial Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett estimat 

hittil 05 hittil 06 hittil 06 2006 2006
Ordinært resultat 137 468 343 182 106 534 284 750 574 600
Strukturfond 88 000 86 400 86 400 129 600 129 600
korrigering kortere levetid 30 000 28 400 28 400 42 600 42 600
Korrigert resultat 19 468 228 382 -8 266 112 550 402 400

Tillatt underskudd pensjon 114 000
Avvik fra styringsmål 288 400  
 
Inntektssiden ligger 35 mill kr under budsjett hittil, hvorav ISF-inntekter av egen 
behandlingsaktivitet ligger 50,8 mill kr lavere enn budsjett. Kostnadssiden ligger 200,8 mill kr 
over budsjett. Samtlige hovedposter med unntak av avskrivninger og pensjon viser 
merforbruk. Avviket er størst innen kjøp av helsetjenester, herunder gjestepasientkostnader og 
innleie av personell.  
 
Administrasjonen viser til styresak 60-2006 og foretaksmøter den 7. september for oppfølging 
av den økonomiske utvikling.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
2. Gjennomføring av økonomisk tilpasning i 2006 har ikke vært tilfredsstillende. Styret viser 

til vedtak i styresak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasning av aktivitet og bemanning 
for tiltak. Tiltakene skal bedre helseforetakenes resultater i 2006, og bidra til at balanse 
nås i 2007.  

 
3. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen rusomsorg og psykisk helse øker.   
 
4. Styret er ikke fornøyd med at resultater innen kvalitetsområdet ikke tilfredsstiller 

regionale og nasjonale målsetninger. Det forventes at foretaksgruppen forsterker innsatsen 
slik at andel epikriser sendt innen 7 dager i somatisk virksomhet når målet på 80 % snarest 
mulig.  

 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Regnskap foretaksgruppen 
 Regnskap per helseforetak, aktivitet per helseforetak   
 Rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet 
 (regnskap, aktivitet, personal, tiltak, funksjonsregnskap og investeringer) 
  
Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes tertialrapporter med styrevedtak 
 Tiltaksrapportering per helseforetak  
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STYRESAK 77-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – NY  
 ORGANISERING, RAPPORT OG  
 ANBEFALINGER PREHOSPITALE TJENESTER 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål/sammendrag 
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 derfor som 
hensiktsmessig å avklare tilknytning og organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten i 
god tid før 1.12.2006. Delprosjektets rapport er derfor forberedt for behandling i Helse Nords 
styre 11.oktober 2006. 
 
Sammendrag av rapport. 
Arbeidsgruppen for delprosjekt ”Prehospitale tjenester i Hålogalandsprosjektet” 
har synliggjort dagens situasjon vedrørende kjernevirksomheten ambulansetjeneste og 
medisinsk nødmeldetjeneste.   
  
I utredningen fremkommer bl.a. at disse tjenestene har betydelige utfordringer de kommende 
år – både nasjonalt og i Helse Nord spesielt. Utfordringene berører bemanning, kompetanse, 
responstider og ressursstyring så vel som virksomhetsregistrering og samling av styringsdata.  
  
Rapporten synliggjør tildels betydelige systemforskjeller med hensyn til kompetanse, faglige 
målsettinger, planer og økonomi mellom Nordlandssykehuset HF (NLSH), 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Hålogalandssykehuset HF (HHF). Et 
eksempel på forskjellene er at andelen personell med fagbrev som ambulansearbeider varierer 
fra ca. 21 % i Nordlandssykehuset til 60 % i Helgelandssykehuset.   
  
Vurdering 
De vedtatte nye planene for overtakelse og egen drift av ambulansetjenestene fra 1. desember 
2006 synliggjør til dels klare forskjeller i helseforetakenes ambulanseplaner. Dette medfører 
også forskjeller i økonomiske konsekvenser av de nye planene. Administrerende direktør 
viser her til vedtak i foretaksmøtet hvor det framkommer at Helse Nords felles retningslinjer 
skal legges til grunn og anser at ulikheter knyttet til beredskapsnivå, aktivert tid og stasjoner, 
med økonomiske konsekvenser, er et anliggende for helseforetakenes styrer, mens det faglige 
innholdet i tjenesten er et sørge-for-ansvar for Helse Nord. Styret i Helse Nord anbefales 
derfor kun å gjøre vedtak på forhold knyttet til det faglige innholdet i tjenesten.  
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Konklusjon 
NLSH/AMK-Bodø overtar ansvaret for mottak av 113-anrop (medisinsk nødtelefon) for 
Vesterålen fra januar 2007. AMK-Harstad anbefales videreført inntil videre for å betjene 
befolkningen i Sør-Troms og Ofoten, samtidig som det etableres et nært samarbeid med 
AMK-Tromsø og at AMK-Harstad blir en seksjon på Akuttmedisinsk avdeling på UNN. 
Videre prosess for mulig integrering i AMK-Tromsø må sees i sammenheng med regional 
utreding av AMK-struktur i landsdelen, planlagt startet tidlig i 2007. 
 
Administrerende direktør finner at det faglige innhold i ambulanseplaner og de anbefalinger 
som fremkommer i denne rapporten gir et godt grunnlag for en forsvarlig prehospital tjeneste 
ved den vedtatte integreringen av Hålogalandssykehuset i det ”nye” Nordlandssykehuset HF 
og ”nye” Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rapporten bør være et godt grunnlag for det 
videre arbeid og samhandling som må finne sted i respektive helseforetak. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det vises til vedtak i Helse Nord RHF i styresak 91-2002, punkt 6.2 om å etablere 

prehospital trombolyse (PHT) som et tilbud til hele befolkningen i Nord Norge. Dagens 
system for PHT-tilbud til befolkningen i Vesterålen, basert på ambulansetjenesten 
anbefales videreført, når NLSH overtar ambulansetjenesten fra 1. januar 2007.   

 
2. Styret ber administrasjonen evaluere ulike elementer innenfor drift av    

ambulansetjenestene innen to år. Det utvikles kvalitetsindikatorer for tjenesten som skal 
ligge til grunn for denne evalueringen. Resultat og erfaringer legges til grunn for 
ytterligere harmoniseringer i hele foretaksgruppen.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF har i vedtak i sak 103-2002 anbefalt at det skal være én 

akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral) med 113-funksjon i hvert 
helseforetak med helhetlig ansvar for foretaksområdet, herunder ressurskoordinering. 

 
a. Strukturen på medisinsk nødmeldetjeneste endres i Vesterålen ved at NLSH/AMK-

Bodø overtar ansvaret for mottak av 113-anrop (medisinsk nødtelefon) fra januar 
2007.   

 
b. AMK-Harstad anbefales likevel videreført inntil videre for å betjene befolkningen i 

Sør-Troms og Ofoten, samtidig som AMK-Harstad blir en del av Akuttmedisinsk 
avdeling på UNN. Videre prosess for mulig integrering i AMK Tromsø må sees i 
sammenheng med regional utreding av AMK-struktur i landsdelen, planlagt startet 
tidlig i 2007.   

 
4. Ny foretaksgrense fra 1. januar 2006 legger til grunn at Tysfjord kommune helsemessig 

deles langs Tysfjorden. Det anbefales at dagens løsning med ruting av nødnummer 113 for 
hele Tysfjord til AMK Bodø, fortsetter inntil det foreligger teknisk løsning som ivaretar 
ny foretaksgrense. 

 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykte vedlegg:  Rapport fra ”Hålogalandsprosjektet”, delprosjektgruppe prehospitale  
 tjenester 
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UTREDNING 
 
1. Innledning  
Helse Nord RHF har ansvaret for organisering, finansiering samt det medisinske 
systemansvaret for de akuttmedisinske, prehospitale tjenestene. Helseforetakene utøver 
tjenestene som følger av dette ansvaret De leverer tjenestene til publikum og med en 
tilfredsstillende kvalitet. Helse Nord-styret vedtok tidligere i år å organisere tjenestene under 
helseforetakene fra 01.12.06. 
 
De akuttmedisinske, prehospitale tjenestene omfatter følgende enheter: 
 
• Ambulansetjenesten (som omfatter både bil- og båtambulanser) 
• AMK-sentraler 
• De kommunale legevaktene 
• Luftambulanse 
 
Den prehospitale akuttmedisinske tjenesten er tett integrert med akuttmottaket i 
helseforetakene, og samhandling innenfor en sømløs kjede av akuttmedisinske tjenester er 
viktig for kvaliteten i pasientbehandlingen og effektiviteten i helsetjenesten. Disse enhetene 
involverer følgende aktører med sine roller: 
Ved utrykning benyttes alltid bil– eller båtambulanse. Ambulansefly og ambulansehelikopter 
er i praksis å betrakte som et supplement når det er behov for det. Det er stort behov for bruk 
av ambulansefly i Nord-Norge, spesielt i Finmark. 
 
2. 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 utøvende ansvar for drift av ambulanse og nødmeldetjenesten fra 
1.12.2006. Det vises til Helse Nord styrets vedtak i styresak 06-2006. Det anses derfor som 
hensiktsmessig å avklare tilknytning og organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten i 
god tid før 1.12.2006. Delprosjektets rapport er derfor forberedt for behandling i Helse Nord 
RHF’s styre, den 11.oktober 2006. 
 
Mandat for delprosjekt prehospitale tjenester var å: 
 
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.) 
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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. 

 
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.   

 
Den vedlagte rapporten fra delprosjektgruppen belyser alle sider av mandatet. Med hensyn til 
den korte tiden gruppen har hatt til disposisjon for arbeidet, anses rapporten å være utfyllende 
beskrivelse av nåsituasjon, ulikheter mellom ambulanseplanene i de tre helseforetakene og i 
beskrivelsen av faktorer som har betydning for kvaliteten i tjenesten og utfordringene 
framover.  

 
Den faglige situasjon kompetanse i ambulansetjenesten i Helse Nord 
Fra Sintef-rapport 2005 beskrives utdordringene i ambulansetjenesten i Helse Nord seg 
spesifikk til:  
 
• Lav andel med fagbrev  
• Stor gruppe med NOU 76:2 som bør få kompetansen oppgradert til fagbrev. 
• Stort antall eldre arbeidstakere som vil gå ut av tjenesten i løpet av perioden. 
• Behovet for ambulansepersonell forventes å øke, bl.a. på grunn av økt aktivitet, økt 

beredskapsnivå, kompetanse i ambulansebåt og krav om bedre bemanning. 
• Kapasitet på lærlingplasser er i dag er utilstrekkelig, og det er i varierende grad avsatt 

midler til stillinger for lærlinger. 
• Det foreligger ikke konkrete planer for rekrutteringstiltak. 
• Lavt antall oppdrag per ansatt. Vanskelig å opprettholde kompetanse i små tjenester 
• Problemer med å skaffe kompetente vikarer. 
• Stort behov for samhandling og opplæring mellom helseforetakene, driverne og 

primærhelsetjenesten.  
• Mange tjenester/biler med lav bemanning – høy vaktbelastning, problemer med 

hviletidsbestemmelser. 
 
RHF-styrets vedtak, den 8. februar 2006 uttaler at: 
Kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre bemanning og god kvalitet, er kritiske 
faktorer for ambulansetjenesten i Helse Nord de kommende år. Helseforetakene må derfor 
planlegge og prioritere tiltak som sikrer nødvendig tilgang på kompetente medarbeidere. 



40 

 
 
I tillegg skal nevnes at Riksrevisjonen i en nasjonal rapport har stilt spørsmål ved bl.a. 
responstider, primærhelsetjenestens prioritering av akuttberedskap, og manglende resultatmål 
og styringsparametre 
 
Aktivitetsutvikling 
Antall utkjørte km ambulansebil har øket fra 2004 til 2005, ca. 235.000 km i Helse Nord.  
Hver ambulansebil i HN kjørte i 2004 gjennomsnittlig ca. 42.000 km pr. år – økningen bare 
på et år kan derfor illustreres med "aktivitet tilsvarende ca. 5,6 stk nye ambulansebiler". I nye 
planer fra 1. desember 2006 er det ikke planlagt tilsvarende økning i antall biler. 
Utfordringene fremover for ambulansetjenesten er bl.a. å ivareta økt aktivitet og samtidig 
unngå alvorlige samtidighetskonflikter, uforsvarlige responstider og uheldige brudd på 
arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Anskaffelse av ressursstyringssystem høst 2006 er 
besluttet som et nødvendig tiltak for å imøtekomme behovet for effektiv flåtestyring og 
lukking av pålegg fra Datatilsynet vedr. personsensitiv informasjon. 
 
Økonomi 
Ambulansetjenesten i Nord-Norge er en stor virksomhet med vesentlig betydning for 
sykehusdriften både økonomisk og klinisk/operativt. Til sammen kostet ambulansetjenesten i 
Helse Nord om lag 332 mill. kr. i 2002. I tillegg kommer kostnader til AMK, luftambulanse 
og andre administrative kostnader som ikke er belastet ambulansevirksomheten. Kostnader 
knyttet til prehospitale tjenester i regi av helseforetakene er i størrelsesorden 530 mill (AMK, 
helseradio og driftsorganisasjoner er ikke inkludert!). Kostnadene til ambulansetjenesten- og 
nødmeldetjenesetn er derfor betydelig. 
 
Helseforetakenes vedtatte ambulanseplaner 
Rapporten synliggjør tildels betydelige systemforskjeller med hensyn til kompetanse, faglige 
målsettinger, planer og økonomi mellom Nordlandssykehuset HF (NLSH), 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Hålogalandssykehuset HF (HHF). Ett 
eksempel på forskjellene er at andelen personell med fagbrev som ambulansearbeider varierer 
fra ca. 21 % i Nordlandssykehuset til 60 % i Helgelandssykehuset. Innen 2010 skal andelen 
fagbrev være på minst 75 % i Helse Nord. 
 
3. Arbeidsgruppens vurderinger – medisinsk nødmeldetjeneste 
Opptaksområde – foretaksgrenser 
Helse Nord RHF vedtok i 2005 justerte foretaksgrenser fra 1. januar 2006. Dette gjalt 
foretaksgransene/somatikk-grensene mellom HHF – UNN og HHF – NLSH. Opptaksområde 
for psykiatri inngikk ikke i utredningen og er ikke endret – vurdet til å være en ”trinn 2” –
gjennomgang som ikke er gjennomført. 
 
Opptaksområdet for ambulanse- og nødmeldetjenesten er samsvarende med somatikk og 
synes å være uproblematiske i forbindelse med oppløsningen av Hålogalandssykehuset HF. 
Det eneste spesielle er at foretagsgrensen mellom ”nye” UNN og NLSH går langs Tysfjorden 
(og deler Tysfjord kommune helsemessig i to), mens ruting av nødnummer 113 for Tysfjord 
kommune helhetlig går til AMK Bodø/NLSH. Det er etablert omforente 
retningslinjer/prosedyrer mellom AMK Harstad og AMK Bodø som sikrer en forsvarlig 
håndtering av 113-henvendelser fra dette området. AMK Harstad ble fullstendig oppgradert i 
2005. 
 
Det fremkommer ulik tidshorisont for overtagelse av AMK-funksjoner / nødnummer 113 
mellom UNN og NLSH. 
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Nordlandssykehuset HF 
NLSH har besluttet å overta AMK/113 –funksjonene for Vesterålen pr. 01.01.07. Erfaring fra 
overtagelse AMK Lofoten gjør at dette kan skje på en sikker måte såpass raskt. NLSH overtar 
LV-sentral ansvaret for hele Lofoten samt Meløy kommune pr. 01.10.06. Arbeidsgruppen vil 
påpeke at dette er svært omfattende på kort tid og vil være krevende for AMK Bodø/NLSH.   
 
Arbeidsgruppen anbefaler at flytting av AMK-ansvaret for Vesterålen til AMK Bodø skjer i 
løpet av januar 2007 dersom NLSH ressursmessig kan prioritere dette slik at risikoer for 
uforsvarlig helsetjeneste minimaliseres. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
AMK Tromsø er landsdelens mest sentrale akuttmedisinske kommunikasjonssentral. Den 
ivaretar funksjonen som regional AMK (R-AMK). Det er en slik R-AMK i hver helseregion – 
disse er sentrale i forbindelse med større hendelser, kriser og katastrofer. AMK Tromsø er 
samlokalisert med flykoordineringssentralen (FKS) for Norge og ivaretar medisinsk 
koordinering for flyambulansetjenesten i Nord-Norge. UNN/AMK Tromsø har også ansvaret 
for Svalbard. I fagmiljøene er det besluttet at et backup-system (dersom en sentral blir 
funksjonsudyktig) for AMK-sentralene skal være slik at AMK Tromsø er backup for alle de 
andre i Nord-Norge, AMK Bodø er backup for Tromsø. Det er derfor stor enighet i at ved en 
reduksjon av antall AMKer i det ”nye” UNN bør denne være lokalisert til 
universitetssykehuset i Tromsø. 
 
UNN legger til grunn at eventuelle strukturelle endringer i medisinsk nødmeldetjeneste først 
kan skje 12 – 18 måneder etter at slik beslutning er fattet. Dette gjelder flytting av AMK 
Harstad (befolkningen i Harstad- og Narvikområdet) til AMK Tromsø, jfr. også tidligere 
RHF-vedtak hvor det anbefales at det skal være kun en AMK-sentral pr. helseforetak. Det 
forutsettes at det først gjøres en risiko- og sårbarhetsanalsyse, grundig detaljplanlegging og at 
de fysiske forutsetningen er til stede. 
 
Primo 2007 har Helse Nord RHF planlagt oppstar av en ny gjennomgang av struktur på 
medisinsk nødmeldetjeneste i HN, jfr. også styresak 06-2006, der administrasjonen blir bedt 
om å utrede muligheten for ytterligere samordning av ambulanse- og nødmeldetjenesten for å 
sikre god kvalitet og effektiv drift. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at AMK Harstad, også 
etter 1. januar 2007 og inntil videre, fortsatt ivaretar AMK-funksjonene for Sør-Troms og 
Ofoten. Videre foreslås det at UNN gis oppdraget med videre utredningsarbeid der et 
hovedalternativ er å etablere en felles AMK-sentral for det ”nye” UNN. 
 
4. Arbeidsgruppens vurderinger – ambulanseplaner   
Vurderinger HHF – NLSH 
NLSH vurderer i sitt saksfremlegg til styret i Nordlandssykehuset at forskjellen mellom 
ambulanseplanen for HHF og egen ambulanseplan gir betydelige personellmessige og 
økonomiske konsekvenser – særlig dersom HHFs dimensjonering legges til grunn for 
eksisterende NLSH. 
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Flertallet i delprosjektgruppen (fem av seks) finner at den matematiske beregningen som 
fremkommer ikke gir et helt riktig bilde fordi planlagt aktivitet (”grønne” oppdrag, utgjør ca. 
50 % av aktiviteten) kanaliseres mest mulig til perioder på dagen med fast aktivert tid. En 
tjeneste i HHF med fire timer fast aktivert tid hverdager som ”treffer” 50% med oppdrag 
innenfor denne tiden har dermed gjennomsnittlig ca. to timer igjen til ”fagtid” daglig som 
tilsvarer tiden NLSH har avsatt til formålet. Det er dermed grunn til å tro at det i praksis er 
liten forskjell – både bemanningsmessig og økonomisk – på modellene i HHF og NLSH. 
Flertallet i gruppen anbefaler derfor at HHFs vedtatte plan gjøres gjeldende for Vesterålen fra 
1. desember 2006 og videreføres for dette geografiske området når NLSH overtar. Det 
foreslås videre at NLSH etter 1 – 2 år evaluerer erfaringene ved driften i Vesterålen og driften 
i Salten/Lofoten. Evalueringen bør bl.a. ligge til grunn for en gjennomgang av 
beredskapsnivået / grad av tilstedevakt i NLSH for å harmonisere driften i det ”nye” NLSH – 
basert på aktivitet og faglige forhold.   
 
NLSH har vedtatt at seks dager pr. ambulansepersonell pr. år til kurs/opplæring mens HHF 
har vedtatt ti dager til dette formålet. Arbeidsgruppa foreslår at NLSH sin dimensjonering 
legges til grunn i Vesterålen inntil ovennevnte evaluering er gjennomført. Det forutsettes at 
nødvendig satsing på lærlinger, læresteder og deltagelse i Paramedic-utdanning i Nord-Norge 
fra 2007 ivaretas. 
 
Prehospital trombolyse (PHT) – vedtatt behandlingstilbud til befolkningen 
Helse Nord RHFs satsing fra 2003 på å gi hele befolkningen i Nord-Norge et prehospitalt 
behandlingstilbud (utnytte et viktig tidsvindu maksimalt) vedr. akutt koronarsyndrom har 
utviklet seg forskjellig i Nordlandssykehuset HF og resten av foretaksgruppen. Dette bl.a. 
fordi NLSH besluttet et annet grunnkompetansenivå for ambulansepersonell 
(fagbrev/autorisasjon) mens de øvrige HFene har lagt seg på Helsetilsynets krav til lisens som 
fagarbeider + to års erfaring, opplæring på grunnleggende legemidler/utstyr/prosedyrer samt 
kurs i trombolysebehandling. Manglende fagbrev/autorisasjon i ambulansetjenesten i NLSH 
har medført at HFet har basert sitt tilbud på helikopterlege Sea King samt primærleger. Dette 
aviker i forhold til prosjektforutsetningene om at 
 
• tilbudet til befolkningen skal være basert på ambulansetjenesten (nærhet/tid som ikke 

alltid er mulig å oppnå gjennom legevakten – særlig ved interkommunalt 
legevaktsamarbeid) 

• det er større usikkerhet hvorvidt tilbudet virkelig er tilgjengelig for befolkning som 
forutsatt 

 
NLSH besluttet at primærlegene (legevakter i distriktene) ikke fikk tilgjengelig tilsvarende 
mobilt medisinteknisk utstyr som ligger til grunn for diagnostisering og beslutning om 
trombolysebehandling. Dette avviker også fra et viktig prinsipp i prosjektet hvor det ble lagt 
til grunn at utstyr i primærhelsetjenesten (samme som i ambulansetjenesten) skal være backup 
for tilbudet til befolkningen ved fravær av ambulanse (på annet oppdrag), legevakt har samme 
utstyr/kompetanse/legemiddel eller ved tekniske feil ved utstyret i ambulansen. Det må 
pressiseres at ambulansepersonell som er sertifisert til å diagnostisere / gi 
trombolysebehandling aldri selv fatter besluttning om dette. Beslutning om slik behandling 
gjøres av legevaktslegen og/eller spesialist i sykehus. En viktig del av grunnlaget er EKG som 
ambulansepersonell sender fra utstyret til AMK-sentral / legevaktslegen. 
 
Oppsummert fremstår det en faglig ulik profil mellom NLSH og de øvrige HFene som har 
betydning ifbm. oppløsningen av HHF. Flertallet i arbeidsgruppa er spesielt opptatt av at 
kvaliteten på PHT-tilbudet til befolkingen i Vesterålen ikke reduseres, men at kvaliteten 
ytterligere forbedres. 
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Arbeidsgruppa er kjent med at NLSH i brev til Helse Nord RHF har orientert om planer for 
utskifting av eksisterende medisinteknisk utstyr i ambulansebilene. Det fremkommer ikke 
hvorvidt det også planlegges utskifting av utstyret som er utplassert i legevakttjenestene. 
Arbeidsgruppa antar at en slik utskifting (av nytt velfungerende utstyr) vil beløpe seg til ca. 
kr. 2.000.000.-. 
 
Flertallet i arbeidsgruppa (alle minus NLSH`s representant i gruppa) anbefaler derfor at 
dagens utstyr og konsept for PHT –tilbud til befolkningen i Vesterålen videreføres og 
videreutvikles kompetansemessig. 
 
Vurderinger HHF – UNN 
UNN ønsker å legge til grunn vedtatte ambulanseplan for Hålogalandssykehuset for sin 
overtagelse av de prehospitale tjenestene i Harstad- og Narvikområdet fra årsskiftet. Dette 
innebærer at UNNs plan om stor grad av tilstedevakt / kasernering i kombinasjon med 
hjemmevakt i helger for tjenester med befolkning under ca. 8000  – ikke gjøres gjeldende for 
HHF-områdene. Arbeidsgruppen slutter seg til dette og det foreslår også at nivå for 
tilstedevakt / kasernering og fast aktivert tid evalueres for hele det nye UNN etter ett til to år. 
 
UNNs ambulanseplan angir ikke spesifikt antall dager i året avsatt til kurs/opplæring av 
ambulansepersonell. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det legges til grunn samme 
dimensjonering som anbefalt for Vesterålen/NLSH – seks dager pr. år. 
 
De nye enhetene i prehospitale funksjonsområder i Hålogalandssykehuset HF som skal 
integreres i UNN er ambulansetjenestene og AMK Harstad. Hovedprinsipper for organisering 
vil være at linjeorganiseringen opprettholdes. Det skal være gjennomgående faglig ledelse i 
det nye UNN.  
 
Evaluering av ambulansetjenesten i Helse Nord 
Arbeidsgruppen ber Helse Nord RHF vurdere om det er hensiktsmessig at anbefalte 
evalueringer av ambulansetjenesten i det ”nye” UNN og det ”nye” NLSH innen ca. to år også 
utvides til å gjelde de øvrige to helseforetakene. I forkant bør det utvikles felles 
kvalitetsindikatorer og standardiserte krav til virksomhetsrapportering. 
 
I disse evalueringene bør det inngå vurderinger vedr. 
 
- beredskapsnivå (grad av tilstedevakt etc.) 
- bemanning / belastning 
- kapasitet i tjenesten 
- kvalitet i tjenesten (tilgjengelighet, faglig tilbud, responstider etc.) 
- kompetansesituasjonen (skjerpede krav fra 2010) 
- sertifiseringer og stående delegeringer 
- tilbudet til befolkningen vedr. prehospital trombolyse 
- behov for å forbedre andre medisinske tilbud 
 
En slik gjennomgang av ambulansetjenesten i foretaksgruppen kan gi et godt grunnlag for 
harmonisering av tjenesten i landsdelen med sikte på en gjennomgående kvalitet og struktur. 
 
5. Økonomiske og administrative konsekvenser  
De anbefalte forslagene som styret i Helse Nord bes ta stilling til antas ikke ha store 
konsekvenser for de nye helseforetakene når det gjelder faglig forsvarlighet eller økonomiske 
og personellmessige forhold.  
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4. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer delprosjektets utredninger som fyldestgjørende for de 
beslutninger som skal gjøres. Arbeidsgruppen har belyst problemstillinger og utfordringer for 
ambulanse- og nødmeldetjenesten i henhold til mandatet og også trukket inn generelle 
betraktninger vedrørende faglige utfordringer på regionalt og nasjonalt nivå. Det er gitt en 
rekke anbefalinger vedrørende integreringen av ambulanse- og nødmeldetjenesten i 
Hålogalandssykehuset i de nye helseforetakene Nordlandssykehuset HF og UNN HF. 
 
Mange av problemstillingene som er belyst er av en slik karakter at administrerende direktør 
anser de for å være del av de foretaksinterne utfordringer som bør behandles av de respektive 
HF-styrene. Helse Nord-styret bør derfor ta beslutninger på de saker som anses å inngå i 
sørge-for-ansvaret for befolkningen i landsdelen. Disse er i denne saken begrenset til å 
omfatte endringer som kan ha betydning for helsetjenestetilbudet til befolkningen i det 
geografiske området omfattet av tidligere Hålogalandssykehuset HF, Vesterålen, og dagens 
Hålogalandssykehuset HF. Administrerende direktør anser dette til å omfatte spørsmålene om 
eventuelle endringer i det prehospitale trombolysetilbudet som er bygd opp i Vesterålen og 
spørsmålene knyttet til AMK-strukturen i de nye helseforetakene. Begge disse 
problemstillingene har vært gjenstand for behandling tidligere i Helse Nord-styret og det 
foreligger vedtak om forholdene. I tillegg anbefaler delprosjektgruppen at det gjøres en 
evaluering av ambulanse- og nødmeldetjenesten om to år etter faste kvalitetsindikatorer. 
Dette synes fornuftig ettersom drift i egen regi bør evalueres etter noen år og siden 
målsettingen med overtakelsen av driftsansvaret for ambulansetjenesten har som hovedmål å 
sikre god og lik kvalitet på tjenesten i helse foretaksgruppen.   
 
Prosjekt prehospital trombolyse (PHT) har vært vellykket gjennomført i landsdelen. 
Resultatene vurderes som gode. PHT-prosjektet, var/er et Helse Nord-prosjekt som har vært 
av stor betydning for prehospital behandling av akutt hjertesykdom i befolkningen. 
Deltagerne i prosjektet har fulgt den regionale behandlingsprotokollen som Regionalt fagråd 
for kardiologi har utviklet i nært samspill mellom de kardiologiske fagmiljøene i Helse Nord. 
PHT-prosjektet har også løftet samhandling og kvalitet på de ”lokale akuttmedisinske 
teamene” til et kvalitativt høyere nivå. Erfaringene fra prosjektet representerer et stort 
framskritt både i omsorgen og akuttbehandlingen av pasienter med akutt hjerteinfarkt 
(myokardinfarkt). 
 
Administrerende direktør slutter seg derfor til de vurderingene i delprosjektgruppen og 
anbefaler derfor styret i Helse Nord å gjøre vedtak om at prehospital trombolyse skal 
videreføres for Vesterålen også etter at Nordlandssykehuset HF overtar ansvaret for området.  
 
Når det gjelder spørsmålene knyttet til AMK-strukturen vurderes delprosjektgruppens 
anbefalinger som hensiktsmessige. Det er liten grunn for å gjøre en utredning av en AMK i 
”nye” UNN, for kort tid etter å starte en større utredning av AMK-strukturen i landsdelen. Det 
anses derfor som godt underbygget at AMK-Harstad bør fortsette inntil en nærmere avklaring 
av strukturen i hele landsdelen er gjennomført, selv om dette er i strid med tidligere vedtak 
om én AMK i hvert helseforetak. Ettersom AMK-Tromsø ikke har kapasitet til en utvidelse 
med det første vil den større utredningen uansett være ferdig før evt. nye lokaler ved UNN 
kan stå ferdig.  
 
Ny foretaksgrense fra 1. januar 2006 legger til grunn at Tysfjord kommune helsemessig deles 
langs Tysfjorden. Gruppen anbefaler at dagens løsning med ruting av nødnummer 113 for 
hele Tysfjord til AMK Bodø fortsetter inntil det foreligger teknisk løsning som ivaretar ny 
foretaksgrense og administrerende direktør slutter seg til dette. 
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Ulikhetene i de tre helseforetakenes ambulanseplaner vedrørende grad av aktiv tid, antall 
dager til kompetanseheving etc er etter administrerende direktørs vurdering spørsmål som skal 
håndteres av det enkelte helseforetak innen rammen av nasjonale- og regionale krav i lov og 
forskrifter samt vedtak fra foretaksmøte om regionale retningslinjer. Anbefalingene fra 
delprosjektgruppen bør derfor oversendes styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
styret i Nordlandssykehuset HF for endelig behandling. 
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STYRESAK 78-2006  DESENTRALISERING AV  
 SPESIALISTHELSETJENESTER –  
 STATUSRAPPORT 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Bakgrunn og sammendrag 
I styresak 53-2005 fattet styret i Helse Nord RHF i juni 2005 vedtak om en overordnet strategi 
for desentralisering av spesialisthelsetjenester. De viktigste premisser for dette vedtaket ble 
lagt gjennom en omfattende utredningsrapport utarbeidet av en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra helseforetakene, kommunehelsetjenesten, 
fylkeskommuner, arbeidstakerorganisasjoner og brukere. Rapporten ble avlevert 3. mai 2005 
og sendt ut på en bred høring. 
  
I styrevedtaket ble det lagt opp til å tilføre lokalsykehusene flere ambulante tjenester, og 
dessuten la sykehusene bli base for ytterligere desentralisering av utvalgte spesialist-
helsetjenester til områder uten sykehus; distriktsmedisinske sentre/spesialistpoliklinikker som 
allerede er etablert, eller under etablering, prioriteres for slike tjenester. I den vedtatte 
strategien inngår også bedre tilretteleggelse for distribusjon av telemedisinske tjenester, både 
mellom sykehus innbyrdes og i forhold til distriktsmedisinske sentre og primærhelsetjenesten. 
I styrevedtaket og oppfølgende foretaksmøte ble videre de enkelte helseforetak pålagt å 
utarbeide foretaksvise planer om desentraliserte spesialisthelsetjenester innen sine respektive 
nedslagfelt. Dessuten fikk Helse Nord RHF i oppdrag å følge opp mer foretaksovergripende 
problemstillinger om telemedisin, sykestuer med mer.  
 
Med unntak av Hålogalandssykehuset HF, har samtlige helseforetak levert foretaksvise planer 
for desentralisering av spesialisthelsetjenester, i hovedsak innen de frister som var satt (mars 
2006). Hovedinntrykket er at foretakene har tatt oppgaven på alvor og at de konkrete 
vurderinger er godt ledelsesforankret. Planene er imidlertid gjennomgående av mer 
overordnet karakter og forutsetter konkretiserende oppfølging. Selv om foretakene i begrenset 
grad har kostnadsberegnet sine planskisser, er det generelle inntrykket at foretakene har sterkt 
fokus på den finansielle siden av å desentralisere tjenester.  
 
På forespørsel fra Helse Nord RHF har foretakene også redegjort for tiltak som allerede er 
iverksatt eller under iverksettelse inneværende år. Disse redegjørelsene bekrefter at det 
konkrete arbeidet med å desentralisere spesialisthelsetjenester videreføres i de fleste 
helseforetak.  
 
I etterkant av styrevedtaket i juni 2005 er det i regi av Helse Nord RHF gjennomført – eller 
under gjennomføring – flere foretaksovergripende utredninger og prosjekter. Det gjelder først 
og fremst innen telemedisin, der det er utarbeidet to rapporter: en om tjenester som egner seg 
for storskala implementering og en rapport om system- og ledelsemessige forutsetninger for 
vellykket implementering av telemedisin. Administrerende direktør foreslår at disse arbeidene 
følges opp av Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene.   



47 

 
 
Fra sykestueprosjektet i samarbeid med Helse Finnmark er det allerede levert en viktig 
delrapport om faglige og innholdsmessige sider ved sykestuedrift. Dette prosjektet videreføres 
nå med et sterkere fokus på kostnader ved og finansiering av sykestueplasser. Helse Nord 
RHF har ellers på flere måter fulgt opp styrets beslutning om å påta seg en pådriverrolle vis a 
vis sentrale helsemyndigheter i spørsmål som angår finansieringsordninger for 
sykestueplasser og telemedisin. Foreløpig har dette arbeidet ikke gitt konkrete resultater, og 
det bør derfor videreføres.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sier seg i hovedsak tilfreds med oppfølgingen av de vedtak som 

ble fattet i sak 53/2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester og gir generelt sin 
tilslutning til administrerende direktørs gjennomgang og vurderinger av status for dette 
arbeidet. 

 
2. Oppløsningen av Hålogalandssykehuset som eget foretak tilsier økt behov for ambulante 

polikliniske tjenester fra henholdsvis Universitetssykehuset Nord-Norge HF (til 
sykehusene i Narvik og Harstad) og Nordlandssykehuset HF (til Stokmarknes sykehus). 
Styret i Helse Nord RHF anmoder derfor Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF om å justere sine vedtatte planer for desentralisering av 
spesialisthelsetjenester for å ivareta dette viktige behovet.  

 
3. Den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen tilsier at de ambisjoner og målsettinger for 

desentralisering av spesialisthelsetjenester som kom til uttrykk gjennom styrevedtakene i 
sak 53/2005, må realiseres over noe lengre tid. Styret i Helse Nord RHF understreker 
dessuten at etablering av nye desentraliserte tjenester må finansieres gjennom 
kostnadsdekkende innsparinger, hovedsakelig gjennom tilsvarende reduksjoner i utgifter 
for syketransport. I den nåværende økonomiske situasjonen – og i mangel av 
finansieringsordninger for sengeplasser på intermediært nivå (f.eks. sykestueplasser), bør 
helseforetakene utvise varsomhet mht ytterligere desentralisering av tjenester som 
forutsetter sengeplasser.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at få utprøvde telemedisinske tjenester så langt har 

fått storskala utbredelse. Styret ber om at foretakene både enkeltvis og gjennom innbyrdes 
samarbeid intensiverer arbeidet med å iverksette de telemedisinske tjenester som er 
dokumentert nyttige og kostnadseffektive. Styret ber administrerende direktør om å 
vurdere foretaksovergripende tiltak for å få dette til.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør arbeide videre med spørsmålet om å 

harmonisere avtalene for (poliklinisk) ambulering innen og mellom foretakene.  
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6. Styret ber administrerende direktør fortsette pådriverarbeidet overfor sentrale 

helsemyndigheter med sikte på å få til bærekraftige finansieringsløsninger for sykestuene 
og for telemedisinske konsultasjoner med primærleger.  

 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  Helse Nord-rapporter om telemedisin, plandokumenter fra hvert av  

helseforetakene (unntatt Hålogalandssykehuset), samt delrapport om det  
faglige innhold i sykestuefunksjonen. 
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Utredning 
 
Generell bakgrunn 
Det policymessige utgangspunktet for desentralisering av spesialisthelsetjenester ble lagt 
allerede i Helse Nords strategidokument fra juni 2002. Den konkrete ideen om å etablere et 
særskilt prosjekt for å utrede potensialene for ytterligere desentralisering av slike tjenester, ble 
imidlertid første gang satt på dagsorden under et styreseminar i Helse Nord RHF i august 
2004. Endringen i finansieringsordningen for syketransport bidro dessuten til å aktualisere 
denne problemstillingen. I løpet av høsten 2004 fikk styret flere orienteringer av 
administrerende direktør om arbeidet med å utforme mandat, prosjektskisse, oppstart og 
framdrift for et slikt desentraliseringsprosjekt. I mandatet, som ble endelig fastsatt av 
administrerende direktør 28.12.2004, ble det lagt hovedvekt på å utrede hvilke spesialiteter 
som egnet seg særlig godt for organisering utenfor sykehus, og for spesialiteter som egner seg 
særlig godt for ambulering til de mindre sykehusene. Prosjektet skulle omfatte både 
ambulante- og telemedisinske tjenester, drøfte ulike organisasjonsformer og redegjøre for 
hvordan faktorer som fagutvikling, tilgjengelighet, befolkningsunderlag og økonomiske 
forhold påvirer mulighetene for desentralisering av spesialisthelsetjenester.  
 
Det ble oppnevnt en bredt sammensatt prosjektgruppe bestående av 17 medlemmer, og der 
både helseforetakene, Helse Nord RHF, kommunehelsetjenesten, fylkeskommuner, 
brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner var representert. Arbeidsgruppen, som var 
understøttet av betydelige sekretariatsressurser, startet sitt arbeid i januar, avholdt 4 møter og 
avga endelig innstilling 2. mai 2005.  
 
Rapportens innhold og arbeidsgruppens anbefalinger 
Arbeidsgruppens rapport inneholder en omfattende dokumentasjon av status for 
desentraliserte spesialisthelsetjenester i Helse Nords nedslagsfelt: først og fremst for 
ambulante spesialisthelsetjenester som har hatt stor utbredelse i Helse Finnmark, en viss 
utbredelse mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Troms militære sykehus, 
men svært begrenset volum i de øvrige foretaksområder. I rapporten redegjøres det også for 
ambulante team (psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, geriatri mv.) distriktsmedisinske 
sentra/spesialistpoliklinikker, sykestuer og telemedisinske tjenester. Videre inneholder 
rapporten to omfattende analysekapitler, utført av henholdsvis Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (om potensialet for ytterligere ambulante polikliniske tjenester) 
og Nasjonalt senter for telemedisin (status og potensial for videre utbredelse i Helse Nord). I 
regi av prosjektet ble det også etablert 12 vurderingsgrupper med utgangspunkt i kliniske 
miljøer for å vurdere hvilke fagområder og pasientgrupper som særlig egnet seg for 
desentralisering.  
 
På grunnlag av denne omfattende dokumentasjon av status, analyser av pasientstrømmer og 
faglige innspill fra kliniske miljøer, fremmet arbeidsgruppen en rekke forslag for videre 
oppfølging og iverksetting. Generelt vurderte arbeidsgruppen potensialet for videre 
desentralisering som betydelig, men at dette måtte detaljeres og konkretiseres gjennom 
oppfølende foretaksvise utredninger og planer. Gjennom en serie av regneeksempler ble det 
også vist at de økonomiske forutsetninger for desentralisering var klar best der et stort antall 
pasienter i dag må ha flytransport til og fra aktuelt sykehus.  
 
I forhold til sykestuer og telemedisin, ble det foreslått oppfølgende tiltak i regi av Helse Nord 
RHF, både for å avklare forutsetninger og innhold, og – ikke minst – for å initiere en dialog 
med sentrale myndigheter om behovet for bærekraftige finansieringsordninger. Helse Nord 
RHF ble også adressert i forhold til å arbeide videre med mer avtalemessige forhold som kan 
tilrettelegge for desentralisering av tjenester.  
 
Når det i dette avsnittet ikke redegjøres mer detaljert for arbeidsgruppens forslag, er det fordi 
de fleste av disse gjenfinnes i de relativt detaljerte vedtakspunkter i Helse Nord-styrets vedtak 
som følger i neste avsnitt.   
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Styrevedtak i Helse Nord RHF 
På grunnlag av rapporten fra ovennevnte arbeidsgruppe og de uttalelser som ble avgitt i den 
etterfølgende høringsrunden, ble det fremmet en sak om desentralisering av spesialist-
helsetjenester for styret i Helse Nord RHF, den 22. juni 2005. Styret gjorde følgende 
enstemmige vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til administrerende direktørs vurderinger av de 

fremlagte strategier for videre desentralisering av spesialisthelsetjenester. Styret ser det 
som en del av sørge-for-ansvaret å legge til rette for at befolkningen gis mer lik tilgang til 
spesialisthelsetjenester. 

 
2. Prosjektet Desentralisering av spesialisthelsetjenester inngår i Helse Nords strategi for 

utvikling av lokalsykehusenes framtidige rolle. Målet er både å styrke lokalsykehusene 
gjennom å tilføre dem flere ambulante tjenester fra større sykehus, og dessuten la 
lokalsykehusene og større sykehus bli base for ytterligere desentralisering av utvalgte 
spesialisthelsetjenester til områder uten sykehus.  

 
3. Styret ber administrerende direktør i Helse Nord RHF om å oppnevne de foreslåtte 

arbeidsgruppene for videre utredning og detaljering av de forslagene i prosjektrapporten 
som gjelder sykestuedrift og telemedisin. Disse utredningene forutsettes ferdigstilt innen 
1. mars 2006.  

 
4. Styret foreslår at teknisk og praktisk drift av læringsportalen uskilles fra NST og 

organiseres som en særskilt virksomhet under Helse Nord RHF eller ett av 
helseforetakene.  

 
5. Både styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF forutsettes å påta seg en aktiv 

pådriverrolle i arbeidet med å utvikle og iverksette finansieringsordninger som kan bidra 
til å stimulere desentralisering, der dette er helsepolitisk viktig og faglig forsvarlig. Dette 
gjelder særlig i forhold til sykestuer der det er behov få å finne bærekraftige 
finansieringsløsninger. Helse Nord RHF må videre intensivere arbeidet overfor nasjonale 
myndigheter i forhold til å etablere tjenlige telemedisinske takstsystemer for 
primærhelsetjenesten (primærleger). Den samme pådriverrollen må aktiveres i forhold til 
oppfølging av forskrift om polikliniske takster, slik at disse fortsatt kan utløses også uten 
legespesialist til stede. Arbeidet med å bedre tilgjengeligheten til elektronisk 
pasientinformasjon på tvers av helseforetak må også ha høy prioritet. 

 
6. Helseforetakene skal utvikle særskilte planer for desentralisering innen de enkelte foretak. 

Disse planene skal være en konkretisering og detaljering av de strategier som ligger i 
rapporten og inneholde prioriterte tiltak for desentralisering av tjenester. I disse planene 
skal også inngå foretaksovergripende tiltak og ambulering av spesialister. Videre skal 
planer om ambulering synliggjøres både i planen til det foretak som mottar og det foretak 
som leverer tjenester. I planprosessen må de økonomiske konsekvensene av planlagte 
tiltak beregnes. Videre forutsettes at foretakene i planarbeidet har samordnende kontakt 
med potensielt samarbeidende foretak. Rapporter fra planarbeidet forutsettes levert innen 
1. mai 2006, med etterfølgende styrebehandling i HF-styrene.   

 
7. 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 arbeidet forutsettes avsluttet i løpet av første 
tertial 2006. 
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8. I all hovedsak må tiltakene for desentraliserte spesialisthelsetjenester være selvfinansierte 

gjennom at midler frigjøres gjennom innsparinger fra syketransport, samt mulig 
arbeidsdeling/sentralisering av enkelte miljø og konverteres til pasientbehandling. 
Foretakene bør likevel selv ha en viss frihet til selv å vurdere hvordan hensyn til pasienter 
og samfunnsnytte skal vektlegges i forhold til eventuelle merkostnader ved 
desentralisering. Tjenesteproduksjonen skal ikke økes, men være på samme nivå. Styret 
ber administrasjonen vurdere hvordan leveranser over foretaksgrenser kan organiseres og 
finansieres. 

 
9. Investeringer i utstyr og eventuelt egne lokaler til desentraliserte tilbud om 

spesialisthelsetjenester vil konkurrere med andre investeringsbehov i helseforetakene. 
Både avskrivninger og nye driftsutgifter som følger av slike investeringer skal egnerelt 
dekkes innefor det enkelte helseforetaks budsjetter. 

 
10. Planprosessene og utformingen av tjenestetilbud skal gjennomføres i samarbeid med 

kommunene i helseforetakenes omland, og det foreslås at etablerte samarbeidsfora 
utnyttes til dette formål. Det vil bli tatt initiativ fra Helse Nord til utarbeidelse av maler for 
avtalemessige forhold mellom helseforetakene og kommunene.  

 
11. Helse Nord RHF må i samarbeid med kommunene iverksette tiltak som sikrer stabile 

løsninger for rekruttering av spesialister. Som arbeidsgiver må helseforetakene utarbeide 
og forhandle fram lønns- og arbeidsvilkår som sikrer stabilitet i deltagelse fra 
helsepersonell i desentraliserte tilbud. Helse Nord vil være en pådriver for å sikre større 
grad av harmonisering og økonomiske ordninger knyttet til ambulering.  

 
12. Styret ber om en evaluerings-/underveisrapport sommeren 2006.  

 
Foretaksvise planer og tiltak som er iverksatt eller under iverksetting 
Med unntak for Hålogalandssykehuset, har samtlige foretak fulgt opp vedtaket i foretaksmøte 
om å utarbeide foretakvise planer (eller planskisser) for desentralisering av spesialist-
helsetjenester. Når det i parentes er nevnt planskisser, er det fordi knapt noen av planene kan 
sies å være så detaljerte at de egner seg for umiddelbar iverksetting, men må bearbeides 
ytterligere i forhold til faglige, personellmessige og økonomiske premisser. Det forhindrer 
likevel ikke at enkelt-tiltak i disse planene er både konkrete og gjennomførbare, og at slike 
tiltak delvis er iverksatt eller under iverksetting. I det følgende presenteres en kort 
gjennomgang av disse planene og de konkrete tiltak som allerede er iverksatt (eller under 
iverksetting) i inneværende år: 
 
Helgelandssykehuset – planer: 
Den styrebehandlede planskissen fra dette helseforetaket konsentrerer seg i stor grad rundt to 
problemstillinger: 1) Aktivitetene i Brønnøy-området og 2) Ambulering mellom sykehus-
enhetene på Helgeland.  
 
I planskissen for aktivitetene i Brønnøyregionen blir det redegjorte for den virksomheten som 
allerede er etablert ved spesialistpoliklinikken i Brønnøysund. I tillegg henvises utførlig til 
prosjektbeskrivelsen for Prosjekt spesialisthelsetjeneste Sør-Helgeland, et prosjekt som er 
initiert med støtte fra RNB-midler kanalisert gjennom Helse Nord RHF. Dette prosjektet 
omfatter spesialistpoliklinikken, fødestuen, områdepsykiatrien og helikopter/flybasen. 
Formålet er et å videreutvikle disse tjenestene gjennom sterkere samordning mellom 
tjenestene mht. areal, organisering, personell og kompetanse, inkludert bruk av spesialister 
både innen og utenfor eget helseforetak. 
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Med utgangspunkt i dokumentasjon av etablert arbeidsdeling mellom sykehusenhetene på 
Helgeland og eksisterende ambulante ordninger (audiografi fra Rana til Mosjøen og 
pacemaker-kontroller fra Sandnessjøen til Rana og Mosjøen), vurderes nye aktuelle områder 
for ambulant virksomhet: 
 
• Ortopedi fra Mo i Rana 
• ØNH fra Sandnessjøen 
• Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) fra Sandnessjøen 
• Pediatri fra Sandnessjøen 

 
Det henvises til etablerte avtaler om ambulering med St. Olavs hospital og UNN innen 
nevrologi, og til godt fungerende avtaler innen ØNH og pediatri med spesialister fra 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) gjennom deltids private driftsavtaler. Det er en aktuell 
problemstilling å erstatte sistnevnte ordning gjennom en samarbeidsavtale med 
Nordlandssykehuset.  
 
Når det gjelder telemedisin, henvises til tidligere prosjekter innen ØNH og hud om ble 
avsluttet i 2004. I planskissen sies det at helseforetaket vil avvente resultatene av 
utredningene i regi av Helse Nord RHF m. h. t. det videre arbeidet med telemedisin. I 
etterkant av ovennevnte planprosess har det imidlertid vært kontakt mellom 
Helgelandssykehuset og miljøet ved Universitetssykehuset i Umeå, der særlig det 
telemedisinske samarbeidet med primærhelsetjenestens lækarstasjoner har fanget interesse. 
Helgelandssykehuset meddeler at oppfølging av denne kontakten vil bli konkretisert, og det 
henvises i denne sammenheng til den bredbåndsforbindelsen som i løpet av høsten er i ferd 
med å installeres mellom Umeå og Mo i Rana.  
 
Helgelandssykehuset - iverksatte tiltak/tiltak under iverksetting 
Hittil i 2006 er ingen av de planlagte eller aktuelle tiltak iverksatt.  
 
• I samarbeid med Nordlandssykehuset og sykehuset i Sandnessjøen vil det i løpet av høsten 

bli iverksatt desentralisert hemodialyse til Brønnøysund. Dette skjer med ambulante besøk 
av spesialister og understøttelse av videokonferanser.  

 
 
Nordlandssykehuset - planer 
Dette foretaket har foretatt en grundig utredning som i hovedsak bygger videre på den 
analyselogikk som ble presentert i rapporten fra Helse Nord RHF. Det er således redegjort for 
antall polikliniske konsultasjoner innen ulike fag fordelt på nærmere avgrensede geografiske 
områder. Med dette som utgangspunkt – kombinert med noen av de kriterier som er lagt til 
grunn i Helse Nord-rapporten – foreslås det at Nordlandssykehuset arbeider videre med sikte 
på å vurdere desentralisering av tilbud utenfor sykehus innenfor følgende spesialiteter: 
 
• Ortopedi inkludert røntgen 
• Øre/Nese/Hals 
• Gynekologi 

 
Aktuelle områder for lokalisering av slike tjenester er Fauske og Meløy. I plandokumentet 
konkluderes det videre med at utstyrsinvesteringene medfører klart større økonomisk risiko 
innen ortopedi/røntgen enn innen ØNH og gynekologi. Likevel foreslås at ortopedi/røntgen 
gis første prioritet ved videre planlegging av desentraliserte tjenester utenfor sykehus, og at 
eventuell etablering skjer først på Fauske, ettersom pasientunderlaget der er størst.  
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Når det gjelder Lofoten, foreslås det – utover de tilbud som allerede er etablert eller under 
etablering – på sikt å vurdere tilbud innenfor hud og noe ambulering innen medisinske 
grenspesialiteter.  
 
I forhold til Helgeland avventes tilbakemelding fra Helgelandssykehuset mht behov, men i 
møte med dette foretaket er både ØNH, øyesykdommer, revmatologi, pediatri og eventuelt 
nevrologi (når nødvendig overlegekapasitet er på plass i Bodø) vurdert som aktuelle for videre 
oppfølging og vurdering. Smertenettverket i Nordland/palliativt team er også en aktuell 
samarbeidspartner for Helgelandssykehuset.  
 
I plandokumentet fra Nordlandssykehuset konkluderes det ellers med at det i forhold til UNN 
ikke er områder som er aktuelle for ytterligere ambulering når stråleenheten er etablert.   
 
Nordlandssykehuset - iverksatte tiltak/tiltak under iverksetting: 
 
• Ambulante polikliniske tjenester innen revmatologi, øyesykdommer og nevrologi etablert 

i forhold til Lofoten sykehus. 
• Ambulant tilbud innen pediatri etablert i Stokmarknes/Vesterålen 2 dager per uke. 
• MR-tjenester er under etablering i Lofoten, organisert som teleradiologi i samarbeid med 

Bodø-miljøet. Vil bli iverksatt rundt kommende årsskifte. 
• Det planlegges å yte et ambulant pediatritilbud til Helgelandssykehuset 
• Som en følge av at Stokmarknes sykehus er blitt innlemmet i Nordlandssykehuset, 

planlegges generelt å styrke det ambulante polikliniske tilbudet til dette området.  
 

Generelt vil Nordlandssykehuset prioritere å styrke desentraliserte spesialisthelsetjenester til 
sykehusene i Lofoten og Vesterålen foran å etablere slike tjenester utenfor sykehus, f.eks. til 
områdene rundt Fauske og Meløy. Disse prioriteringene er basert på både helsefaglige og 
helseøkonomiske vurderinger som tar hensyn til både etablert infrastruktur, investeringer til 
utstyr og sparte kostnader til pasientreiser.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge – planer 
Universitetssykehuset betegner selv sin oppfølgende rapport om strategier for desentralisering 
som en ”skisse til videre arbeid” mer ”enn en ferdig plan for desentralisering av spesialist-
helsetjenester utgått fra UNN”. I rapporten redegjøres grundig for relativt omfattende 
eksisterende tjenester utgått fra UNN, eller levert fra leger med tilknytning til UNN; 
hovedleveransene går til ulike lokalisasjoner i Finnmark og til Troms militære sykehus. I tråd 
med den logikken som er trukket opp i den regionale rapporten, kartlegges også det 
”teoretiske potensialet” for ytterligere ambulante polikliniske tjenester til ulike lokalisasjoner, 
både til andre sykehus i Helse Nord, og til distriktsmedisinske sentra og spesialist-
poliklinikker. 
 
I sin planskisse presiserer UNN at oppfølgingsarbeidet må gå langt mer detaljert inn på 
spørsmål om pasientunderlag, økonomiske, ansvars- og avtalemessige sider ved 
desentralisering av spesialisthelsetjenester. Spesielt omtales behovet for å konkretisere 
grunnlaget for poliklinisk virksomhet ved DMS Lenvik og DMS Nordreisa. Fordi DMS Midt-
Troms har et opptaksområde som faller sammen med opptaksområdet for Troms militære 
sykehus (TMS), forutsettes det i planskissen at disse enhetene samarbeider nært. Skissen 
omtaler initiativet fra Lenvik kommune om at det ved DMS Midt-Troms etableres en 
desentralisert sengepost (områdegeriatri, akuttplasser, medisinsk behandling/rehabilitering 
etter sykehusopphold samt terminal behandling) drevet fra UNN. På dette punkt henvises 
imidlertid til det pågående prosjekt i regi av Helse Nord/Helse Finnmark vedrørende 
avklaring av faglige og finansielle sider ved sykehusdriften.  
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I planen fra UNN fremheves at optimalisering av telemedisinske hjelpemidler må ligge i 
bunnen dersom en videre utvikling av ambulant virksomhet fra UNN skal bli vellykket. Her 
fremstår teleradiologien – med over 10 000 undersøkelser per år – som den uten tvil største 
desentraliserte tjenesten i Helse Nord, men denne tjenesten har også et stort ubenyttet 
organisatorisk potensial som kan utløses ved etablering av en felles virtuell røntgenavdeling 
for Nord-Norge.  
 
I det oppfølgende arbeid må det dessuten fokuseres på arbeidsbelastningen både for personell 
som går inn i ambulant virksomhet og for det gjenværende personell ved UNN som skal 
ivareta den stedlige drift av universitetssykehuset. Tilrettelegging av forhold på 
ambuleringsstedene forutsettes også viet spesiell oppmerksomhet.  
 
Generelt konkluderes det i planskissen fra UNN at det ikke foreligger noe tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag i form av dokumentasjon, faglige vurderinger og økonomiske 
beregninger, for å treffe beslutninger om ytterligere desentralisering av tjenester.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – iverksatte tiltak/tiltak under iverksettelse: 
 
• Det er etablert en desentralisert radiologisk tjeneste ved Storslett, knyttet til DMS Nord-

Troms. Bildene overføres telemedisinsk til Radiologisk avdeling ved UNN og tolkes der. 
Tjenesten er tilgjengelig for både ø-hjelps- og elektive pasienter og er basert på 
døgnberedskap. 

• Det planlegges i samarbeid med Lenvik kommune og Tromsø militære sykehus å utvide 
desentralisert poliklinikktjeneste i gynekologi i Midt-Troms. 

• Det planlegges videre å etablere en ortopedisk poliklinikk i Nordreisa knyttet til den 
nyetablerte radiologivirksomheten der. Denne virksomheten planlegges drevet via 
telemedisin.  

• I regi av DMS Nord-Troms vil det bli etablert telemedisinsk utstyr – i første omgang 
videokonferanseutstyr – i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.  

• Det arbeides også med å etablere en desentralisert hudpoliklinisk virksomhet med 
lysbehandling i Nordreisa og Lenvik, men dette er avhengig av nye stillingshjemler og 
tilgang på aktuelle spesialister innen dette fagfelt.  

• Plastikk- og håndkirurgisk avdeling har under planlegging desentralisert virksomhet til 
flere av sykehusenhetene utenfor eget foretaksområde. 

 
Innlemmelsen av sykehusenhetene i Harstad og Narvik fra kommende årsskifte aktualiserer 
problemstillingen om også å styrke de ambulante polikliniske tjenester til disse enhetene. 
Denne problemstillingen er det ennå ikke tatt stilling til, men når denne vurderingen blir gjort, 
vil den kunne få konsekvenser for UNN’s totale kapasitet til å levere slike tjenester, dermed 
også for omfanget av tjenester som kan ytes DMS-ene.  
 
Helse Finnmark – planer 
Dette foretaket hadde allerede høsten 2004 i egen regi startet en strategiprosess der 
desentralisering av spesialisthelsetjenester inngikk som et prioritert fokusområde. Dette 
strategidokumentet – supplert med en forenklet og oppdatert oppsummering – utgjør derfor 
Helse Finnmarks oppfølgende tilbakemelding til Helse Nord RHF.  
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Helse Finnmark har i utgangspunktet den desidert mest omfattende desentralisering av 
spesialisthelsetjenester i Helse Nord, både i forhold til ambulante spesialisttjenester og 
ambulante team. Det er derfor for Helse Finnmark en betydelig utfordring i seg selv å 
konsolidere de tjenester som allerede er etablert. I planen legges det likevel opp til økt 
ambulering innen foretaket og mer utstrakt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge 
(Jfr. Samarbeidsavtalen som er inngått med UNN). Innen spesialisthelsetjenesten for psykisk 
helsevern videreføres målsettingen om ambulering til samtlige kommuner. For øvrig foreslås 
å etablere ambulering i geriatri til begge sykehusene, og ambulering av ernæringsfysiolog til 
Vestfinnmark inntil det blir mulig å tilsette slik kompetanse lokalt ved den enkelte enheter 
 
I planen fraheves dessuten den spesielle rolle Spesialistlegesenteret i Karasjok har for å 
ivareta spesielle behov hos samiske pasienter, med særlig vekt på barn og eldre. Det er derfor 
viktig at dette senteret knytter til seg legespesialister med kunnskap om samisk språk og 
kultur. Samiske pasienters rett og behov for å bli møtt på sitt eget språk må ivaretas, både 
gjennom dette senterets særlige funksjon i det samiske kjerneområdet, og gjennom at Helse 
Finnmark sørger for å rekruttere samiskspråklig helsepersonell også ved andre enheter i 
foretaket. Tolketjeneste er også viktig når samisk språklige fagfolk ikke er tilgjengelig.  
 
Fra Kirkenes sykehus vurderes det å etablere et samarbeid om et kreftpoliklinisk tilbud i 
Vadsø i forbindelse med cytostatika-kurer. Etableringen av Lindrende enhet ved Medisinsk 
avdeling i Kirkenes gir generelt muligheter for å inngå nærmere samarbeid med kommunene i 
forbindelse med inn-/utskriving og oppfølging av kreftpasienter og andre pasienter som 
trenger smertebehandling.  
 
Fra Hammerfest planlegges det å øke antallet dager ved spesialistpoliklinikken i Alta. Denne 
økningen skjer på flere fagfelt, men mest innefor indremedisin. Det henvises dessuten til de 
initiativ som er tatt i samarbeid med Helse Nord RHF for generelt å styrke spesialisthelse-
tilbudet for befolkningen i Alta. 
 
Planen framhever telemedisinens betydning i Finnmark, og det konstateres at selv med fire 
videokonferansestudioer ved hvert av sykehusene er det et tiltagende antall samtidighets-
konflikter. Det etableres derfor nye konferansestudioer i tilknytning til det Høykom-prosjektet 
som er etablert i samarbeid mellom sykehusene og sykestuene i fire kommuner. Gjennom 
dette prosjektet planlegges å utprøve ”telemedisinske visitter” ved sykestuene, som ett av flere 
uttrykk for ambisjonen om å organisere og drive sykestuene som en del av spesialist-
helsetjenesten. I plandokumentet henvises for øvrig til det pågående prosjektet i samarbeid 
med Helse Nord RHF, der sykestuenes faglige innhold og finansiering utredes nærmere (Jfr. 
særskilt omtale av telemedisin og sykestuer senere i denne saken).  
 
Helse Finnmark - iverksatte tiltak/tiltak under iverksettelse: 
 
• Ambulerende audiograftilbud fra Kirkenes 1 dag/mnd til spesialistpoliklinikken i Vadsø 
• Ambulerende gynekolog fra Hammerfest til Karasjok 
• Utvidelse av røntgentilbudet i Alta i form av utvidet åpningstid 
• Generelt økt ambulering fra Hammerfest til Alta innen alle fagområder 
• Før utgangen av 2006 planlegges etablert ambulering av øyelege fra Kirkenes til 

spesialistpoliklinikken i Vadsø 
• I samarbeid med og i regi av Helse Nord RHF er det utlyst tre private spesialisthjemler 

innen øye, ØNH og gynekologi, lokalisert til Alta.  
• Innen telemedisin nevnes særlig Høykom-prosjektet vedrørende telemedisinsk 

samhandling med sykestuene i Alta, Nordkapp, Båtsfjord og Vadsø. Utstyret er installert 
og utprøvd i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin. 
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Oppfølging av vedtak om ansvar for drift av læringsportalen www.helsekompetanse.no  
I styrevedtakets punkt 4 foreslås at teknisk og praktisk drift av ovennevnte læringsportal 
utskilles fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og organiseres som en særskilt virksomhet 
under Helse Nord RHF eller ett av helseforetakene. Helse Nord RHF fant det ikke naturlig å 
drifte en slik operativ enhet og administrerende direktør ba derfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge om å overta det tekniske og praktiske driftsansvaret for denne enheten. UNN har 
effektuert dette ved å finansiere denne virksomheten særskilt og fortsatt la den være fysisk 
lokalisert til miljøet i NST, en ordning både foretaket og NST sier seg vel tilfreds med. 
Spørsmålet om organisatorisk- og rapporteringsmessig innpassing av læringsportalen vil 
senere bli vurdert.  
 
Læringsportalen hadde i 2005 ca 13 000 deltagere tilsluttet de ulike nettbaserte 
undervisningstiltak. Det anslås at ca halvparten av disse deltagerne var helsepersonell fra 
foretak i Helse Nord, men tendensen over tid er en større andel av deltagere fra andre regioner 
og fra andre nordiske land.  
 
Oppbyggingen av denne læringsportalen har sitt utgangspunkt i kompetansemiljøer i Helse 
Nord og i 2006 vil hele 310 tematiserte forelesninger/veiledninger og fagnett realiseres. 
Utnyttelsesgraden, målt både i forhold til bruk av arbeidskraft og andre ressurser, kan likevel 
bli bedre. Med nåværende ressursbruk kan det gis et tilbud til flere gjennom bedre regional 
samordning og deling av ressurser til kompetanseoppbygging og undervisning. En mer felles 
og overordnet regional regi på organiseringen av slike tilbud antas å kunne gi både 
kompetanse- og kostnadsgevinster; utgiftene til det enkelte helseforetak vil således kunne 
reduseres. Administrerende direktør i Helse Nord RHF vil ta initiativ til å vurdere 
mulighetene for en bedre regional samordning av (nettbaserte) undervisningstiltak for ansatte 
i egne foretak. På noe lengre sikt kan det også være et mulig alternativ å organisere denne 
virksomheten i nasjonal regi, for eksempel gjennom et felles eierskap mellom de fem RHF-er.   
 
Utredninger i Helse Nord-regi 
 
Telemedisin 
I tråd med styrevedtaket punkt 3 ble det i regi av Helse Nord RHF etablert to arbeidsgrupper 
med det formål å klargjøre vilkår for bedre utbredelse av telemedisinske tjenester. Den ene 
gruppen – sammensatt med bred klinisk og telemedisinsk kompetanse - skulle vurdere hvilke 
utprøvde og egnede telemedisinske tjenester som bør prioriteres for storskala implementering. 
Den andre gruppen skulle klargjøre systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige 
forhold som kan bidra til å facilitere iverksetting av telemedisinske tjenester. Begge gruppene 
leverte sine rapporter i mars d.å. og resultatene av dette arbeidet er formidlet til foretakene, 
med anbefaling om videre distribusjon til ledere på relevante nivåer.  
 
I den ene av rapportene, om hvilke tjenester som bør prioriteres for storskala implementering, 
ble det med utgangspunkt i 282 telemedisinske prosjekter sortert ut 54 prosjekter for mer 
konkret og substansiell vurdering. Ved hjelp av et 7-punkts evalueringsskjema fant gruppen 
fram til 10 prosjekter/områder hvor det kan anbefales storskala satsing. Disse ble rangert i tre 
grupper etter prioritet: Gruppe1) Teleradiologi, digital kommunikasjon og integrasjon av 
pasientopplysninger, samt undervisning; Gruppe 2) teledialyse, prehospital trombolyse, 
telepsykiatri og teledermatologi (hud); Gruppe 3) Pediatri, distriktsmedisinske senter (DMS), 
teleoftalmologi (øye) og øre-nese-halssykdommer. Disse prioriteringene fikk generelt 
tilslutning av direktørkollegiet i Helse Nord, men med en justerende presisering av at 
teleoftalmologi bør inn i prioriteringsgruppe 2. 
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Arbeidsgruppen konkluderte for øvrig med følgende forutsetninger for en vellykket 
implementering av telemedisinske løsninger: brukervennlighet, brukermedvirkning, 
tilstrekkelig opplæring, muligheter for forskning, klare krav til oppetid for utstyret, takster og 
god kommunikasjon mellom IKT-personell og klinikere.   
 
Den andre arbeidsgruppen har tatt for seg system- og ledelsesmessige forutsetninger for 
implementering av telemedisinske løsninger. Denne gruppen poengterer nødvendigheten av å 
skille mellom ledelses- og beslutningssystemer, der det tas beslutninger om å implementere 
løsninger, og operasjonelle/driftsmessige systemer, som går på daglig drift av løsninger. I 
denne rapporten fremmes forslag om prosedyrer og rutiner, både i forhold til nødvendige 
klareringspunkter, samordningsbehov og ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer. 
Fremstillingen i denne rapporten vil av mange kanskje oppfattes som vel teknisk, og det er 
allerede tatt et initiativ overfor Nasjonalt senter for telemedisin med henblikk på å lage en 
forenklet og mer tilgjengelig versjon til bruk i foretakene og på klinisk nivå. 
 
Selv om begge ovennevnte rapporter er oversendt foretakene for aktiv bruk, bør det vurderes å 
etablere en mer foretaksovergripende arbeidsgruppe – med medvirkning fra Nasjonalt senter 
for telemedisin – for å facilitere implementering av telemedisinske løsninger.  
 
Sykestuefunksjoner 
Vedtakspunktet om både å gjennomgå det faglige innholdet i sykestuefunksjonen og å utrede 
mulige finansieringsordninger for denne tjenesten, ivaretas gjennom et pågående prosjekt i 
regi av Helse Finnmark, men med bred deltagelse fra både primærhelsetjenesten og 
Universitetssykehuset. Dette prosjektet har i løpet av sommeren 2006 levert en delrapport om 
sykestuenes faglige innhold, og vil utover høsten arbeide videre med problemstillingen 
knyttet til kostnader og finansieringsform for sykestuepasientene. I sistnevnte delprosjekt 
trekkes det også på kompetanse fra miljøet rund Sintef Helse, der særlig arbeidet rundt 
kostnadsvektene i ISF-systemet vurderes som relevant. Det bør også nevnes at et assosiert 
prosjekt gjennom HØYKOM – også det i regi av Helse Finnmark - tar for seg bredbånds-
baserte telemedisinske løsninger i sykestuene.   
 
I den foreløpige delrapporten fra faggruppen som har vurdert sykestuenes innhold 
dokumenteres den faglige siden ved - og ressursmessige forutsetninger for og avgrensninger 
av sykestuefunksjonen. På grunnlag av aktivitetsregistreringer er den samlede årsproduksjon 
ved de 40 sykestueplassene i Finnmark beregnet til ca 3 200 innleggelser og 12 000 
liggedøgn. I rapporten legges åtte kriterier til grunn for bruk av sykestueplassene: 
akuttmedisinsk diagnostikk og behandling, stabilisering før transport til sykehus, behandling 
av enklere tilstander, lavterskeltilbud, mottak av utskrivingsklare sykehuspasienter, 
kreftbehandling og terminal omsorg, rehabilitering som alternativ til forlenget 
sykehusopphold, og utredning til et visst nivå. Det redegjøres også for krav til personell, 
utstyr og dokumentasjon (journalsystemer), og til behovet for samhandling mellom nivåer, 
inkludert faglig støtte gjennom bl.a. telemedisinske løsninger. De viktigste pasientgruppene 
finnes innen geriatri og kreft. Faggruppen konkluderer med at sykestuefunksjonen bør være 
en desentralisert spesialisthelsetjeneste, med systemansvar lagt til Helse Finnmark som også 
må stille klare krav til organisering og drift av sykestuene. Samlet bidrar denne delrapporten 
til å underbygge begrunnelsene for sykestuenes betydning og funksjon i lokalsamfunn med 
særskilt stor avstand til nærmeste sykehus. 
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Tilgang til elektronisk pasientinformasjon på tvers av foretak 
Styrevedtakets punkt 5 forutsetter at arbeidet med å bedre tilgjengeligheten til elektronisk 
pasientinformasjon på tvers av helseforetak gis høy prioritet. Helse Nord RHF samarbeider 
her med de øvrige regionale helseforetak og Sosial- og helsedirektoratet om å kartlegge 
behovet for deling av pasientinformasjon. Dette kartleggingsarbeidet skal være avsluttet i 
oktober dette år og de regionale helseforetakene forutsetter at dette arbeidet skal medføre 
endringer i dagens regelverk som gjør det enklere å dele pasientinformasjon mellom foretak.  
 
I perioden 2005-2006 er det fra UNN’s side arbeidet strukturert for å løse denne utfordringen i 
forhold til ambulerende spesialister. Utfordringen har vært å finne gode løsninger innefor 
dagens regelverk. For ambulerende spesialister fra UNN til Helse Finnmark er det utviklet 
følgende prosedyre: 
 
• Det tegnes en avtale mellom den ambulerende spesialisten og vedkommende sykehus i 

Helse Finnmark der det etableres et ansettelsesforhold (med ledsagende utfylt 
egenerklæring). Dette innebærer at ambulerende spesialist underlegger seg 
instruksjonsmyndighet fra Helse Finnmark.  

• Registrering av pasientinformasjon gjøres i journalsystemet til vedkommende sykehus i 
Helse Finnmark. Likeledes benytter den ambulerende spesialisten IT-utrustning 
(brukerkonto) ved vedkommende sykehus i Helse Finnmark. 

• Når den ambulerende spesialisten er tilbake på UNN, vil vedkommende kunne få tilgang 
til denne registrerte pasientinformasjonen ved det aktuelle sykehus i Helse Finnmark 
gjennom en spesiell datateknisk løsning (Citrix/VPN) for eventuelt oppfølgende 
etterarbeid.  

 
Ovennevnte prosedyre ivaretar kravene i dagens lovgivning, men må samtidig sies å være en 
tungvint og transaksjonskrevende løsning. Det er derfor behov for nødvendige justeringer i 
regelverk som kan bidra til å forenkle tilgangen på pasientinformasjon på tvers av 
helseforetak.  
 
Initiativ overfor sentrale helsemyndigheter 
I styrevedtakets punkt 5 understrekes at Helse Nord RHF påtar seg en pådriverrolle vis a vis 
sentrale helsemyndigheter i forhold til noen spesifiserte problemstillinger som er viktige for 
desentralisering av tjenester og som trenger avklaring. Det gjelder sykestuefunksjonen 
(innhold og finansiering), telemedisin (takster for primærleger) samt oppfølging av forskrift 
om polikliniske takster (slik at disse i visse tilfeller kan utløse refusjon uten at lege er til 
stede). 
 
 Den administrative ledelsen i Helse Nord RHF har ved flere anledninger, både i møter med 
statsråden, øvrige representanter fra den politiske ledelse og med ledende embetsmenn, påpekt 
behovet for finansieringsordninger for sykestuene og for telemedisinske tjenester. Også 
styrelederen i Helse Nord RHF har i ulike sammenhenger tatt opp denne problemstillingen 
med departementets ledelse. Så langt har disse initiativ ikke gitt noen resultater.  
 
Spørsmålet om å etablere takster for primærlegenes bruk av telemedisinske løsninger er 
overmodent. Siden det her dreier seg om utveksling av tjenester på tvers av forvaltnings-
nivåer, er den finansielle siden av slik utveksling ikke noe som kan løses ensidig innen 
foretakssystemet. Argumentene for slike takster er ikke svakere enn før; de må derfor gjentas 
og søkes bredere formidlet, også gjennom andre berørte interessenter, for å øke 
gjennomslagskraften. Helse Nord alene vil ikke uten videre kunne vinne fram i en sak som 
denne.   
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Ovennevnte prosjekt om sykestuefunksjonen er forutsatt å utrede og komme med forslag om 
mulig finansieringsform for denne funksjonen. Når dette prosjektet er avsluttet, vil det 
forhåpentlig foreligge et bedre dokumentert grunnlag for å forfølge denne problemstillingen 
på en mer konkret måte; det vil bli gjort i løpet av 2007. Det innebærer i sin konsekvens at det 
under ingen omstendighet vil kunne iverksettes noen ny finansieringsordning for sykestuene 
før tidligst i 2008. Den økonomiske situasjonen i Helse Nord generelt og Helse Finnmark 
spesielt – der de langt fleste sykestueplassene befinner seg – er imidlertid så alvorlig, at 
sykestuene på sikt vil være truet dersom det ikke snarest etableres en bærekraftig finansiell 
løsning.  
 
Problemet med forskriften om polikliniske tjenester knytter seg til Rikstrygdeverkets 
påpekning overfor Helse- og omsorgsdepartementet om at helsepersonellets rett til å delegere 
oppgaver ikke er forenlig med poliklinikkforskriftens krav om at bare arbeid utført av lege 
skal kunne utløse refusjon. En slik (innskrenkende) fortolkning og praktisering av forskriften 
ville i så fall medføre at en rekke spesialiserte polikliniske tjenester og prosedyrer som utføres 
av annet helsepersonell på delegasjon, ikke ville bli refusjonsberettiget og dermed føre til 
inntektstap. De fleste av disse tjenester (innen fagområder som diabetes, astma/KOLS, 
ernæringsfysiologi, ortopediteknikk, ryggskoler, audiologi, stråleterapi, lysbehandling og 
rehabilitering) utføres i sykehus, men noen utføres også ambulant. 
 
Helse Nord RHF har i brev til HOD av 20.04.2005 tatt opp ovennevnte problemstilling og 
bedt departementet om å endre forskriften slik at denne blir i tråd med hva som er vanlig 
praksis ved polikliniske virksomheter. I brev av 5.7.2005 fra Rikstrygdeverket ble samtlige 
regionale helseforetak bedt om å komme med innspill til revidering av forskrift for 
polikliniske pasienter. I dette brevet sies at det tas sikte på å vurdere utvalgte takster i forhold 
til hvorvidt andre enn legespesialister skal kunne utløse dem, og det bes om innspill på 
eksisterende takster som kan være aktuelle for denne vurderingen. Helse Nord RHF har i brev 
av 29.8.2005 kommet med slike innspill. Det er så langt ikke registrert noen tilbakemelding 
eller noe resultat av disse innspillene.  
  
Det er imidlertid hittil ikke iverksatt noen endring av praksis, slik at utvalgte polikliniske 
tjenester utført av andre enn helsepersonell (for eksempel av audiografer) fortsatt utløser 
refusjon. I en kommunikasjon med Nordlandssykehuset har Rikstrygdeverket presisert at det 
ikke er et absolutt krav at en legespesialist egenhendig utfører prosedyrene, men at denne er 
ansvarlig for eksplisitt delegasjon til - og tett oppfølging av - den person som utfører 
prosedyren.    
 
Avtalehjemlene som ressurs for desentraliserte spesialisttjenester 
For punkt 7 i styrevedtaket, om at Helse Nord bedre bør benytte avtalespesialistene som en 
ressurs i desentraliseringsarbeidet og lage en plan for framtidig geografisk plassering av nye 
og ledige hjemler, henvises til to saker som tidligere er behandlet av styret i Helse Nord. Det 
gjelder sak 46/2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Finnmark – etablering av tiltak i Alta, 
og sak 65/2005 Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 – desentralisering og 
ambulering. Som tittelen i saken viser, er dette en plan som legger stor vekt på 
desentralisering, både i form av lokalisering av nye og ledige hjemler og i form av strategier 
for ambulering til områder med store avstander til nærmeste sykehus. I sak 46/2006 ble det 
vedtatt å opprette tre nye avtalehjemler lokalisert til Alta. Det er søkere til samtlige utlyste 
hjemler.  
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Status for oppfølging av avtalemessige/ personalpolitiske elementer i forhold til 
desentralisering  
I styrevedtakets punkt 11 heter det bl.a. at Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene 
må ”iverksette tiltak som sikrer stabile løsninger for rekruttering av spesialister.” Videre 
forutsettes det i samme vedtakspunkt at Helse Nord skal ”være en pådriver for å sikre større 
grad av harmonisering av avtaler og økonomiske ordninger knyttet til ambulering.” 
 
Etter en gjennomgang av status for det enkelte foretak viser det seg at det ikke har skjedd 
vesentlige avtalemessige endringer siden våren 2005. Gjennom sentrale forhandlinger har det 
ikke vært vurdert som aktuelt å endre overenskomstens tekst omkring ambulering. Fordi 
legeforeningen har vært urokkelig i sitt prinsipielle standpunkt om ambulering som en frivillig 
ordning, antas det at prisen for å endre avtalen på dette punkt ville bli urimelig høy for 
arbeidsgiver. 
 
Helse Nord har utvekslet avtaler mellom foretakene og dessuten generelt innhentet og 
utvekslet informasjon om problemstillinger som knytter seg til slike ordninger og avtaler. 
temaet. Det har ikke vært gjennomført aktive tiltak for å få harmonisert avtalene og tilhørende 
økonomiske ordninger. Som arbeidsgivere sitter foretakene med ansvaret for hvordan 
ambulering reguleres i eget foretak.  
 
På foretaksnivå er det kun UNN som har jobbet aktivt med endring av innhold i avtalene, 
mens Nordlandssykehuset i noen grad har fått krav til ambulering inn i individuelle 
totallønnsavtaler. 
 
For Helse Finnmark er det ingen endringer, dvs. at særavtale for leger er videreført siden 
2004. Nivået for kompensasjon er her høyest av foretakene i Helse Nord. I Helse Finnmark 
bidrar noen av legene internt i fylket i forhold til desentraliserte tilbud. Disse lønnes da i 
henhold til særavtalen. UNN bidrar med ambulerende leger til Helse Finnmark. Disse lønnes 
av UNN i henhold til deres retningslinjer. Legerekrutteringsprosjektet for Finnmark er internt 
prioritert i forhold til stabilisering av eget personell. 
 
UNN har ambulerende leger til flere av foretakene. Dette gjelder særlig Helse Finnmark.  
Dette er regulert gjennom avtaler mellom foretakene. UNN har medio september 2006 sendt 
ut avtaler til alle helseforetakene som skal regulerer foretaksvise avtaler med rettigheter og 
plikter knyttet til ambulant virksomhet mellom UNN og øvrige foretak. 
 
Personell som ambulerer fra UNN håndteres i henhold til egen særavtale for UNN. Denne er 
under revidering, men ny avtale er ikke signert.  
 
For Hålogalandssykehuset er det ingen endringer, dvs. at det ikke er noen etablerte 
administrative retningslinjer eller særavtaler noe som innebærer at det bare foreligger 
individuelle avtaler med et fåtall leger. 
 
For Nordlandssykehuset er det ingen endringer. De vedtatte administrative retningslinjer 
benyttes i utformingen av individuelle avtaler basert på administrative retningslinjer. Få nye 
avtaler er inngått med legene, men gamle avtaler videreføres. Nordlandssykehuset har noen 
leger med totallønnsavtale hvor forpliktelse til noe ambulering er inkludert. 
 
For Helgelandssykehuset videreføres de administrative retningslinjer som brukes i forhold til 
særlig spesialisttilbudet i Brønnøysund og i noen grad mellom sykehusenhetene.  
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Administrerende direktørs oppsummerende vurderinger 
Styrevedtakene er i hovedsak godt fulgt opp gjennom oppfølgende utredninger og planer, 
både i regi av Helse Nord RHF og helseforetakene. Unntaket er Hålogalandssykehuset som 
ikke har levert det plangrunnlag som foretaket ble pålagt gjennom vedtak i foretaksmøtet. 
Vedtaket om å avvikle Hålogalandssykehuset som eget foretak innebærer at denne oppgaven 
må løses av henholdsvis Universitetssykehuset Nord-Norge (for Harstad og Narvik sykehus) 
og Nordlandssykehuset (for Stokmarknes sykehus). Administrerende direktør forutsetter at 
UNN og NLSH i løpet av kommende år supplerer sine planer for desentralisering av 
spesialisthelsetjenester, slik at disse også omfatter de tre sykehusene (med tilhørende 
befolkningsområder) som (tidligere) har inngått i Hålogalandssykehuset. Det erkjennes 
samtidig at denne endringen kan ha som konsekvens at både UNN og NLSH i sine 
desentraliseringsstrategier må legge større vekt på å serve lokalsykehusene med ambulante 
polikliniske tjenester.  
 
I den anstrengte økonomiske situasjon som Helse Nord befinner seg i, må det også i 
desentraliseringsarbeidet legges økt vekt på kostnadseffektivitet, og nye tiltak bør i hovedsak 
kunne finansieres gjennom innsparinger på budsjettet for pasientreiser. Den økonomiske 
situasjonen tilsier ellers at det kan ta noe lengre tid å realisere de ambisjonene Helse Nord har 
for desentralisering av tjenester. På den annen side bør foretakene være varsomme med å 
saldere etablerte desentraliseringstiltak for oppnå balanse. I den store sammenhengen (Jfr. 
Helse Nord RHF’s totalbudsjett på nær 10 mrd kr.) er det tross alt beskjedne midler, både i 
form av penger og personell, som anvendes til slike tiltak.   
 
I forhold til utviklingen av DMS-er/spesialistpoliklinikker, bør foretakene prioritere 
ambulante polikliniske tjenester, der faglige og økonomiske forutsetninger ligger til rette for 
det. Lokale ambisjoner og forventninger om at helseforetakene skal etablere og finansiere 
sengeenheter ved DMS-er, bør i den nåværende situasjon nedtones, både av hensyn til den 
økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og behovet for å avklare spørsmålet om 
finansieringsordninger for slike sengeplasser på intermediært nivå (Jfr. sykestueprosjektet i 
Helse Finnmark).  
 
Det synes så langt å ha vært liten dynamikk mht storskala implementering av utprøvde og 
egnede telemedisinske tjenester. Det synes heller ikke som om alle foretakene, verken på 
ledelsesplan eller i de kliniske miljøer, har gitt prioritert oppmerksomhet mot denne 
problemstillingen. Således har bare få av foretakene, og i begrenset grad, drøftet eller tatt i 
bruk de RHF-initierte rapportene som ble ferdigstilt og distribuert i mars dette år. 
Administrerende direktør vil derfor foreslå at det i regi av Helse Nord RHF tas noen 
foretaksovergripende initiativ for å følge opp anbefalinger og forslag i disse rapportene.  
 
Den administrative ledelsen i Helse Nord RHF vil også videreføre det pådriverarbeid styret 
har pålagt oss vis a vis sentrale helsemyndigheter i spørsmål vedrørende finansiering av 
sykestuer, takster for telemedisinske konsultasjoner (for fastleger) og tilgang til 
pasientinformasjon på tvers av helseforetak. Deler av dette pådriverarbeid må gjøres i 
samarbeid med øvrige regionale helseforetak og gjennom Nasjonal IKT.  
 
Det området hvor oppfølgingen av styrevedtaket er kommet kortest, gjelder spørsmålet om 
harmonisering av avtaler for godtgjøring av ambulering. Målsettingen bør framdeles være at 
ambulering (innen visse begrensninger mht volum) skal inngå som en del av tjenesteplanen; 
foreløpig er det imidlertid liten bevegelse å spore i retning av å realisere denne målsettingen. 
Så lenge ambulering av legespesialister skal organiseres som en frivillig ordning, må dette 
løses gjennom forhandlinger mellom legene og de aktuelle (avgivende og mottagende) 
institusjoner. De store forskjeller som eksisterer mht hvordan slike avtaler praktiseres, tilsier 
dessuten at ikke alle foretak nødvendigvis vil ha noen fordel av at avtalene harmoniseres.  



62 

 
 
I sine redegjørelser for tiltak som er iverksatt eller under iverksettelse inneværende år, viser 
foretakene at arbeidet med desentralisering av tjenester på ingen måte har stoppet opp. Det er 
positivt. Samtidig viser tilbakemeldingene fra foretakene at de foreløpige planer/planskisser 
må følges opp gjennom mer konkrete og detaljerte vurderinger. Dessuten fremkommer det at 
foretakene gjennomgående er forsiktige med å implementere nye desentraliserte tjenester uten 
at kostnadene er dekket. En slik forsiktighet er både forståelig og nødvendig.  
 
Administrerende direktør ser det som ønskelig at helseforetakene viderefører og detaljerer 
sine planer gjennom de årlige budsjetter og rapporterer om status og utvikling for slike 
desentraliserte spesialisttjenester gjennom de periodiske rapporteringsrutiner som er etablert.  
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STYRESAK 79-2006  IT-STRATEGI I HELSE NORD – STATUS VED  
 UTLØPET AV STRATEGIPERIODEN 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF besluttet i 2002 IT-strategiplanen for Helse Nord RHF med fokus på 
en visjon for informasjonsdeling som la føringer for en sterk grad av standardisering og 
sentralisering av de ulike systemer i regionen. Grunntanken er at informasjonsmengdene i de 
ulike systemer på sikt skal deles mellom helseforetakene eller gjøres tilgjengelig for eksempel 
primærlegene og pasientene gjennom såkalte portaler hvor informasjonspresentasjonen kan 
skreddersyes etter behov.  
 
Implementeringsgrad 
Når det gjelder de kliniske systemene har Helse Nord i begrenset grad kunnet sentralisere 
driften av disse. Årsakene knytter seg hovedsakelig til mangel på robust infrastruktur samt 
hindringer i dagens lovverk. Det forventes imidlertid at begrensingene i rammebetingelser på 
sikt vil endres, slik at fokus i planperioden har vært lagt på at de ulike helseforetakene i 
regionen skulle velge systemer fra samme leverandør. Konsolidering av disse systemene kan 
starte etter hvert som endringer i rammebetingelsene legger til rette for det. 
 
Elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten har vært et sterkt satsingsområde i 
planperioden. Legekontorene i regionen er koblet opp til Norsk Helsenett AS og flere 
tjenester er implementert. Helse Nord er den av de fem helseregionene som er kommet lengst 
i arbeidet med å understøtte elektronisk samhandling mellom nivåene. 
 
De merkantile/administrative systemer i regionen er det systemområdet hvor Helse Nord RHF 
i størst grad har realisert ambisjonene om sentralisering og standardisering. Her forventes det 
at investeringsbehovet vil være betydelig mindre i årene som kommer. Det er i tillegg et 
ønske fra administrerende direktør å dreie fokus bort fra denne systemporteføljen og mer over 
på de kliniske systemer som representerer kjernevirksomheten.  
 
Prinsippene vedrørende IT-organisering og styring er for en stor del fulgt. Helse Nord IKT er 
etablert som en egen avdeling under administrerende direktør, men det gjenstår fortsatt noe 
arbeid for å få på plass nødvendige strukturer/roller på RHF/Helseforetaksnivå. 
 
For området IT-infrastruktur er det gjennomført et begrenset antall aktiviteter, og 
resultatgraden kunne vært høyere.  
 
Informasjonssikkerhet var et av de første prosjektene som Helse Nord RHF gjennomførte for 
realiseringen av IT-strategiplanen. På tross av at prosjektet ble avsluttet i 2003 og regionen 
etablerte et felles forum for informasjonssikkerhet, er nivået ikke tilfredsstillende.  
 
Avvik i forhold til plan 
De viktigste avvikene i forhold til strategiplanene kan punktvis oppsummeres til å gjelde 
følgende: 
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• Sentralisering og konsolidering av kliniske systemer herunder også EPJ/PAS samt deling 

av journalinformasjon mellom Helseforetakene i regionen. 
• Anskaffelse av felles røntgeninformasjonssystem. 
• Anskaffe portalprodukt for realisering av visjonen for informasjonsdeling. 
• Etablering av ledelsesinformasjonssystem. 
• Innføre verktøy for etablering av moderne integrasjonsløsninger. 
• Standardisering av IKT-tjenesteplattform. 
• Etablere robuste kommunikasjonsløsninger i regionen (båndbredde, redundans). 
• Etablere et høyere nivå for informasjonssikkerhet. 
 
Nye utfordringer/rammebetingelser 
Administrerende direktør ser at Helse- og omsorgsdepartementet i større grad legger føringer 
for hvorledes regionene skal håndtere IKT området. Denne utviklingen vurderer 
administrerende direktør som positiv fordi eierstyring innfor dette området er nødvendig for 
effektiv samhandling. Imidlertid vil slike føringer kunne påvirke de regionale strategier og det 
vil kreve en årvåkenhet fra Helse Nord RHF for å sikre at det ikke gjennomføres tiltak som 
bryter med nasjonale planer. 
 
Økonomi 
Driftskostnadene for realiseringen av IT-strategien er med få unntak, belastet helseforetakenes 
budsjetter. Totalt belaster realiseringen av IT-strategien RHF/Helseforetakenes 
driftsbudsjetter med nær 74 mill. kroner for 2006. Det er i tillegg finansiert prosjekter i 
regionen gjennom tilskudd fra Sosial- og Helsedirektoratet og Helse Nord RHF på nær 22 
mill. kroner som ikke fremkommer i oversikten over driftskostnader. Av disse er 15,5 mill. 
kroner gjort tilgjengelig for Helse Nord av nasjonale myndigheter for realisering av nasjonale 
tiltaksplaner. 
 
Gevinstrealisering 
Administrerende direktør vil fokusere sterkere på verifisering og uttak av gevinster i plan og 
beslutningsfasen og vil følge opp om gevinstene av de investeringer som er foretatt er 
realisert. Dette betyr at i fremtidige prosjekter vil administrerende direktør i sterkere grad 
følge opp innføringen av de ulike prosjekter på foretaksnivå, dvs. videreføre oppfølgingen av 
prosjektresultatene etter at prosjektene formelt er avsluttet eller videreføre prosjektet etter at 
den systemmessige implementeringen er gjennomført. 
 
Ny strategiplan 
Administrerende direktør mener at IT-strategien for Helse Nord har vært et viktig redskap for 
å styre IKT utviklingen i regionen. Når nå den opprinnelige planperioden er utløpt, er det 
behov for en revidering og oppdatering slik at det sikres at fremtidige investeringer 
gjennomføres i tråd med et overordnet målbilde. Administrerende direktør ber om mandat til å 
igangsette revisjonsarbeidet 1. halvår 2007. 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør er fornøyd med realiseringen av IT-strategien for perioden 2002-
2005 men ser imidlertid at det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid før visjonen for 
informasjonsdeling i regionen er realisert. Det er derfor nødvendig å revidere den eksisterende 
IT-strategien med det siktemål å identifisere de aktiviteter som skal gjennomføres i neste 
periode, samt oppdatere IT-strategien på de områder der dette viser seg å være nødvendig.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar status for IT-strategiplanen til orientering og sier seg fornøyd med den 

realiseringen av strategiplanen som foretaksgruppen har oppnådd i strategiperioden. 
 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre nødvendig revisjon av IT-

strategien. Arbeidet igangsettes 1. halvår 2007. 
 
3. Det forutsettes at helseforetakene og Helse Nord IKT er deltagere i arbeidet. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning  
 
Utrykte vedlegg: IT-strategi, juni 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006 200400421-32 045 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 
 

 

STYRESAK 80-2006  NASJONAL IKT – STRATEGI- OG  
 TILTAKSPLAN FOR 2006 OG 2007 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 63-2005 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF, den 22. juni 
2005 vedrørende Nasjonal IKT-strategi.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom protokoll fra foretaksmøtet, den 25. januar 
2006 gitt signal om det videre arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Vi viser her til protokoll fra 
foretaksmøtet, jfr. punkt 4.3.3, hentet fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 
 
”Foretaksmøtet viste til det felles arbeid som er satt i gang av Nasjonal IKT. Dette fanger opp 
intensjonen i protokoll frå foretaksmøtet 17. januar 2005 om utredning av samordning av 
relevante tjenester (jf pkt. 4.3.1). Dette arbeidet skal videreføres i regi av Nasjonal IKT. Det 
ble understreket at dette forutsetter solid lederforankring i alle regionale helseforetak. 
Samordning av både infrastruktur og applikasjoner (administrative og medisinske/kliniske) 
skal inngå i dette arbeidet. Nasjonal IKT skal også sikre at det blir etablert en felles 
forståelse og felles strategi for analyser av risiko- og sårbarhetsanalyser innen IKT og 
iverksetting av nødvendige kompenserende tiltak.” 
 
Revisjon av strategiplanen 
Styrene i de fem RHF-ene godkjente i våren 2004 ”Overordnet IKT-strategi for de regionale 
helseforetakene”. Strategi- og tiltaksplanen ble revidert i 2005 og sendt ut til alle RHF-ene. 
Det er nå gjennomført en ny revisjon av strategiplanen, denne gangen slik at den foreslås gjort 
gjeldende for 2006 og 2007. Strategien foreslår endrede satsingsområder og nye tiltak 
innenfor rammen av nasjonal IKT. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjente i møte, den 13. 
mars 2006 den reviderte strategiplanen med en oppdatert tiltaksplan, jfr. vedlegg 1 og 2.  
 
Strategi- og tiltaksplanen er sendt til høring i de fem RHF-ene med høringsfrist 1. august 
2006. Nasjonal IKT har behandlet tilbakemeldingen på høringsrunden. Tilbakemeldingen på 
høringsrunden viser at det er bred tilslutning til Nasjonal IKT’s strategi- og tiltaksplan, og 
tilbakemeldingene er i stor grad positive. Det er kommet noen innspill som vil vurderes ved 
neste revisjon av dokumentet. 
 
Følgende innspill fremheves særlig: 
 
• Universitetssykehuset i Nord-Norge HF ønsket tilrettelegging for større grad av 

pasientmedvirkning i organisering og tilgjengelighet av personlige data (journalen). 
• Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Sykehuset i Vestfold: Meldingsutveksling er 

kanskje ikke tilstrekkelig eller egnet som hovedmetode for informasjonsoverføring. 
 
Med grunnlag i den brede tilslutningen til strategiplanen som fremkommer av høringen, 
anbefales styrene i de fem RHF-ene å godkjenne Nasjonal IKT’s strategi- og tiltaksplan for 
2006/2007. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Nasjonal IKT’s strategi- og tiltaksplan for 2006 og 2007 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene” – Revidert 

strategiplan for 2006 og 2007, Nasjonal IKT 
  
Utrykte vedlegg: ”Revidert tiltaksplan for 2006 og 2007” – vedlegg til ”Overordnet IKT-

strategi for de regionale helseforetakene” 
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STYRESAK 81-2006  NASJONAL IKT – UTREDNINGSPROSJEKT  
 FOR LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Bakgrunn/fakta 
Viser til sak 19-2004 behandlet av styret for Helse Nord RHF vedrørende Nasjonal IKT-
strategi.  
 
Styringsgruppen for Nasjonal IKT har anbefalt gjennomføring av et eget utredningsprosjekt 
som skal anbefale hvilke områder det er hensiktsmessig med nasjonal samordning innenfor 
IKT-området. Møtet mellom de administrerende direktørene i de fem RHF-ene, den 13. 
desember 2004 godkjente gjennomføring av et slikt utredningsprosjekt. 
 
Det ble i løpet av 2005 i samarbeid med HINAS gjennomført en anbudskonkurranse for å 
engasjere ekstern kompetanse. Konsulentselskapet McKinsey vant anbudskonkurranse og har 
i perioden september 2005 til mars 2006 gjennomført prosjektet i samarbeid med 
styringsgruppe og prosjektgruppe oppnevnt av Nasjonal IKT.  
 
Prosjektet har vært håndtert av en egen styringsgruppe. Styringsgruppen godkjente i møte, 
den 13. mars 2006 prosjektets leveranser og videresendte dette til AD-møtet for de fem RHF-
ene med en anbefaling om å sende dokumentene ut på høring til RHF-ene, HF-ene og 
fagforeninger med høringsfrist 1. juni 2006.  
 
AD-møtet behandlet saken i møte, den 26. april 2006. AD-møtet besluttet å forlenge 
høringsfristen til 1. august 2006. Det ble i tillegg besluttet at programkontoret skulle 
sammenstille høringsuttalelsene og sørge for behandling av disse i Prosjekteierforum og i 
Styringsgruppen for Nasjonal IKT.  
 
I denne saken er videre arbeid med Utredningsprosjektet for langsiktig organisering av IKT-
området lagt frem til vedtak.  
 
Tilbakemeldinger fra høringsrunden 
Høringsinstansene gir i stor grad tilslutning til å gjennomføre et hovedprosjekt med 
fokus på ett eller en kombinasjon av scenario 1C (felles nasjonal infrastruktur på 
utvalgte områder), 3B (samordne applikasjoner på prioriterte områder på klinisk side) 
og 4B (felles administrative applikasjoner med tilhørende infrastruktur). 
 
Det er i tillegg gitt følgende tilbakemeldinger vedr. de ulike scenarioene:  
 
• Scenario 2B – felles nye applikasjoner med tilhørende infrastruktur.  

Det er gitt flere tilbakemeldinger hvor det bes om ytterligere avklaringer rundt scenario 
2B. De som ber om dette gir ikke sin tilslutning til en umiddelbar igangsettelse av 
scenario 2B, men høringsinstansene er positive til at det gjøres en grundigere utredning av 
dette før eventuell igangsettelse. Forprosjektet har lagt til grunn at en iverksettelse av 
scenario 2B krever ytterligere detaljering, følgelig synes denne innvendingen ivaretatt. 
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• Scenario 1A – regional samordning med nasjonal informasjonsutveksling. 

Helse Bergen og Sykehuset i Vestfold foreslår at man gjør en grundigere vurdering av 
scenario 1A. Nasjonal IKT legger til grunn at scenario 1A inngår som et første steg i alle 
scenarioene 1C, 3B og 4B, følgelig vil scenario 1A kunne fremstå som en milepæl og et 
beslutningspunkt i hovedprosjektet og vil bli grunnlag for en grundigere vurdering. 

 
• Sammensetning av en prosjektgruppe for hovedprosjektet. 

Det fremheves fra flere høringsinstansene at det må legges til rette for at hovedprosjektet 
har tilstrekkelig klinisk kompetanse i prosjektgruppen.  

 
Vedlegg 1 til saken gir en oversikt over tilbakemeldingene fra høringen som ble gjennomført i 
de fem RHF og HF-ene, fagforeningene og Kommunens Sentralforbund. 
 
Nasjonal IKT tilrår at punktene over tas til følge ved planlegging av hovedprosjektet. 
Nasjonal IKT tilrår at hovedprosjektet innledningsvis eventuelt gjennomgår øvrige 
tilbakemeldinger fra høringsinstansenes for å vurdere om flere skal tas hensyn til ved 
planlegging av prosjektet. 
 
Det legges til grunn at gjennomføring av et hovedprosjekt krever ekstern bistand både til 
prosjektledelse og for kompetanse innen strategi, IKT, økonomi, endring, etc.  
 
Anbefaling 
I lys av at høringsinstansene i stor grad gir tilslutning til å gjennomføre et hovedprosjekt, 
anbefales det at videre planleggingsarbeid med et hovedprosjekt gjennomføres. Ved 
planlegging av hovedprosjektet tas det hensyn til håndtering av innspill fra høringsprosessen.  
 
Det anbefales at Nasjonal IKT får i oppgave å utarbeide et konkurransegrunnlag for en 
anbudskonkurranse for bistand til hovedprosjektet. HINAS engasjeres for å ta ansvar for de 
innkjøpsfaglige delene av anbudskonkurransen, tilsvarende som for forprosjektet.  
 
Anbudskonkurransen utlyses etter behandling i AD-møtet og RHF-styrene. Det anbefales at 
Styringsgruppen for nasjonal IKT får i oppgave å godkjenne konkurransegrunnlaget for 
anskaffelse av ekstern bistand til hovedprosjektet.  
 
Det anbefales at hovedprosjektet gjennomføres, tilsvarende som for forprosjektet, som et eget 
prosjekt utenfor Strategi- og tiltaksplanen med egen styringsgruppe. Forslag til 
prosjektdirektiv utarbeides i samarbeid med valgt ekstern bidragsyter. Prosjektdirektivet for 
hovedprosjektet godkjennes av RHF AD-møtet.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Tilbakemeldinger fra høringen som er tatt inn i denne saken tas til følge ved planlegging 

av hovedprosjektet. Hovedprosjektet bes innledningsvis om å gjennomgå øvrige 
tilbakemeldinger fra høringsinstansenes for å vurdere om flere skal tas hensyn til ved 
planlegging av prosjektet. 
 

2. Hovedprosjektet gjennomføres som et eget prosjekt utenfor Strategi- og tiltaksplanen med 
en egen styringsgruppe.  
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3. Styringsgruppen for Nasjonal IKT får i oppgave å godkjenne konkurransegrunnlaget for 

anskaffelse av ekstern bistand til hovedprosjektet. 
 

 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oversikt over høringsuttalelser – Utredning av langsiktig organisering  

av IKT-området 
 

   Ledelsesresymé forprosjekt – Utredning av  langsiktig organisering av  
   IKT-området 
 
Utrykte vedlegg: ”Utredning av langsiktig organisering av IKT-området”, sluttrapport, 

Nasjonal IKT 
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STYRESAK 82-2006  UTBYGGING VOKSENPSYKIATRI I  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF BODØ 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken inviteres styret til å følge opp vedtak fra styret i Nordlandssykehuset HF 
angående utbyggingsprosjekt Voksenpsykiatri Bodø. 
 
Prosjektet består egentlig av fire delprosjekter som i Nordlandssykehuset er sett i 
sammenheng for å utnytte kapasiteter og ressurser best mulig: 
 
1. Ny sikkerhetsavdeling med ni pluss seks plasser 
2. Ny rus/psykiatripost med åtte plasser 
3. Nytt regionalt behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser – tolv plasser 
4. Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 
 
Prosjektene 1-3 er knyttet til konkrete bestillinger gjort av Helse Nord RHF. I det første 
prosjektet er ni plasser i hh. t. opptrappingsplanen for psykisk helsevern, mens 6 eksisterende 
plasser skal samlokaliseres med de nye. Det fjerde prosjektet er knyttet til etablering av ny 
akuttpost siden eksisterende akuttpost ved Salten psykiatriske senter ikke tilfredsstiller 
kravene for å kunne drive med tvunget psykiatrisk helsevern. Med bakgrunn i planene for 
etablering av ny akuttpost har Fylkeslegen gitt dispensasjon for drift i eksisterende lokaler. 
Slik dispensasjon er gitt for ett år av gangen.  
 
Prosjektene kan løses ved en kombinasjon av nybygg og ombygging av eksisterende frigitte 
arealer, herav 3.466 m2 nybygg og 2.700 m2 ombygging. 
 
Samlede prosjektkostnader etter dagens kostnadsnivå er anslått til 173,0 mill kroner inklusiv 
antatt prisstigning frem til ferdigstillelse. 
 
Kostnadsberegninger for utbyggingsplanene slik de nå foreligger fra Nordlandssykehuset, gir 
en samlet investeringskostnad for bestilte prosjekter fra styret i Helse Nord på 108,7 mill 
kroner inklusiv beregnet prisstigning. Resten, 64,3 mill kroner er prosjekter i 
Nordlandssykehuset HF som kommer i tillegg til de Helse Nord initierte prosjektene. 
 
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern har en prisjustert investeringsramme på 
 
• Idømt behandling/sikkerhetsavdeling 26,6 MNOK 
• Rus/psykiatri    25,4 MNOK 
• Klinikkavdeling    29,2 MNOK 
 
Driftskostnader til opptrappingsplanen ved NLSH, Bodø er på 56,2 MNOK med en 
restbevilgning på 37,0 MNOK som overføres ved ferdigstillelse av byggeprosjektene.   
Øvrige kostnader i gjennomføring av tiltak skal finansieres ved driftseffektivisering innen 
psykisk helsevern eller ved omprioriteringer innen den til enhver tid godkjente driftsrammen 
til NLSH. 
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Opptrappingsplanen gir således en investeringsramme på 81,2 mill kroner. Av dette er det i 
prosjektene knyttet til voksenpsykiatri ikke laget egen klinikkavdeling, så disse midlene må 
dermed kunne omdisponeres innenfor opptrappingsplanen. I tillegg kommer kostnadene til 
behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser. Her ba styret om å se på 
muligheter for å innarbeide arealbehovet i eksisterende bygningsmasse, men 
Nordlandssykehuset må gjennomføre nybygging for å få plass til denne delen med en 
byggekostnad på 29,8 mill kroner. 
 
Driftskostnadene for disse tiltakene er for 2007 samlet kostnadsberegnet til 53,4 mill kroner. 
Av dette kommer 37 mill kroner fra opptrappingsplanen og i budsjettsak 40-2006 ble senter 
for spiseforstyrrelser økt med 4,5 mill kroner for 2007, Samlet økning er således 41,5 mill 
kroner. Resten må dekkes gjennom årlig rammetilskudd over ordinært budsjett og 
effektivisering. 
 
Bakgrunn/fakta 
Prosjektet eller prosjektene innebærer realisering av nye tjenestetilbud generert av 
opptrappingsplanen for psykisk helsevern samt lokale behov i Nordlandssykehuset HF. Dette 
gjelder: 
 
o Ny sikkerhetsavdeling med ni plasser (opptrappingsplan). Nordlandssykehuset har i 

tillegg seks plasser fra før som skal samlokaliseres med de ni. 
o Ny rus/psykiatripost med åtte plasser (opptrappingsplan) 
o Nytt regionalt behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser tolv plasser 

(vedtak Helse Nord) 
o Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget tolv plasser (pålegg 

fra tilsynsmyndighetene) 
 
I en kvalitetssikringsrapport for prosjektet konkluderer Sintef Helse blant annet med at  
 
o Målt mot departementale måltall for arealbruk er anlegget på Rønvik overdimensjonert, 
o Hovedanlegget på Rønvik bidrar til å opprettholde dagens døgnbaserte struktur, 
o Det er sannsynlig at de problemer man søker å løse ved denne utbygging og organisering 

vil komme til å forsterkes om 10-15 år, hvis ikke driftsformene endres, 
o Det kan derfor være fornuftig å gjennomføre et planarbeid som også vurderer den 

langsiktige lønnsomheten i å etablere helt nye lokaler for psykiatrien ved NLSH Rønvik, 
der eksisterende anlegg tas i bruk til andre formål. 

 
I videre planlegging av tiltakene anbefaler administrerende direktør om at styret ber 
Nordlandssykehuset vurdere å redusere døgnbehandlingen for disse pasientgruppene til fordel 
for dagbehandling og poliklinisk behandling i tråd med fagutviklingen på disse områdene. 
Dette vil både kunne gi mer effektiv behandling og redusere investerings- og 
driftskostnadene. 
 
Ny sikkerhetsavdeling med ni plasser ligger i opptrappingsplan psykiatri og er tatt inn i 
styresak 45-2004 Budsjett 2005 – Premisser for drift og investeringer med henholdsvis 15,6 
mill kroner i 2006 og 10,3 mill kroner i 2007, til sammen 25,9 mill kroner. Prisjustert 
investeringsramme er 26,6 mill kroner. Investeringskostnadene for opptrappingsplanens andel 
av denne avdelingen er 42,8 mill kroner, slik at det mangler finansiering av 16,2 mill kroner. 
Samlede byggekostnader for avdelingen på 71,4 mill kr slik de fremgår av vedlagte 
saksutredning, inkluderer areal for de 6 plassene som allerede er etablert. Prosjektet legger til 
rette for sammenslåing av gammel og ny enhet med 15 plasser. Denne sammenslåingen vil gi 
lavere driftskostnader med 2,5 mill kr pr år.  



73 

 
 
Investeringskostnadene kunne vært redusert med 23 mill kroner ved å bygge ut for bare 9, 
men uten denne samlokaliseringen ville vi ikke oppnådd den årlige innsparingen på driften 
med 2,5 mill kroner. Gjennom opptrappingsplanen er Nordlandssykehuset tildelt 19,4 mill kr 
til 36 stillinger for drift av de ni nye plassene. Ved samlokaliseringen kan den nye enheten 
drives med et tilskudd på 31 nye stillinger eller 2,5 mill kr mindre enn forutsatt. Disse 2,5 mill 
kr disponeres til finansiering av kapitalkostnader.  
 
Ny rus/psykiatripost med åtte plasser ligger også i opptrappingsplan psykiatri og er tatt inn i 
budsjettpremissene for 2005 med 14,9 mill kroner i 2006 og 9,9 mill kroner i 2007, til 
sammen 24,8 mill kroner. Prisjustert investeringsramme er 25,4 mill kroner. 
Investeringskostnadene er her beregnet til 30,1 mill kroner. Avviket mellom ramme og 
kostnad er dermed 4,7 mill kroner. 
 
Årlige kostnader til drift av denne enheten er beregnet til 10,8 mill kroner med 20 årsverk i 
2006. I full drift vil enheten ha 27 årsverk og en årlig driftskostnad på 14,6 mill kroner. 
 
I opptrappingsplanen er det i tillegg foreslått en klinikkavdeling. Den er ikke med i 
prosjektporteføljen og avsatte midler til denne foreslås derfor omdisponert til den planen som 
nå legges frem. 
 
Nytt regionalt behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser med tolv plasser 
ble satt opp med 30 mill kroner i budsjettpremissene for 2005. Det ble i rapport fra Helse 
Nord, oktober 2003 stipulert en byggekostnad på 34,3 mill (2003-)kroner, tilsvarende 38,1 
2006 kroner. Saken ble vedtatt særskilt i sak 06-2004 og også vært behandlet i styresakene 
122-2003 og 104-2002. I sak 06-2004 ble det bedt om å vurdere mulighetene for å innarbeide 
arealbehovet i eksisterende bygningsmasse i somatisk avsnitt. Nordlandssykehuset 
argumenterer for at Helse Nord må dekke kostnader til dette behandlingstilbudet tilsvarende 
nybyggkostnader fordi foretaket må gjennomføre nybygging for å få alle delprosjektene i 
drift. Investeringskostnadene for denne enheten er nå beregnet til 29,8 mill kroner. 
 
Driftskostnadene for enheten er beregnet til 7,6 mill kroner i 2006 med 14 årsverk og i full 
drift vil 36 årsverk gi en årlig driftskostnad på 19,4 mill kroner. 
 
Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget med tolv plasser. Dagens 
akuttpost tilfredsstiller ikke kravene for å kunne drive med tvungen behandling. Med 
bakgrunn i planene for etablering av ny akuttpost har Fylkeslegen gitt dispensasjon for drift i 
eksisterende lokaler. Slik dispensasjon er gitt for ett år av gangen. Byggekostnad for denne 
avdelingen er beregnet til 27,9 mill kroner. Flytting av akuttposten forutsettes å gi 
driftsbesparelser med 0,5-1,0 mill kr. 
 
Dersom Nordlandssykehuset skal få plass til disse enhetene må det bygges nytt. Samlet 
byggekostnad inklusiv parkering og midlertidige lokaler, samt prisstigning er 173 mill kroner. 
Herav forutsettes Helse Nord RHF å dekke 108,7 mill kroner (opptrappingsplan psykisk 
helsevern og tidligere vedtak om avdeling for spiseforstyrrelser). 
 
Isolert kunne behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser vært dekket i 
eksisterende bygningsmasse. Men for å dekke både opptrappingsplan, flytting av akuttpost, 
samt regionalt behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, er det er samlet 
sett ikke slike plassmuligheter. Derfor ses de 4 prosjektene i sammenheng og fremstilles i et 
felles forprosjekt. 
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Investeringsramme fra opptrappingsplanen for psykisk helsevern utgjør 81,2 mill kroner. For 
å finansiere investeringer til Senter for spiseforstyrrelser må det i tillegg bevilges 27,5 mill 
kroner. 
 
Vurdering 
Administrerende direktør mener at saken er godt belyst og behandlet i Nordlandssykehuset 
HF og det er gitt føringer og bestillinger fra styret i Helse Nord som har dannet grunnlag for 
de prosjektene som nå er utredet. Det kan synes som om dette er ett prosjekt, men i realiteten 
er det fire enkeltprosjekter som Nordlandssykehuset har valgt å behandle i sammenheng, både 
fordi det er hensiktsmessig i forhold til bygningsmessig tilpasning og gjennomføring og fordi 
det for enkelte delprosjekter er faglig og driftsmessig fornuftig å se prosjektene i 
sammenheng. I tillegg ivaretar forslaget til bygningsmessig opplegg den unike bygningsmasse 
som psykiatridelen av Nordlandssykehuset i Bodø består av. 
 
Prosjektene er godt forankret. To av dem er fastlagt i opptrappingsplan psykiatri, mens ett 
prosjekt er en konsekvens av pålegg fra tilsynsmyndighet. Det siste prosjektet er en satsing 
vedtatt av Helse Nord, der det ble besluttet å legge avdeling for spiseforstyrrelser for barn til 
UNN HF og for voksne til Nordlandssykehuset HF. Nordlandssykehuset fant ikke ledige 
arealer til Senter for spiseforstyrrelser innenfor eksisterende bygningsmasse og det trengs 
derfor 27,5 mill kroner for å finansiere denne delen i tillegg til tidligere budsjetterte midler, 
81,2 mill kroner fra opptrappingsplanen, for disse prosjektene. I forhold til tidligere utredning 
om Senter for spiseforstyrrelser er dette tillegget noe mindre. 
 
Administrerende direktør har forståelse for argumentasjonen fra Nordlandssykehuset om å 
finansiere avdeling for spiseforstyrrelser etter nybyggkostnader og anbefaler at styret legger 
dette til grunn i sitt vedtak. 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør slutter seg til vedtakene fattet i Nordlandssykehuset HF i sak 09/06 
”Prosjekt 2314 – Utbyggingsprosjekt Voksenpsykiatri Bodø” og anbefaler i tillegg styret om å 
stadfeste tildeling av midler til prosjektene med til sammen 108,7 mill kroner inkludert 
prisstigning. Finansieringen av investeringene dekkes dels gjennom opptrappingsplan 
psykiatri (81,2 mill kroner) og dels gjennom ny bevilgning til regionalt behandlingstilbud for 
voksne med alvorlige spiseforstyrrelser (27,5 mill kroner). Driftskostnadene for disse 
tiltakene er for 2007 samlet kostnadsberegnet til 53,4 mill kroner. Av dette kommer 37 mill 
kroner fra opptrappingsplanen og i budsjettsak 40-2006 ble senter for spiseforstyrrelser økt 
med 4,5 mill kroner for 2007, Samlet økning er således 41,5 mill kroner. Resten må dekkes 
gjennom årlig rammetilskudd over ordinært budsjett og effektivisering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
4. Det vises til vedtak i Nordlandssykehuset HF om utbygging av voksenpsykiatrien i Bodø 

og til tidligere vedtak i Helse Nord om opptrappingsplan psykiatri og vedtak om 
opprettelse av nytt regionalt behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser. 
Styret i Helse Nord godkjenner at de fire delprosjektene kan realiseres innenfor en ramme 
på 173 mill kroner inklusiv prisstigning og ferdigstillelse innen 2008. 

 
5. Styret i Helse Nord opprettholder sitt budsjettvedtak fra 2005 om å bidra til finansieringen 

med 81,2 mill kroner, justert for prisstigning, fra opptrappingsplan psykisk helsevern. I 
tillegg bevilger styret i Helse Nord 27,5 mill kroner til investeringene vedrørende 
regionalt behandlingstilbud for voksne med alvorlige. Samlet investeringstilskudd fra 
Helse Nord utgjør dermed 108,7 mill kroner. Resten, 64,3 mill kroner er prosjekter i 
Nordlandssykehuset HF som kommer i tillegg til de Helse Nord initierte prosjektene. 
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6. Driftskostnadene for disse tiltakene er for 2007 samlet kostnadsberegnet til 53,4 mill 

kroner. Av dette kommer 37 mill kroner fra opptrappingsplanen og i budsjettsak 40-2006 
ble senter for spiseforstyrrelser økt med 4,5 mill kroner for 2007, Samlet økning er således 
41,5 mill kroner. Resten må dekkes gjennom årlig rammetilskudd over ordinært budsjett 
og driftsbesparelser som realiseres gjennom samlokalisering av sikkerhetspostene og 
akuttpostene. 

 
7. I videre planlegging av tiltakene ber styret Nordlandssykehuset om å vurdere å redusere 

døgnbehandlingen for disse pasientgruppene til fordel for dagbehandling og poliklinisk 
behandling i tråd med fagutviklingen på disse områdene. Dette vil både kunne gi mer 
effektiv behandling og redusere investerings- og driftskostnadene. 

 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Nordlandssykehuset HF, Sak 09/06 ”Prosjekt 2314 – Utbyggingsprosjekt  
 Voksenpsykiatri Bodø”  
 
Utrykte vedlegg: ”Prosjekt 2314 – Utbyggingsprosjekt Voksenpsykiatri Rønvik.  
 Forprosjekt 10.03.2006. Beskrivelse”  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006 200600002-76 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 83-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 11. oktober 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. Prosjekt innkjøp – erfaringer etter ett års drift 
4. Oppgjør/saksbehandling mot enkeltpersoner – pasienttransport 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006 200600002-76 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 83-2006/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 



78 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.10.2006 200600002-76 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 83-2006/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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 4.10.2006  
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STYRESAK 83-2006/3  RAPPORT OM ARBEIDET I PROSJEKT INNKJØP 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord besluttet høsten 2004 å opprette egen innkjøpsenhet i Helse Nord i tråd 
med anbefalingene i stab- og støtteprosjektet. Innkjøp ble organisert i et prosjekt med en 
tidshorisont på 3 år fra etablering. Det ble tilsatt to personer i Prosjekt Innkjøp som 
rapporterer til direktør for forretningsutvikling. Innkjøpsfunksjonen ble også styrket ved at 
Innkjøpsforum (innkjøpslederne i Helse Nord) styrket samordningen i foretaksgruppen ved å 
avsette 20 % av arbeidstiden til felles tiltak. Ansettelsene og etableringen skjedde fra 1.mai 
2005. Formålet for enheten er i hovedsak å sørge for en effektiv organisering av innkjøp og 
forsyning. Det ble satt et resultatkrav om at enheten skulle bidra til en innsparing på 
innkjøpsområdet med 80 mill kroner årlig etter prosjektperioden (medio 2008). Resultatet skal 
oppnås gjennom bedre avtaler ved bruk av Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS), 
felles Helse Nord-avtaler og effektiv drift av området behandlingshjelpemidler. I arbeidet skal 
implementering av nytt innkjøps- og logistikksystem være et viktig hjelpemiddel.  
 
Aktiviteten i Prosjekt Innkjøp mai 2005-mai 2006 – sammendrag 
Helse Nord som foretaksgruppe kjøpte varer og tjenester i 2005 for 4,1 mrd kroner før 
eliminering av interne transaksjoner. Av dette utgjør innkjøp av helsetjenester og 
helserelaterte tjenester 2 mrd kroner. Innkjøp av varer og andre tjenester utgjør 2,1 mrd 
kroner. Kjøp av medisinske forbruksvarer utgjør i overkant av 700 mill kroner. Innkjøpte 
helsetjenester, luftambulansetjenester og innleid helsepersonell har en innkjøpskostnad på vel 
1,1 mrd kroner. De innkjøpte personalkostnadene utgjør 417 mill kroner, herav utgjør 
ekstrahjelp og vikarer med mer 348 mill kroner. Indirekte kostnader i kontoklasse 6 utgjør 
mer enn 1,3 mrd kroner. De største utgiftspostene her er syketransport (496 mill kroner), 
eksterne tjenester – herunder vaskeritjenester og konsulenttjenester (204 mill kroner). 
 
I stab- og støtteprosjektet ble det satt en målsetting om å spare inn 80 mill kroner på innkjøp 
innen utgangen av prosjektperioden for Prosjekt Innkjøp (2008). Pr 2005 har vi registrert 
følgende årlige innsparinger: 
 
• HINAS-avtaler ekskl. behandlingshjelpemidler 41,5 mill kroner (av et prosjektmål 2008 

på 65 mill kroner). Besparelsen inkluderer generelt prisfall på flyreiser med 15 mill 
kroner. 

• HINAS-avtaler behandlingshjelpemidler 8,5 mill kroner (av et prosjektmål 2008 på 3 mill 
kroner). 

• Felles RHF-avtaler behandlet gjennom Innkjøpsforum 18,5 mill kroner (av et prosjektmål 
2008 på 12 mill kroner) 

 
Vi har allerede pr 2005 nådd målene på flere områder og forventer å overskride 
prosjektmålene betydelig. Gevinstene er beregnet under forutsetning om anskaffelser av 
samme produkt i samme volum som i 2004. Dette endrer seg hele tiden, slik at besparelsene 
ikke vil kunne leses direkte av regnskapet. 
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Innkjøpsenhetens aktiviteter har i perioden hovedsakelig vært rettet mot koordinering av og 
deltagelse i HINAS-anskaffelsesprosjekter, gjennomføring av anskaffelsen 
”Reisebyråtjenester tilknyttet syketransport” og bistand vedrørende anskaffelser av private 
sykehustjenester, opptrenings-/rehabiliteringstjenester og rusrehabiliteringstjenester. Fra 
Prosjekt Innkjøps side har det også vært arbeidet med interne samhandlingsrutiner for 
anskaffelsesvirksomheten mellom RHF og HF-ene og HINAS, fremskaffelse av korrekt 
avtaleportefølje for Helse Nord og gjennomføring av månedlige samlinger av Innkjøpsforum. 
I perioden mai 2005 – mai 2006 har det vært gjennomført 11 møter i forumet. Prosjekt 
Innkjøp har i tillegg standardisert og kvalitetssikret de viktigste konkurransedokumenter for 
anskaffelser, utarbeidet forslag til nødvendig ansvars- og fullmaktsstruktur og gjennomført 
foretaksbesøk. 
 
Fremtidige aktiviteter vil være fokusert på utvikling av et helhetlig rammeverk gjennom 
revidering av innkjøpspolicy for RHF og HF, gjennomføring av kurs og andre 
opplæringstiltak, samt ledelse av og/eller deltakelse i flere nye anskaffelsesprosjekter både på 
nasjonalt og regionalt nivå. Prosjekt Innkjøp vil utarbeide en strategiplan for måloppnåelse 
innen anskaffelsesvirksomhet i foretaksgruppen, utforme en egen innkjøpsportal på 
intranett/internett og revidere de ulike standarddokumentene som gjelder for innkjøp. I tillegg 
skal vi være med på ytterligere å utvikle innkjøpssamarbeidet med de øvrige RHF og HINAS 
og kartlegge nye gevinstområder innen anskaffelsesvirksomheten. 
 
Kompetanse på offentlige anskaffelser spesielt og kunnskap om forretningsmessighet generelt 
er viktig for gode innkjøpsprosesser i alle ledd og resultat av anskaffelsene. Det er derfor 
under planlegging kurs på området, samt ytterligere opplæring i bruk av anskaffelsesmodulen 
i det nye innkjøpssystemet. 
 
Gjennomføringen av de direkte prosjektoppgavene for Prosjekt Innkjøp har blitt noe forsinket 
som følge av forsinket implementering av innkjøpssystem og et vesentlig arbeid med 
driftsoppgaver utenfor selve prosjektet. 
 
Neste års hovedaktiviteter i Prosjekt Innkjøp 
Anskaffelsesvirksomheten i Helse Nord må ha et entydig og klart felles rammeverk å forholde 
seg til.  Det vil bli utarbeidet en revidert innkjøpspolicy. En slik policy vil føre til en helhetlig 
effektivisering og forenkling av innkjøpsprosesser internt i Helse Nord og hos 
samarbeidspartnere. Hovedintensjonen med ny policy vil være å få til ytterligere samordning 
og dermed enda bedre resultater i forhold til innsparingsmål. 
 
Periodisert planlegging av anskaffelsesprosjekter i samarbeid mellom Innkjøpsforum, 
brukerne og eksterne samarbeidspartnere er viktig med hensyn til bl.a. spredning av 
arbeidsbelastning utover året/perioden.  
 
En viktig forutsetning for effektive anskaffelser er faglige profesjonelle offentlige innkjøpere, 
brukermedvirkning og konkurranse mellom leverandører. Effektive anskaffelser vil innebære 
at ressursbruken blir best mulig. Det er videre viktig at Helse Nord gjennom sin 
anskaffelsesvirksomhet bidrar til utvikling av et konkurransedyktig leverandørmarked. Fokus 
på kompetanseheving, rolle-/myndighetsavklaring mellom innkjøper og bruker og mellom 
samarbeidspartnere (HINAS, RHF/HF og øvrige RHF) vil derfor være svært viktig.  
 
Økt fokus på forrentingsmessighet og grunnleggende prinsipper i regelverk for offentlige 
anskaffelser, sammen med innkjøpssystemets lojalitetsfrembringende funksjon har vært viktig 
å fokusere på. Opplæring i regelverk om offentlige anskaffelser vil derfor bli ytterligere 
prioritert kommende år. 
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Gjennom elektroniske innkjøp og derigjennom optimaliserte forretningsprosesser vil Helse 
Nord kunne få enklere og sikrere innkjøpsprosesser. Det vil ventelig føre til mindre 
administrasjon, redusert tidsbruk og bedre kvalitet i innkjøpsprosessen. Det vil derfor bli 
satset på utvidet elektronisk handel i Helse Nord. Innkjøpssystemet vil takle dette etter 
oppgradering som planlegges til januar 2007. 
 
Innkjøpssystemet vil bidra til effektivisering av rapportering av forbruk og økonomiske 
resultater. Rapporter og nøkkeltall vil på en effektiv måte kunne tas ut. Rapportering av 
forbrukstall og endringer vil derfor få fokus kommende år. 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Årsrapport Prosjekt Innkjøp 2005-2006  
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STYRESAK 83-2006/4  OPPGJØR/SAKSBEHANDLING MOT  
 ENKELTPERSONER – PASIENTTRANSPORT  
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Formål/sammendrag 
Saken omhandler informasjon om forberedelser til etablering av fellesfunksjoner i forbindelse 
med oppgjør/saksbehandling overfor enkeltpersoners krav om dekning av reiseutgifter. Det 
legges til grunn at oppgaver som kan sentraliseres og løses ett sted, skal sentraliseres, mens 
oppgaver som må løses ved det enkelte HF må forberedes der. Det legges til grunn at det skal 
etableres ett felles, regionalt oppgjørskontor som legges til Kirkenes og en felles 
informasjonstelefon som legges til Nordlandssykehuset Lofoten og integreres i den etablerte 
pasientinformasjonstjenesten som allerede er etablert der. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helseregionene overtok ansvaret for pasienttransport fra 0101 2004. I oppstartfasen ble 
regionene pålagt å kjøpe oppgjørstjenester fra Rikstrygdeverket (nå NAV). Fra 1. januar 2006 
overtok regionene ansvaret for oppgjør med transportører. Etter planen skal regionene overta 
ansvaret for oppgjør direkte mot pasientene fra 1. januar 2007.  
 
Helse Nord RHF og de andre RHF-ene har avtale med NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet 
(tidl. Rikstrygdeverket) om tjenester knyttet til saksbehandling og utbetalinger til 
enkeltpersoner innen pasienttransportområdet.  
 
I august 2006 ble det avholdt møte mellom de fem RHF-ene der det var felles enighet om at 
en ønsker å utføre dette selv – enten fra 1. januar2007, med en smidig overgang for pasientene 
gjennom noe kjøp fra trygdeetaten i begynnelsen av året, eller ved full overtakelse fra 1. mai 
2007 og kjøp av fulle tjenester de fire første månedene i 2007. Samme uke ble det avholdt 
møte mellom RHF-ene og HOD. Der fikk RHF-ene full støtte for opphør av avtale med NAV. 
Dette møtet vil bli fulgt opp med et møte med NAV og arbeids- og 
inkluderingsdepartementet. Helse Øst RHF stiller på vegne av RHF-ene. 
 
Helseregionene har nå aksept fra eget departement til å si opp avtalen, men det er ennå ikke 
klart om Arbeids- og inkluderingsdepartementet aksepterer det, samt om det er mulig med en 
smidig overgangsordning eller overtakelse fra dag 1. 
 
Forslag til løsning 
Oppgaver som er egnet til å løses i fellesskap sentraliseres til ett sted. En rasjonell løsning vil 
være ett felles kontor for saksbehandling av reisekrav og utbetaling til pasient, samt en felles 
telefontjeneste for informasjon om regelverk og støtteordninger. Dette for å sikre lik 
behandling av enkeltpersoners krav om oppgjør, og lik informasjon i regionen. Oppgaver som 
egner seg til lokal behandling, er utsteding av rekvisisjoner, reiseplanlegging for pasienter og 
førstelinjeinformasjon om regler, tjenester, reiserute m.v. til pasientene.  
 
Videre bør oppgaver løses i alle HF-ene på en slik måte at pasienten ikke opplever tjenesten 
og rettighetene som ulik i de enkelte HF.  
 
Helseforetakene er forespurt om de ønsker å etablere og drive en slik fellestjeneste på vegne 
av foretaksgruppen. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF er uenig i å sentralisere denne oppgaven. 
Helgelandssykehuset HF ønsker at det etableres en sentral løsning, men ønsker ikke å drive 
den. Helse Finnmark HF (Kirkenes) og Nordlandssykehuset HF (Gravdal) har spilt inn ønske 
om å etablere oppgjørskontoret.  
 
I etterkant er det kommet innspill fra Hålogalandssykehuset HF (Harstad) som ønsker å 
etablere en slik ny tjeneste for å redusere overtallighet i regnskaps-/lønnsfunksjoner ved 
oppløsning av foretaket. 
 
Nordlandssykehuset HF har videre spilt inn ønske om felles informasjonstelefon.  
 
Med bakgrunn i tidligere drøftinger om mulighetene for å etablere fellesfunksjoner utenfor 
Bodø og Tromsø er vårt synspunkt at denne oppgaven bør legges til Finnmark for å spre 
fellesoppgaver mellom HF-ene under forutsetning av at oppgaven kan løses tilfredsstillende.  
 
Felles informasjonstelefon synes naturlig å legge sammen med telefontjeneste for fritt 
sykehusvalg. 
 
Videre arbeid 
Det nedsettes en prosjektgruppe med deltakere fra RHF-et og HF-ene (personer fra regnskap 
og pasienttransportfunksjoner) for å utarbeide en detaljert oversikt over oppgaver som må 
løses, hvordan de skal løses, og hva som må være felles for alle HF-ene. Herunder kontroll- 
og godkjenningsrutiner, og hvordan det skal håndteres at totalt antall utbetalinger i 
foretaksgruppen faktisk vil bli om lag doblet med å overta denne oppgaven. 
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STYRESAK 84-2006  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2006 ad. nasjonal inntektsfordeling 

til spesialisthelsetjenesten  
2. Brev fra Helgeland Regionråd av 4. september 2006 ad. akuttberedskap ved 

Helgelandssykehuset Mosjøen  
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. september 2006 til Mental Helse 

Ungdom ad. psykisk helsevern på Svalbard  
4. Brev fra Universitetet i Tromsø av 22. september 2006 ad. rehabilitering og utbygging av 

lokaler for barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Finnmark i Karasjok 
5. Brev fra Norges Handikapforbund Nord-Norge av 28. september 2006 ad. Helse Nords 

underskudd 
6. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg av 29. september 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. oktober 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 84-2006/1  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  
 AV 30. JUNI 2006 AD. NASJONAL  
 INNTEKTSFORDELING TIL  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 84-2006/2  BREV FRA HELGELAND REGIONRÅD AV  
 4. SEPTEMBER 2006 AD. AKUTTBEREDSKAP VED  
 HELGELANDSSYKEHUSET MOSJØEN 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 84-2006/3  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 AV 13. SEPTEMBER 2006 TIL MENTAL HELSE  
 UNGDOM AD. PSYKISK HELSEVERN PÅ SVALBARD 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 84-2006/4  BREV FRA UNIVERSITETET I TROMSØ AV  
 22. SEPTEMBER 2006 AD. REHABILITERING OG  
 UTBYGGING AV LOKALER FOR BARNE- OG  
 UNGDOMSPSYKIATRIEN I MIDT-FINNMARK I  
 KARASJOK 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 84-2006/5  BREV FRA NORGES HANDIKAPFORBUND  
 NORD-NORGE AV 28. SEPTEMBER 2006 AD. HELSE  
 NORDS UNDERSKUDD 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 84-2006/6  PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT  
 BRUKERUTVALG AV 29. SEPTEMBER 2006 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 85-2006  EVENTUELT 
 

Møtedato: 11. oktober 2006 

 
 
 


