
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 8. november 2006 
 
Kl.: 09.30 til ca. 13.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler 
 Sjøgata 10, Bodø 
 
 
  
 



Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600002-82 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 8. NOVEMBER 2006 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 8. november 2006 – fra kl. 09.30 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø. 

 
 
Etter behandling av styresak 87-2006 og 88-2006 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 10.00 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600002-83 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 87-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 8. november 2006: 
 
Sak 87-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 88-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. oktober 2006 Side 3
Sak 89-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2006 Side 15
Sak 90-2006 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2007 Side 16
Sak 91-2006 Bemanningsutvikling i foretaksgruppen Side 47
Sak 92-2006 Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – rapport 

delprosjekt rus 
Side 50

Sak 93-2006 Orienteringssaker Side 54
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Internkontroll i Helse Nord RHF – status Side 57
 4. Helse Nord IKT – rapport om utviklingen Side 58
 5. Norsk Pasientskadeerstatning Side 64
 6. Investeringsplan 2007-2015, muligheter og prioritering Side 69
Sak 94-2006 Referatsaker Side 74
 1. Brev av 13. oktober 2006 fra Universitetssykehuset Nord-

Norge HF, avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering, ad. nedleggelse og nedbemanning av 
rehabiliteringsavdelinger 

 

 2. Brev av 24. oktober 2006 fra Helgeland Regionråd med 
utskrift av vedtak 27/06 fra styremøte i Helgeland 
Regionråd ad. Helgelandssykehuset – kutt i 
tjenestetilbudet 

 

Sak 95-2006 Eventuelt Side 75
 
 
Bodø, den 1. november 2006 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 88-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 11. OKTOBER 2006 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 11. 
oktober 2006 – fra kl. 08.35 til kl. 13.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll (fra og med 
styresak 76-2006), Tone Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Terje Olsen, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Runar Sjåstad. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, økonomidirektør Jann-Georg Falch og direktør 
forretningsutvikling Tor-Arne Haug.  
 
 
STYRESAK 70-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 70-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 71-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. september 2006 
Sak 72-2006 Instruks for adm. direktør – revidering  
Sak 73-2006 Helseforetakenes innkjøpsservice AS – ansvarlig lån 

Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 76-2006. 
Sak 74-2006 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF – oppnevning 2006-2008 
Sak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – plan for brukermedvirkning og 

observatørordning til styret i Helse Nord RHF 
Sak 76-2006 Tertialrapport nr. 2 – 2006  
Sak 77-2006 Hålogalandssykehuset HF – ny organisering, rapport og anbefalinger 

prehospitale tjenester 
Sak 78-2006 Desentralisering av spesialisthelsetjenester – statusrapport 

Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 81-2006. 
Sak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord – status ved utløpet av strategiperioden 
Sak 80-2006 Nasjonal IKT – strategi- og tiltaksplan for 2006 og 2007 
Sak 81-2006 Nasjonal IKT – utredningsprosjekt for langsiktig organisering av IKT-

området 
Sak 82-2006 Nordlandssykehuset HF – utbygging av voksenpsykiatrien 
Sak 83-2006 Orienteringssaker 
 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  
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Sak 84-2006 Referatsaker 

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2006. 
 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 
 7. Brev fra Narvik Kommune av 26. september 2006 ad. synspunkter fra 

Narvik Kommune på organisering av Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 85-2006 Eventuelt 
1. Nye kostnadsberegninger Helgelandssykehuset HF Mosjøen 
2. Kommunikasjon/informasjon 

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 
3. Lokalsykehus – notat fra direktør Knut Schrøder, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes, med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 71-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. september 2006 godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 72-2006  INSTRUKS FOR ADM. DIREKTØR –  
 REVIDERING  
 
Styrets vedtak:  
 
Fremlagte instruks for administrerende direktør vedtas, med de endringer som kom frem 
under behandling av styresaken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 73-2006  HELSEFORETAKENES INNKJØPSSERVICE AS  
 – ANSVARLIG LÅN 
 Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 76-2006. 
 
Styrets vedtak:  
 
Helse Nord RHF skyter inn ny kapital kr. 0,3 mill kr og innvilger HINAS ansvarlig lån på 0,3 
mill kr.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 74-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG I  
 HELSE NORD RHF – OPPNEVNING 2006-2008 
 
Styrets 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 
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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 
 
Det skal også oppnevnes en liste med vararepresentanter for SAFO.  

  
Endelig liste over vararepresentanter til Regionalt brukerutvalg legges fram for styret til 
neste styremøte. 
 

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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 75-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PLAN FOR  
 BRUKERMEDVIRKNING OG  
 OBSERVATØRORDNING TIL STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets 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 fast representant med personlig vararepresentant fra 

Regionalt brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord 
RHF.  

 
Ordningen med fast observatør til styret i Helse Nord RHF evalueres innen utgangen av 
2007. 

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

ordinære satser for deltakelse i møtene i Regionalt brukerutvalg.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 76-2006  TERTIALRAPPORT NR. 2 – 2006 
 
Administrasjonen fremmet følgende forslag:   
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
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.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen rusomsorg og psykisk helse øker.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
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 syv dager i somatisk virksomhet når målet på 80 % 
snarest mulig.  

 
Det ble foreslått å stryke siste setning i vedtakspunkt 4. Forslaget ble tatt opp til votering. 
 
Forslaget om å stryke siste setning i vedtakspunkt 4 falt mot fem stemmer (med styreleders 
dobbeltstemme som avgjørende). 
 
Det ble fremmet følgende tillegg til vedtakspunkt 2 av styremedlemmene Jacobsen, 
Sandnes og Stenersen:  
 
Oppnåelse av resultat forutsetter nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen, arbeidsforholdene for de 
ansatte, nødvendige investeringer til utstyr og fornying av nedslitt bygningsmasse. 
 
Vedtatt mot fire stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
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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.  

 
Oppnåelse av resultat forutsetter nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen, arbeidsforholdene for de 
ansatte, nødvendige investeringer til utstyr og fornying av nedslitt bygningsmasse. 
 

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 syv dager i somatisk virksomhet når målet på 80 % 
snarest mulig.  

 
 
STYRESAK 77-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – NY  
 ORGANISERING, RAPPORT OG  
 ANBEFALINGER PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Styrets 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. 
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5. Arbeidet og evalueringen skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 78-2006  DESENTRALISERING AV  
 SPESIALISTHELSETJENESTER –  
 STATUSRAPPORT 
 Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 81-2006. 
 
Administrasjonen fremmet følgende forslag til 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. 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.  

 
Vedtatt mot tre stemmer. 
 
3. 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.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør arbeide videre med spørsmålet om å 

harmonisere avtalene for (poliklinisk) ambulering innen og mellom foretakene.  
 
Vedtatt mot tre stemmer. 
 
5. 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.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Det ble fremmet følgende forslag som vedtakspunkt 2 av styremedlem Jacobsen:  
 
Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen medfører at opprinnelige 
ambisjoner og målsettinger for desentralisering ikke kan nåes innenfor de økonomiske 
rammene vi har i dag. Dette er svært beklagelig med hensyn til den verdien desentralisering 
har for pasientene. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Styrets 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. 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.  

 
3. 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.  

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

harmonisere avtalene for (poliklinisk) ambulering innen og mellom foretakene.  
 
5. 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.  

 
 
STYRESAK 79-2006  IT-STRATEGI I HELSE NORD – STATUS VED  
 UTLØPET AV STRATEGIPERIODEN 
 
Styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre nødvendig revisjon av IT-

strategien. Arbeidet igangsettes 1. halvår 2007. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Det forutsettes at helseforetakene og Helse Nord IKT i samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten er deltagere i arbeidet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
4. Styret ber om en rapport som viser hvilke gevinster som er realisert gjennom iverksatte 

tiltak i henhold til IT-strategien. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 80-2006  NASJONAL IKT – STRATEGI- OG  
 TILTAKSPLAN FOR 2006 OG 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Nasjonal IKT’s strategi- og tiltaksplan for 2006 og 2007 godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 80-2006: 
 
Ansattevalgte representanter vil bemerke at styringsgruppen for Nasjonal IKT ikke har hatt 
representanter fra organisasjonene. Dette er et brudd på Hovedavtalens bestemmelser. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen  
 
 
STYRESAK 81-2006  NASJONAL IKT – UTREDNINGSPROSJEKT  
 FOR LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET 
 
Styrets 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 med relevant representasjon fra tillitsvalgte i henhold til 
Hovedavtalens bestemmelser. 
 

3. Styringsgruppen for Nasjonal IKT får i oppgave å godkjenne konkurransegrunnlaget for 
anskaffelse av ekstern bistand til hovedprosjektet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 82-2006  UTBYGGING VOKSENPSYKIATRI I  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF BODØ 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det vises til styrevedtak i Nordlandssykehuset HF om utbygging av voksenpsykiatrien i 

Bodø, 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 RHF godkjenner at Nordlandssykehuset realiserer de fire 
delprosjektene til 173 mill. kroner inklusiv prisstigning og ferdigstillelse innen 2008. 

 
2. Samlet øremerket investeringsramme til fullføring av opptrappingsplan for psykisk helse 

er 81,2 mill. kroner. Det vil i tråd med etablert ordning gis en årlig kompensasjon på 4 % 
av godkjent investeringsrammer til dekning av kapitalkostnader.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 83-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Helse Finnmark HF – orientering  
- Nordlandssykehuset HF – orientering 
- Gjeld og akkumulert underskudd – avklaring omkring Helse Nords situasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møter i september/oktober 2006: 

• Arbeidsmiljøkongress i Bergen, den 28. september 2006 
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. Helgelandssykehuset HF 

Mosjøen, den 29. september 2006 
• Samling for styreledere og direktører i RHF-ene og HF-ene, den 2. oktober 2006 
• Møte i Troms Fylkesting, den 3. oktober 2006 
• Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 10. oktober 2006  

- Arbeids- og hviletidsbestemmelser for mannskap i luftambulansetjenesten – 
orientering, jf. styresak 68-2006/2. 

- Statsbudsjett 2007 – kort informasjon 
- Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – notat fra ledelsen ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Hålogalandssykehuset HF ad. prosjekt 
fellesfunksjoner 

- Dekning av kostnader for mobiltelefon, dataoppkobling hjemme og andre nødvendige 
kontorkostnader for styreleder i Helse Nord RHF 

3. Prosjekt innkjøp – erfaringer etter ett års drift  
4. Oppgjør/saksbehandling mot enkeltpersoner – pasienttransport 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 84-2006  REFERATSAKER 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2006. 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
7. Brev fra Narvik Kommune av 26. september 2006 ad. synspunkter fra Narvik Kommune 

på organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Kopi av brevet ble lagt frem 
ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 85-2006  EVENTUELT 
 
1. Helgelandssykehuset HF Mosjøen – nye kostnadsberegninger 
 

Styremedlem Kirsti Jakobsen stilte spørsmål ad. nye kostnadsberegninger for 
omleggingsprosjektet ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen, jf. styrebehandling i 
Helgelandssykehuset HF (merkostnader på 5 mill. kroner). 

 
Styrets vedtak: 

 
Styret tok redegjørelsen fra adm. direktør og styreleder til orientering. 

 
2. Kommunikasjon/informasjon 

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 
 

Styremedlem Kirsti Jakobsen stilte på generelt grunnlag spørsmål om hvordan 
representanter fra RHF-et og HF-ene uttaler seg i det offentlige rom. 

 
Styrets vedtak: 

 
Styret tok redegjørelsen fra styreleder til orientering. Det er igangsatt et arbeid med 
kommunikasjonsstrategi. 

 
3. Lokalsykehus – notat fra direktør Knut Schrøder, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 
 

Styremedlem Mona S. Søndenå ba om en redegjørelse ad. notatet fra direktør Knut 
Schrøder og de påfølgende reaksjonene i mediene. 
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Styrets vedtak: 
 

Styret tok redegjørelsen fra styreleder til orientering. 
 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 11. oktober 2006 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 1. november 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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STYRESAK 89-2006 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
STYREMØTE 31. OKTOBER 2006 

 

Møtedato: 8. november 2006 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 31. OKTOBER 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt ekstraordinært styremøte, den 31. oktober 2006 – fra kl. 
14.15 til kl. 14.25. Styremøte ble avviklet som telefonmøte. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Tone Finnesen, Mona 
Søndenå, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild 
Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Inge Myrvoll.  
 
Styremedlem Trude L. Husjord ble forsøkt innkalt pr. telefon. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland og administrasjonsleder Karin Paulke. 
 
 
STYRESAK 86-2006  HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN  
 – BEREDSKAP  
 
Adm. direktør Lars Vorland innledet og informerte styret i Helse Nord RHF om situasjonen 
ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen ad. beredskap. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at det innføres kirurgisk beredskapsvakt ved 

Helgelandssykehuset HF Mosjøen.  
 
2. Helgelandssykehuset HF organiserer beredskapsordningen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. oktober 2006 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 1. november 2006 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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STYRESAK 90-2006  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK 
 BESTILLING 2007 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Formål 
Formålet med denne saken er å: 
 
• Vedta helsepolitisk bestilling med prioriteringer og krav til helseforetakene i 2007 
• Redegjøre for forslag til statsbudsjett 2007 
• Vedta endelige budsjettrammer og styringsmål for helseforetakene  
• Redegjøre for helseforetakenes økonomiske utfordringer og planlagte tiltak for å oppfylle 

krav om balanse i 2007 
• Vedta samlet investeringsvolum og fordeling av investeringsrammer til helseforetakene i 

2007 
• Vedta budsjett for Helse Nord RHF i 2007 
 
Sammendrag  
Den største utfordringen for Helse Nord i 2007 er å fortsette arbeidet med å utvikle en 
spesialisthelsetjeneste som gir likeverdige tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet, og 
samtidig oppfylle kravet om økonomisk balanse. Dette krever endringer fordi befolkningen 
blir eldre slik at flere lever lengre med kroniske og sammensatte sykdommer, samtidig som 
flere trenger behandling av rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Lokalsykehusene skal 
utvikles i retning av å gi bedre tilbud til disse pasientgruppene. I tillegg fører utviklingen av 
medisinsk teknologi og nye medikamenter til behov for omstilling i kirurgiske fag, 
intervensjonsbehandling og kreftbehandling. Det er hovedsakelig Universitetssykehuset og 
Nordlandssykehuset i Bodø som skal videreutvikle disse tilbudene. Vi står også overfor store 
investeringsbehov som vi må skaffe økonomisk handlingsrom for å håndtere. 
 
Helsepolitisk bestilling 
Eiers krav om økonomisk balanse er absolutt og det må derfor gjøres klare faglige 
prioriteringer i pasientbehandlingen i 2007. Riktig bruk av prioriteringsforskriften både innen 
og mellom fagområder, og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer, er viktige virkemidler for 
å oppnå likeverdige tilbud med høy kvalitet og samtidig kontrollere kostnadsveksten. 
Universitetssykehuset skal prioritere regionfunksjonene. Alle helseforetakene må analysere 
den kirurgiske virksomheten og vurdere ytterligere reduksjon i antall kirurgiske senger og 
overgang til dagkirurgi. Ved de minste sykehusene må det konkret vurderes å slå sammen 
kirurgiske og medisinske sengeposter. 
 
Aktiviteten har i 2006 økt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I de andre 
helseforetakene har det vært små endringer i aktivitet, men likevel økning i forbruket av 
årsverk. I foretaksmøter er det gjort vedtak om at bemanningen og aktiviteten skal bringes 
tilbake til 2005 nivå. I statsbudsjettet er det gitt føringer om at aktiviteten innen somatikk skal 
videreføres på 2006 nivå for foretaksgruppen sett under ett. Helse Nord RHF kommer til å 
følge utviklingen nøye i 2007, og om nødvendig revurdere aktivitetsmålene for det enkelte 
foretak slik at ikke den samlede aktiviteten i Helse Nord går ned. Målet om større 
aktivitetsvekst innen psykisk helse og rusomsorg enn somatikk videreføres i 2007.  
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Helse Nord RHF har vedtatt styrking av tilbudet til eldre og kronisk syke. I 2007 ferdigstilles 
handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Det er lite rom til å igangsette nye tiltak, men 
igangsatte tiltak videreføres, og revmatologi foreslås styrket noe.  
 
Innen psykisk helsevern ble det i 2006 startet planprosesser for å tydeliggjøre oppgave- og 
ansvarsdeling mellom distriktspsykiatriske sentra (DPS) og sykehus. Dette arbeidet må 
fullføres i 2007. Helse Nord RHF vil i samråd med Fagrådet for psykisk helsevern arbeide 
med bedre samordning av tilbudene i tråd med anbefalingene i den nye veilederen for DPS-er.  
 
Det arbeides med en nasjonal opptrappingsplan for rusomsorg, og den regionale 
handlingsplanen ferdigstilles over nyttår. Dette kan gi nye føringer for satsingen innen 
rusomsorgen. Det er allerede klart at det vil bli arbeidet med å utvikle lokale tilbud ved DPS-
ene som alternativ til langtidsbehandling i institusjon 
 
I prehospital akuttmedisin er det store utfordringer knyttet til å oppfylle nye myndighetskrav. 
Helseforetakene skal i løpet av 2007 og 2008 overta driften av bilambulansetjenestene. Nye 
myndighetskrav og økte avgifter gir kostnadsvekst i luftambulansen. Helse Nord RHF vil 
derfor be styret for luftambulansen om å arbeide med å sikre effektiv og god drift. 
 
I 2006 er det startet et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og nasjonale 
myndigheter for å styrke helsesamarbeidet i nordområdene. Helse Nord RHF er tillagt 
samordningsansvar for samarbeidet på norsk side. Dette betyr nye oppgaver, både for RHF, 
men også for UNN og Helse Finnmark HF.  
 
Arbeid knyttet til tilbudet til den samiske befolkningen videreføres bl.a. gjennom det 
nasjonale samarbeidsorganet som er opprettet mellom Sametinget og de regionale 
helseforetakene, SANKS og Samisk avdeling ved UNN.   
 
Brukermedvirkningen må fortsatt styrkes. Plan for brukermedvirkning skal følges opp i 2007. 
Regionalt brukerutvalg har prioritert styrking av samarbeidet med styret, samt oppfølging av 
samarbeidet med lokale utvalg og brukerorganisasjoner.  
 
Statsbudsjett 2007 
Denne saken er basert på det framlagte forslag til statsbudsjett for 2007. De viktigste punktene 
for Helse Nord RHF i forslaget er følgende: 
 
• Kravet om økonomisk balanse i 2007 står fast 
• Rydding i rammebetingelser ved at regnskapsmessig resultat ikke skal korrigeres 
• Økte pensjonskostnader fra og med 2006 finansieres fullt ut 
• Trekk i basisrammen som følge av Nasjonal inntektsfordelingsmodell er 22 mnok i 

motsetning til 9 mnok som ble forutsatt i juni 2006 
• Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres 
• Forslag til ny sykelønnsordning med økt arbeidsgiveransvar 
• Refusjonstakster for røntgen og laboratorier reduseres for å dempe vekst 
• Ingen investeringstilskudd til Helse Nord RHF 
• Forutsetning om kodeforbedring på 1 % i ISF-ordningen  
• Helse Nord overtar ansvar for finansiering av Viken senter fra og med 2007 
• Stort fokus på Helse- og omsorgsdepartements (HOD) mål for eierstyring av 

helseforetakene 
• Det regionale helseforetakets ansvar for å ha gode og tette styrings- og 

oppfølgingsopplegg vis-à-vis underliggende helseforetak 
• Helseforetakstyrenes sentrale roller som beslutnings-, kontroll og strategiorgan presiseres 
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Budsjett 
Kravet om budsjettbalanse samlet i 2007 er opprettholdt i forslaget til statsbudsjett. Budsjett 
prosessen har så langt avdekket et underskudd på 496 mnok for Helse Nord samlet i forhold 
til eiers krav. 
 
Det foreslås i denne saken å fastholde investeringsrammen på 550 mnok slik styret vedtok i 
juni.  
 
Det framlagte forslag til RHF-budsjett er nøkternt med lite midler til nye prosjekter i 2007. 
Den økonomiske handlefriheten er redusert i 2007 fordi overføringer fra staten reduseres som 
følge av utjevning mellom regionene i tråd med vedtatt nasjonal fordelingsmodell. I tillegg 
må RHF ta høyde for økte kostnader, vesentlig knyttet til luftambulanse, utenlandspasienter 
og pasientskadeerstatning.  Det foreslås å avsette 3,3 mnok til administrerende direktørs 
disposisjon. Det vises til vedlagte utredning til saken for nærmere beskrivelse av innhold i 
RHF-budsjettet. 
 
Økonomiske status og omstillingsutfordringer  
Samlet resultatprognose for 2006 viser ved utgangen av september et underskudd i 
størrelsesorden 575 mill kr. Dette tilsier et resultat som er omtrent 290 mill kr svakere enn 
styringsmål fra eier. 
 
I styresak 40-2006 ble omstillingsutfordringen for 2007 estimert til 500 mill kr inkludert økte 
pensjonskostnader (114 mnok). 
 
• Herav var det forutsatt at helseforetakene løste 250 mnok i 2006.  
• Helse Nord har i 2007 fått dekt pensjonskostnader på 114 mnok 
 
Etter disse forutsetningene skulle Helse Nord stått igjen med et uløst problem på omtrent 136 
mill kr i 2007.  
 
Etter den siste gjennomgangen med helseforetakene i oktober 2006, viser foretakenes samlede 
prognose for 2007 at tilpasningsutfordringen er på 496 mnok. Forverringen på til sammen 360 
mnok skyldes: 
 
• Manglende gjennomføring av planlagt omstilling 2006 på 250 mnok 
• Netto 110 mnok skyldes økte avskrivninger, renter, medikamentkostnader, ambulanse, og 

forhold i statsbudsjettet.  
 

Omstillingsutfordringen fordeler seg slik mellom helseforetakene: 
 

Helseforetak Omstillingsutfordring 2007 
anslått i oktober 06 

Helse Finnmark HF   75 mnok
UNN HF 165 mnok
Hålogalandssykehuset 
HF (Narvik/Harstad) 

  70 mnok

Nordlandssykehuset HF 110 mnok
Helgelandssykehuset 
HF 

70 mnok

RHF 6 mnok
SUM 496 mnok
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Det er problematisk at den beregnede omstillingsutfordringen nå signaliseres å være større 
enn tidligere beregnet. Det er noen forhold i statsbudsjettet som skjerper kravene til Helse 
Nord, hvorav noen er håndtert innenfor Helse Nord RHF sitt budsjett og ikke belastet 
foretakene (trekk i inntektsmodell og økte kostnader til NPE). 
 
Følgende forhold vil belastes helseforetakene direkte: 
 
• Poliklinikkrefusjon for lab/røntgen er satt ned med henholdsvis 10 og 5 prosent. Dette er 

gjort for å bremse uønsket volumvekst innenfor området. 
• Innføring av ny sykelønnsordning med økt arbeidsgiveransvar. Virkningen for Helse Nord 

er estimert til 25-30 mnok. 
 
Helseforetakene er i budsjettprosessen bedt om å fremlegge en konkret tiltaksplan for hvordan 
budsjettbalanse skal nås i 2007 forutsatt de rammer som styret fastsatte i juni. Det er 
gjennomført budsjettmøter i flere omganger, både før og etter forslag til statsbudsjett ble kjent 
6. oktober 2006. 
 
Pr. i dag rapporterer helseforetakene at det er identifisert tiltak som vil gi kostnadsbesparelser 
på 266 mill kr. i 2007. I tillegg forventes det at Hålogalandsprosjektet og fusjonsprosessene 
vil bidra til løsning i 2007. Det understrekes at tiltakene fortsatt er under utredning og at det 
derfor vil være krevende å oppnå full årseffekt i 2007. 
 
Oppsummering tiltak og oppfølging 
Tabellen viser en skjematisk oversikt over status for den økonomiske utfordring og planlagt 
løsning av dem. 
 
Helse Nord RHF er fortløpende i dialog med helseforetakene om størrelsen på økonomisk 
utfordring og tiltak. Ved å ta utgagnspunkt i informasjonen fra helseforetakene for hvordan 
omstillingsproblemet er beregnet, mener vi at det kan stilles spørsmål om 
omstillingsutfordringen er omtrent 50 mill kroner lavere enn det som er meldt inn. I så fall vil 
resterende krav til omstilling etter identifiserte tiltak bli omtrent 186 mill kroner. Dette må 
realiseres gjennom nedskalering/fjerning av pasienttilbud. 
 
 Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland RHF Sum
Estimert 
tilpasningsproblem 
pr oktober 05 

75 165  70 110 70 6 496 

Estimert 
økonomiske effekt 
i 2007 av tiltak 
under utforming 

45 135 30 25 25 6 266 

Rest uløst/krav til 
nye tiltak i 2006 

30 
 

30 40 
 

85 
 

45 
 

0 230 
 

 
Styringsmål 
Forslaget til statsbudsjett innebærer en rydding i rammebetingelsene når det gjelder 
styringsmålet. Fra og med 2007 legges det opp til at det regnskapsmessige årsresultatet ikke 
lenger skal korrigeres for strukturfond og kortere levetider av åpningsbalansen. Samlet 
resultatkrav for helseregionene er foreslått til 1,4 mrd kr i underskudd.  Endelig resultatmål 
for Helse Nord fastsettes ikke før i foretaksmøte i januar.  
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I juni fastsatte styret resultatmål for Helse Nord til 126,7 mnok. Som følge av at 
Hålogalandssykehuset opphører som eget helseforetak fra og med 01.01.07 er det nødvendig å 
korrigere styringsmålene som ble vedtatt for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Nordlandssykehuset HF (NLSH).  
 
Det foreslås å fastsette følgende nye styringsmål for 2007 for helseforetakene: 
 

 

Finnmark 14 700         
UNN 68 900         
Hålogaland
NLSH 35 800         
Helgeland 9 300           
RHF
Apoteket (2 000)          
Sum 126 700       

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr) 2007

 
 
Administrerende direktør anbefaler at samlet resultatmål for Helse Nord fastsettes til 126,7 
mnok i underskudd for 2007. Dersom HOD tillater er større underskuddsmål for Helse Nord 
foreslås det at dette eventuelle handlingsrommet nyttes som buffer mot underskudd i 
helseforetakene. 
 
Budsjettforslag Helse Nord  
Det budsjetteres med om lag 9,35 mrd kr i inntekter i 2007. Dette inkluderer alle inntekter 
som går til Helse Nord RHF, men ikke inntekter som utbetales direkte til helseforetakene som 
trygderefusjoner, egenandeler, husleie, barnehageinntekter m.v. Inntektsøkningen i forhold til 
vedtatt budsjett 2006 er 4,7 %. Dette er i hovedsak: 
 
• 3,8 % pris- og lønnskompensasjon 
• Økt inntektsføring opptrappingsplan for psykisk helsevern 
• Helårseffekt av finansieringsansvar for TNF-hemmere 
• Overtakelse av finansieringsansvar for Viken senter 
• Innføring av internfakturering fra Helse Nord IKT (konsolideres ut i konsernbudsjett som 

legges fram for styret i februar). 
 
Øremerket tilskudd reduseres som følge av at arbeidsgiveravgiften reduseres. 
 

Budsjett 2007 Helse Nord    (alle tall i 1000 kr) Regnskap 2005 Vedtatt budsjett 2006 Forslag 2007
Basistilskudd 4 630 264                        5 730 726                        6 119 485                
ISF-inntekter 1 960 932                        1 384 693                        1 348 894                
ISF-inntekter av gj.pas. kostnader 170 700                           118 160                   
Gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter * 379 505                           370 000                           370 000                   
Øremerkede tilskudd 1 175 913                        1 393 771                        1 194 922                
Annen driftsinntekt 42 022                             57 592                             202 608                   
Sum inntekter 8 359 336                      8 936 782                       9 354 068               

Kjøp av helsetjenester 8 095 786                        8 566 780                        8 962 795                
Lønnskostnad 34 440                             33 552                             101 453                   
Avskrivninger 13 324                             27 617                             42 389                     
Annen driftskostnad 149 471                           282 333                           258 703                   
Sum kostnader 8 293 021                      8 910 282                       9 365 340               

Driftsresultat 66 315                             26 500                             (11 272)                   

Annen renteinntekt 16 480                             16 700                             45 300                     
Annen rentekostnad (9 648)                              (13 200)                            (40 000)                   
Årsresultat 73 147                           30 000                            (5 972)                     
* Poliklinikkinntekter er foreløpig satt lik budsjett 2006 
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96 % av inntektene foreslås disponert til kjøp av helsetjenester, hvorav hovedvekten fra egne 
helseforetak. 
 
I budsjettet er det innarbeidet en liten økning (1 million) i bruken av forskningsmidler og 1 
mnok til styrking av kronikersatsingen hovedsakelig knyttet til revmatologi. Helårseffekten i 
2007 av handlingsplan for geriatri, habilitering og rehabilitering er også innarbeidet. Tilbudet 
til voksne med spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset HF trappes opp i tråd med vedtatt 
plan.  
 
Fordeling av budsjettrammer til drift og investering 
I styresak 40-2006 ble det vedtatt foreløpige budsjettrammer for helseforetakene. I 
foreliggende sak foreslås nye budsjettrammer basert på forslag til statsbudsjett og endringer 
som følge av oppsplitting av Hålogalandssykehuset HF. Vedlagte utredning med vedlegg 1, 
forklarer og spesifiserer endringene i budsjettrammen.  
 
I sak 40-2006 ble investeringsrammen for 2007 fastsatt til 550 mill kr. Denne bygde på en 
forutsetning om egenfinansiering på 250 mill kr og lånefinansiering på 300 mill kr. 
Administrerende direktør foreslår å opprettholde investeringsrammen. Vedtatt 
investeringsramme for Hålogalandssykehuset videreføres til UNN HF og NLSH HF. 
 
Helseforetakenes investeringsramme til utstyr og ombygging foreslås redusert med 10% til 
fordel for felles IKT investeringer. Disse midlene avsettes på RHF, og fordeles til prosjekter 
senere. 
 
Fordeling av investeringsrammen blir som følger: 
 
• Helse Finnmark HF 78,6 mnok 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 192,5 mnok 
• Nordlandssykehuset HF 195,1 mnok 
• Helgelandssykehuset HF  47,3 mnok 
• Sykehusapotek Nord HF  1,5 mnok 
• Helse Nord RHF 35,0 mnok  
Sum ramme 2007 550,00 mnok 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes til 126,7 mill kr i underskudd. 

 

Finnmark 14 700         
UNN 68 900         
Hålogaland
NLSH 35 800         
Helgeland 9 300           
RHF
Apoteket (2 000)          
Sum 126 700       

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr) 2007

 
 

2. Styret er kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2007 vil få konsekvenser for 
pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan med konsekvensvurderinger legges fram 
for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2007. 
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3. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud 
• konsekvenser for ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
4. Aktivitetsnivået innen somatikk skal for Helse Nord samlet opprettholdes på plannivå for 

2006 (produksjonsnivå i 2005). Aktivitetsnivået vil følges nøye i 2007. Dersom kravet 
fører til uakseptabel endring i ventetid vil aktivitetsmålene revurderes. Aktivitetsnivået 
innen psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og 
tiltaksplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per 
behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en vesentlig forutsetning for å kunne realisere 

prioriteringene og oppnå kravet om balanse er et moderat lønnsoppgjør i 2007.  
 
6. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes i henhold til vedlegg 1. 
 
7. Investeringsrammen fastsettes til totalt 550 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

en låneramme på 300 mill kr. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
 

• Helse Finnmark HF 78,6 mnok 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 192,5 mnok 
• Nordlandssykehuset HF 195,1 mnok 
• Helgelandssykehuset HF  47,3 mnok 
• Sykehusapotek Nord HF  1,5 mnok 
• Helse Nord RHF 35,0 mnok  
Sum ramme 2007 550,00 mnok 

 
Investeringsrammen fordeles per investeringskategori i samsvar med spesifikasjon i 
vedlegg 2 til utredningen. 

 
8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2007: 
 

• Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

• Universitetssykehuset skal prioritere regionfunksjonene 
• Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Lokalsykehusene skal spesielt 
utvikle sine tilbud slik at disse pasientgruppene ivaretas. 

• Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske senger. 
Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgisk 
sengepost. 

• Tre sjikt vaktordninger bør vurderes avviklet og erstattet med tosjiktsordninger. 
• Omstillingsarbeidet skal så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved 

oppsigelser av ansatte 



23 

 
 
9.  Styret anmoder Nasjonal Luftambulansetjeneste ANS om å foreta en kritisk gjennomgang 

av virksomheten med tanke på mer effektiv drift. 
 
 
Bodø, den 1. november 2006  
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning: Budsjett og helsepolitisk bestilling med følgende vedlegg: 
 

1. Budsjettrammer per helseforetak 2007 
2. Investeringsrammer per helseforetak og investeringsprosjekt 2007 
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte. Ettersendes.  
4. Uttalelse fra regionalt brukerutvalg. Ettersendes. 
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BUDSJETT OG HELSEPOLITISK BESTILLING 2007 – UTREDNING  
 
1. Innledning       
Utredningen gir en utfyllende dokumentasjon i forhold til styresaken, både om den 
helsepolitiske bestillingen, og spesielt om forslag til statsbudsjett, spesifikasjon av 
rammeendringer og detaljbudsjett til RHF-administrasjonen. 
     
Det har vært sterk vekst i Helse Nord gjennom flere år. Foretaksgruppen har også i 2006 hatt 
vekst i antall ansatte, og sykehusene behandler flere pasienter enn noen gang før. Forslaget til 
statsbudsjett for 2007 gir rammer som legger begrensninger på veksten i 2007. Helse Nord 
RHF vil styre virksomheten for å gi rom for nødvendige investeringer i medisinsk teknisk 
utstyr, IKT utstyr og sykehusbygg i årene som kommer. Det må derfor gjøres klare faglige 
prioriteringer i pasientbehandlingen i 2007. Den helsepolitiske bestillingen konkretiserer hva 
som skal prioriteres innenfor rammen av budsjettet, Nasjonal helseplan, 
prioriteringsforskriften og tidligere planer i Helse Nord.  
 
2. Helsepolitisk bestilling 2007 

   
2. 1 Overordnede føringer 
Helse Nord skal sørge for en spesialisthelsetjeneste som gir likeverdige tilbud med god 
tilgjengelighet og høy kvalitet. Dette krever endring fordi befolkningen blir eldre slik at flere 
lever lenge med kroniske og sammensatte sykdommer, samtidig som flere trenger behandling 
av rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Lokalsykehusene skal utvikles i retning av å gi 
bedre tilbud til disse pasientgruppene. I tillegg fører utviklingen av medisinsk teknologi og 
nye medikamenter til behov for omstilling innenfor kirurgiske fag, intervensjonsbehandling 
og kreftbehandling. Det er hovedsakelig Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset i Bodø som skal videreutvikle disse tilbudene. 
 
Nasjonal helseplan vektlegger seks ”bærebjelker” i helsevesenet:  
 
• Helhet og samhandling 
• Demokrati og legitimitet 
• Nærhet og trygghet 
• Sterkere brukerrolle 
• Faglighet og kvalitet 
• Arbeid og helse 
 
Nasjonale strategier for kvalitet, pasientsikkerhet og prioritering, personell og kompetanse, 
forskning for bedre helse, IKT, beredskap, internasjonalt samarbeid og prehospitale 
akuttjenester skal understøtte ”bærebjelkene”. Nasjonal koordinering skjer også gjennom egne 
strategiplaner for kreft, psykisk helse, rusomsorg, habilitering og rehabilitering, diabetes, 
KOLS og kvinnehelse.  
 
Helse Nord har allerede vedtatt flere handlingsplaner som er i overensstemmelse med målene 
i Nasjonal helseplan, og som fortsatt skal styre våre prioriteringer. Vi har ikke økonomi til å 
iverksette nye tiltak på prioriterte områder uten å gjøre omfordelinger. Helseforetakene må 
derfor intensivere arbeidet med omstilling av tjenestetilbudet.  
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2.2 Prioritering og kvalitet 
Sykehusene skal prioritere pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Det er pasienter med 
alvorlig sykdom som kan behandles med godt resultat, og til en pris som står i et rimelig 
forhold til resultatet, som skal tildeles slik rett. Dette er den største utfordringen for 
fagmiljøene i året som kommer. Likeverdige tilbud forutsetter ensartet og faglig riktig 
praktisering av Prioriteringsforskriften, ikke bare innenfor egen spesialitet, men også mellom 
fagområder. Ledere ved sykehusavdelinger i Helse Nord skal vektlegge dette arbeidet sterkt i 
2007. Dette vil føre til økt ventetid for dem som ikke er rettighetspasienter. Sykehusene må 
samarbeide om å utnytte det samlede tilbudet i regionen fleksibelt slik at vi unngår fristbrudd 
med påfølgende utgifter til behandling utenfor regionen. Det er et paradoks at den 
innsatsstyrte finansieringen (ISF) ikke alltid understøtter faglig riktige prioriteringer. I Helse 
Nord skal pasienter som trenger det mest prioriteres, ikke de som gir størst inntekter. 
 
Helse Nord ser arbeidet med riktig prioritering og arbeid med kvalitetsforbedring i 
sammenheng. Riktig prioritering og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for 
behandling er våre viktigste virkemidler for å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Vi 
ønsker i tillegg at fagmiljøene skal lære av sine egne erfaringer gjennom bruk av 
kvalitetsregistre og klinisk forskning som fokuserer på behandlingsresultat. 
 
I 2007 skal det gjennomføres et systematisk arbeid knyttet til innføring og bruk av faglige 
retningslinjer. Det skal arbeides gjennom kvalitetsnettverket, fagnettverkene og fagrådene 
med å gjøre faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelige i det felles elektroniske 
kvalitetssystemet (DocMap). Kvalitetsnettverket skal også arbeide med å forbedre prosessene 
knyttet til oppfølging og forebygging av avvik. Fagmiljøene skal arbeide med å nå målene for 
resultat på de nasjonale kvalitetsindikatorene, og med å bruke disse aktivt i sitt 
forbedringsarbeid. På områder der nasjonale eller regionale kvalitetsregistre er opprettet, skal 
fagmiljøene under veiledning fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
registrere data og ved årets utløp analysere egne resultater.  
 
2.3 Forskning 
Medisinsk og helsefaglig forskning gir ny kunnskap som sikrer høy kvalitet og den bidrar til 
kompetansebygging og kunnskapsbasert ressursbruk. Helse Nords forskningsstrategi vedtatt i 
2004 videreføres. Gjennom Universitetssamarbeidet finansierer vi forskning både ved 
Universitetssykehuset og i de andre helseforetakene. Toppforskningsprogrammet for perioden 
2005-2007 skal evalueres i 2007. De tematiske satsingene for perioden 2006-2009 
videreføres. I 2007 styrker vi infrastrukturen for forskningsstøtte og de forskningssvake 
fagene gjennom tildeling av nye midler til drift av Klinisk forskningssenter og til 
startstipender. 
 
Administrativ og faglig forskningsstøtte ved UNN skal styrkes, særlig gjennom Klinisk 
forskningssenter, som også har regionale oppgaver med veiledning og oppfølging av RHF-
finansierte forskningsprosjekter 
 
2.4 Arbeidsdeling, aktivitetsnivå, samhandling og desentralisering 
Det skal være en klar arbeids- og oppgavedeling i Helse Nord. UNN skal ha en ledende rolle i 
forskningen og fagutviklingen og være pådriver i fagnettverkene. I pasientbehandlingen skal 
regionfunksjonene prioriteres. UNN må derfor vurdere å betjene en større del av 
lokalsykehusfunksjonen gjennom bruk av sykehusene i Narvik og Harstad og samarbeid med 
de andre helseforetakene. Det må vurderes om de høyspesialiserte delene av virksomheten 
bruker ressurser på å behandle pasientgrupper som er så små at pasientene kunne fått et 
kvalitativt bedre tilbud gjennom bruk av etablerte landsfunksjoner.  
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Aktiviteten ved UNN har økt sterkt i 2006. De andre helseforetakene har opplevd liten 
endring. Antall ansatte har likevel vokst i alle helseforetak. Det er i foretaksmøter gjort vedtak 
om at bemanningen og aktiviteten skal bringes tilbake til 2005 nivå. I statsbudsjettet er det gitt 
føringer om at aktiviteten innen somatikk skal videreføres på 2006 nivå for foretaksgruppen 
sett under ett. Helse Nord RHF kommer til å følge utviklingen nøye. Hvis samhandlingen 
mellom sykehusene fører til ytterligere reduksjon i aktiviteten ved lokalsykehusene samtidig 
som aktiviteten ved universitetssykehuset bringes helt tilbake til 2005 nivå og ventelistene 
øker, kan det bli aktuelt å revurdere aktivitetsmålene i løpet av 2007. Dette for å sikre 
tilstrekkelig samlet kapasitet for hele foretaksgruppen. 
 
Nordlandssykehuset skal videreføre sitt brede spesialisttilbud i Bodø og fullføre etableringen 
av palliativ strålebehandling i 2007. Universitetssykehuset og Nordlandssykehuset bør 
vurdere om deler av lokalsykehusfunksjonen kan gis på en forenklet måte, uten bruk av 
kostbare ressurser i de høyspesialiserte avdelingene. De to store sykehusene må arbeide 
systematisk med å ikke ta på seg oppgaver som kunne vært gjennomført ved lokalsykehusene. 
Dette krever sterkt ledelsesfokus på blant annet reduksjon av kontroller som kunne vært utført 
lokalt, samt bruk av ambulering. 
 
Helseforetakene skal videreutvikle lokalsykehusene med hovedvekt på tilbudene innenfor 
indremedisin, geriatri, rehabilitering, psykisk helsevern og rusomsorg. Lokalsykehusene skal 
fortsatt gi trygge akuttilbud, men det kan bli aktuelt å arbeide med endring av innholdet i 
tilbudene. Dette skal utredes nærmere av et regjeringsoppnevnt utvalg som avgir sin rapport i 
mars 2007. 
 
En undersøkelse fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) viser at 
sykehusene i Nord-Norge utfører for lite dagkirurgi. Vi bruker flere kirurgiske senger enn 
nødvendig. Helseforetakene må i 2007 analysere den kirurgiske virksomheten og vurdere 
ytterligere reduksjon i antall kirurgiske senger. Ved de minste sykehusene bør det spesifikt 
vurderes å etablere felles kirurgisk/medisinsk sengepost. Tresjikts vaktordninger bør vurderes 
avviklet og erstattet med tosjiktsordninger. Vaktordninger i radiologi bør vurderes avviklet og 
erstattet med samarbeid med UNN og/eller Nordlandssykehuset HF når resultatet av 
prosjektarbeidet rundt felles virtuell vaktordning for radiologi foreligger. 
 
Arbeidet med å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og satsingen på telemedisin 
videreføres. 
 
2.5 Bedring av tilbudet til eldre og kronisk syke (Kronikersatsingen) 
Det ble i 2004 vedtatt regionale handlingsplaner for styrking av geriatri og rehabilitering. I 
2007 skal det ferdigstilles handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Det er ikke 
økonomisk rom til omfattende nye tiltak i 2007, men iverksatte tiltak vil bli videreført. 
Satsingen på revmatologi vil bli påbegynt mot slutten av året. Kronikersatsingen skal styrkes 
ytterligere i årene som kommer. Tilgangen på legespesialister er en begrensende faktor. I 
2007 vil det derfor bli lagt vekt på igangsetting av de regionale rekrutteringsprogrammene for 
utdanning av spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi. 
         
I 2007 etableres Regional koordinerende enhet for rehabilitering ved Universitetssykehuset. 
Det skal utarbeides forslag til organisering av denne funksjonen i de andre helseforetakene 
med sikte på oppstart i 2008. I regi av SINTEF er det i andre halvår 2006 gjort en evaluering 
av lærings- og mestringssentrene i Helse Nord. Eventuelle råd om forbedring må følges opp i 
løpet av året. 
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2.6 Psykisk helsevern og rusomsorg  
Tiltaksplanen for psykisk helsevern ble vedtatt i 2005. Den desentraliserte strukturen skal 
opprettholdes og videreutvikles samtidig som det må utvikles likeverdige tilbud også på dette 
området. I 2006 ble det startet planprosesser som skal tydeliggjøre oppgave- og 
ansvarsdelingen mellom distriktspsykiatriske sentra (DPS) og sykehus. Foretakene må i 2007 
fullføre dette arbeidet. Helse Nord RHF skal i samråd med Fagrådet for psykisk helsevern 
bidra til samordning for å sikre likeverdige tilbud. Forskjeller i antall stillingshjemler per 
innbygger i opptaksområdet må i denne sammenhengen vurderes spesielt. Arbeidet skal 
baseres på den reviderte Veilederen for distriktspsykiatriske sentra. 
 
Det skal fortsatt være økning i aktiviteten ved DPS-ene og i de ambulante tilbudene. Dette 
skal over tid bidra til å redusere ventelistene i barne- og ungdomspsykiatrien og overbelegget 
ved akuttpostene på sykehusavdelingene. Helseforetakene må vektlegge lederutvikling og 
oppbygging av kompetanse i behandling av rusmiddelavhengighet i DPS-ene.  
 
Handlingsplanen for rusomsorg vil bli behandlet tidlig i 2007. Denne må sees i sammenheng 
med den nasjonale opptrappingsplanen. Det kan bli gitt nye føringer om arbeidet på dette 
feltet når handlingsplanen er vedtatt. Det er allerede nå klart at helseforetakene skal videreføre 
behandlingskapasiteten i egne institusjoner minst på samme nivå som i 2006. Det skal 
samtidig utvikles lokale tilbud ved DPS-ene i nært samarbeid med kommunene, som 
alternativ til langtidsbehandling i institusjon. Alle tiltak innenfor legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) skal integreres i øvrig tverrfaglig spesialisert behandling. Foretakene 
skal gjøre prioriteringer etter prinsippene i den nasjonale veilederen for tolking av 
prioriteringsforskriften på rusfeltet, som ventes ferdig i 2007. Det skal legges spesielt til rette 
for forskning i rusomsorgen. Helse Nord kommer til å bidra med å dele ut startstipender 
gjennom Universitetssamarbeidet (USAM). 
 
I 2007 styrkes UNN med 0,67 mill kr til LAR. Midlene skal primært nyttes til å styrke 
oppfølgingsarbeidet overfor kommunene. Helseforetakene styrkes samlet med 1,07 mill kr til 
avrusning. Midlene kan anvendes til å dekke merkostnader ved utvidet avrusningstilbud i 
medisinske avdelinger, i DPS eller i rusinstitusjoner. 
 
2.7 Kreftbehandling 
Nasjonal strategi for kreftområdet gir en overordnet referanseramme for satsingen i de 
regionale helseforetakene, med nasjonale målsetninger og tiltak innen forbygging, 
diagnostikk, behandling, rehabilitering og forskning. Foruten fortsatt høy prioritet på 
diagnostisering, behandling og rehabilitering, må kapasiteten på lindrende behandling styrkes. 
Optimalisering og kvalitetssikring ved bruk av stråling ved diagnostisk radiologi og 
strålebehandling skal ivaretas både ovenfor pasienter og helsepersonell. 
 
2.8 Prehospitale akuttmedisinsk tjenester 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten, herunder luftambulansetjenesten, behandler og 
transporterer både psykiatriske og somatiske pasienter. Tjenesten skal være integrert i 
helseforetakenes akuttmedisinske avdelinger og utvikles som en del av sykehustilbudet og 
være et sentralt virkemiddel i samhandlingen med primærhelsetjenesten. Det er store 
utfordringer i ambulansetjenesten når det gjelder oppfylling av myndighetskrav.  
 
Helseforetakene skal overta driften av bilambulansetjenesten fra desember 2006 og 
implementere nye ambulanseplaner i 2007. I Helse Finnmark HF skjer dette fra 1.1.2008. 
Helseforetakene må tilrettelegge for gode læresteder i ambulansefag og ta imot nye lærlinger i 
2007. Helse Nord RHF forventer at 50 – 60 % av ambulansepersonellet oppnår formell 
kompetanse som fagarbeider med autorisasjon i løpet av året. 
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Helse Nords RHF driver luftambulansen i samarbeid med de andre regionale helseforetakene 
gjennom Nasjonal Luftambulansetjeneste ANS. Kostnadsveksten kommer til å fortsette i 2007 
på grunn av nye myndighetskrav, økte luftfartsavgifter og høyere drivstoffpris. Helse Nord 
RHF vil be styret i Luftambulansetjenesten ANS om å gå kritisk igjennom virksomheten med 
tanke på mer effektiv drift både på kort sikt både innenfor eksisterende avtale og i de nye 
avtalene som vil bli gjort gjeldende fra 1.7.2009. Helse Nord RHF ber også styret i 
Luftambulansetjenesten ANS om å ta ansvaret for å revidere ”Retningslinjer for rekvirering 
av luftambulanse” innen 30. mai 2007. 
 
2.9 Helsesamarbeid i Nordområdene 
Helse Nord RHF er tillagt oppgaven med å samordne helsesamarbeidet i nordområdene i 
Norge på norsk side. Et utvalg avleverte en rapport pr. 1.9.2006 med forslag til hvordan 
arbeidet kan koordineres og styrkes i årene fremover. Helse Nord skal følge opp arbeidet i et 
nært samarbeid med de berørte parter og land. Innsatsen skal bidra til bedring av folkehelse 
og styrking av helsetjenestene i området, innenfor rammene for internasjonalt samarbeid som 
er trukket opp av nasjonale myndigheter. Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse 
Finnmark skal ha viktige oppgaver i dette. 
 
2.10 Tilbudet til den samiske befolkningen 
Samene har som urfolk rett til et særlig vern av sin kultur, sitt språk og samfunnsliv. Det er et 
lederansvar å se til at våre ansatte har nødvendig kunnskap om samisk kultur. Det må satses på å 
rekruttere samisktalende personell. Helse Nord RHF viderefører sitt arbeid i det nasjonale 
samiske samarbeidsorganet og satser fortsatt på Samisk nasjonalt kompetansesenter i psykisk 
helsevern (SANKS) i Karasjok og Samisk avdeling ved UNN for å sikre et likeverdig tilbud til 
den samiske befolkningen. 
 
2.11 Brukermedvirkning 
Erfaringer fra brukere og pårørende skal innhentes i planlegging og drift av virksomheten, 
blant annet gjennom samarbeid i brukerutvalg og brukerorganisasjoner. Samiske 
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner skal også bli 
hørt. Planen for brukermedvirkning som ble vedtatt i 2006, skal følges opp i 2007. I 2007 
etableres tettere kontakt mellom styret og Regionalt brukerutvalg f eks gjennom 
observatørordning til styret. Ledere på avdelingsnivå har et konkret ansvar for samarbeid med 
brukerorganisasjonene. Dette er spesielt viktig innenfor spesialiteter der 
brukerorganisasjonene er svake. 
 
3. Økonomiske rammebetingelser 
Den overordnede utfordringen for Helse Nord i 2007 er å gjennomføre omstillingen av 
virksomheten i helseforetakene, slik at kravet om økonomisk balanse oppfylles. Dette må 
gjennomføres slik at Helse Nord RHF’s ansvar for å sørge for en spesialisthelsetjeneste som 
oppnår de helsepolitiske målsettingene om et likeverdig tilbud med god tilgjengelighet og høy 
kvalitet for befolkningen i hele Nord-Norge realiseres.  
 
Vedtatte regionale planer for å styrke tilbudene til prioriterte brukergrupper som psykiatri, rus 
og geriatri, rehabilitering og habilitering kan ikke følges opp uten at arbeidet med omstilling 
av tjenestetilbudene intensiveres. I tillegg står vi overfor store investeringsbehov som vi må 
skaffe økonomisk handlingsrom for å håndtere. Riktig prioritering innen og mellom 
fagområder og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer vil være viktige virkemidler for å 
oppnå likeverdige og kvalitetsmessig gode tilbud.   
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3.1 Status økonomi og omstillingsutfordring  
Samlet resultatprognose for 2006 viser ved utgangen av september et underskudd i 
størrelsesorden 575 mill kr. Dette tilsier et resultat som er omtrent 290 mill kr svakere enn 
styringsmål fra eier. 
 
I styresak 40-2006 ble omstillingsutfordringen for 2007 estimert til 500 mill kr inkludert økte 
pensjonskostnader (114 mnok). 
 
• Herav var det forutsatt at helseforetakene løste 250 mnok i 2006.  
• Helse Nord har i 2007 fått dekt pensjonskostnader på 114 mnok 
 
Etter disse forutsetningene skulle Helse Nord stått igjen med et uløst problem på omtrent 136 
mill kr i 2007.  
 
Etter den siste gjennomgangen med helseforetakene i oktober 2006, viser foretakenes samlede 
prognose for 2007 at tilpasningsutfordringen er på 496 mnok. Forverringen på til sammen 360 
mnok skyldes: 
 
• Manglende gjennomføring av planlagt omstilling 2006 på 250 mnok 
• Netto 110 mnok skyldes økte avskrivninger, renter, medikamentkostnader, ambulanse og 

forhold i statsbudsjettet.  
 

Fordelingen mellom helseforetakene er som følger: 
 

Helseforetak Omstillingsutfordring 2007 
anslått i oktober 06 

Helse Finnmark HF   75 mnok 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  165 mnok 
Hålogalandssykehuset HF (Narvik/Harstad)   70 mnok 
Nordlandssykehuset HF 110 mnok 
Helgelandssykehuset HF 70 mnok 
Helse Nord RHF 6 mnok 
SUM 496 mnok 

  
Det er problematisk at den beregnede omstillingsutfordringen nå signaliseres å være større 
enn tidligere beregnet. Det er noen forhold i statsbudsjettet som skjerper kravene til Helse 
Nord, hvorav noen er håndtert innenfor Helse Nord RHF sitt budsjett og ikke belastet 
foretakene (trekk i inntektsmodell og økte kostnader til NPE). 
 
Følgende forhold vil belastes helseforetakene direkte: 
 
• Poliklinikkrefusjon for lab/røntgen er satt ned med henholdsvis 10 og 5 prosent. Dette er 

gjort for å bremse uønsket volumvekst innenfor området. 
• Innføring av ny sykelønnsordning med økt arbeidsgiveransvar. Virkningen for Helse Nord 

er estimert til 25-30 mnok. 
 
Helseforetakene er i budsjettprosessen bedt om å fremlegge en konkret tiltaksplan for hvordan 
budsjettbalanse skal nås i 2007 forutsatt de rammer som styret fastsatte i juni. Det er 
gjennomført budsjettmøter i flere omganger, både før og etter forslag til statsbudsjett ble kjent 
6. oktober 2006. 
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Pr. i dag rapporterer helseforetakene at det er identifisert tiltak som vil gi kostnadsbesparelser 
på 266 mill kr. i 2007. I tillegg forventes det at Hålogalandsprosjektet og fusjonsprosessene 
vil bidra til løsning i 2007. Det understrekes at tiltakene fortsatt er under utredning og at det 
derfor vil være krevende å oppnå full årseffekt i 2007. 
 
3.1.1 Helse Finnmark HF 
Pr. september rapporterer helseforetaket om en prognose for 2006 på omtrent 55 mnok utover 
styringsmål på 43 mnok. Det forventes et noe forbedret årsresultat i 2006 som følge av lavere 
pensjonskostnader enn budsjettert opprinnelig. 
 
Helse Finnmark HF har beregnet en tilpasningsutfordring på omtrent 75 mnok for 2007. 
Økning i problem utover prognose 2006 skyldes økte avskrivninger og finanskostnader, samt 
en forutsetning om økning i medikamentkostnader. 
 
Helseforetaket har innført flere strakstiltak i 2006 med bl.a. stillingsstopp med unntak i faste 
turnuser hvor det er viktig å tilsette fast personell. Etter foretaksmøte i september er kravene 
kommunisert til avd- og klinikkledelsen. Det er nå innført innkjøpsstopp ved at innkjøp som 
ikke er direkte knyttet til pasientbehandling skal begrenses kraftig. Vedtatte tiltak følges opp 
ukentlig i ledergruppen. 
 
Det er gjennomført flere prosjekter i 2006 for å redusere kostnadsnivået, blant annet innenfor 
pasienttransport. Helseforetaket mener at dette prosjektet har hatt effekt for 2006 og at det kan 
høstes gevinster videre i 2007. 
 
Et prosjekt som skal avklare finansiering av sykestuene pågår.  
 
Helseforetaket tilbakemelder at det er en betydelig utfordring å skulle bringe økonomien i 
balanse i 2007. Det er identifisert tiltak for 45 mnok. Av dette utgjør generelle 
kostnadsreduserende tiltak 17 mnok. Disse tiltakene dreier seg i hovedsak om redusert 
sykefravær, kodeforbedring og mer effektiv drift av de to somatiske klinikkene. I tillegg er det 
identifisert tiltak som berører reduksjon og effektivitetsforbedringer innenfor stab/støtte og 
tilpasninger innenfor klinikkene. Disse tiltakene er ikke ferdig utredet, men effekt er anslått til 
28 mnok på årsbasis. 
 
3.1.2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN har en prognose for året som er 85 mnok i merforbruk. Helseforetaket er godt i gang 
med å følge opp vedtaket i foretaksmøte i september, og er i gang med flere tiltak for å 
forbedre resultatet for 2006. Blant annet er det innført stillingsstopp. Det forventes 
resultatforbedring som følge av lavere pensjonskostnad og effekt i 2006 av lavere 
arbeidsgiveravgift i 2007. Helseforetaket vurderer det derfor som sannsynlig at årsresultatet 
forbedres i forhold til prognose 2. tertial. 
 
Helseforetaket skisserer en utfordring for 2007 estimert til 165 mnok som bl.a. skyldes økte 
kostnader til ambulanse, reduserte lab-inntekter, økt cellegiftkostnad og økt 
gjestepasientkostnad som følge av planlagt redusert aktivitet.  
 
Følgende tiltak er under iverksetting eller utredning: 
 
• Reduksjon i antall ansatte med minimum150. Av disse inntil 25 leger. 
• Reduksjon i innleie 
• Reduksjon i aktivitet med innføring av 4-dagers uke for elektiv kirurgi med innleggelse 
• Utvidet lavdriftsperiode i påske, jul og sommer 
• Reduksjon i antall senger 
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Nettoeffekt av planlagte tiltak er estimert til 135 mnok. De planlagte tiltakene vil få effekt i 
form av lengre ventetid for pasientene og økt usikkerhet og arbeidspress for ansatte. 
 
3.1.3 Hålogalandssykehuset HF  
Prognose for 2006 er estimert til 133 mnok, dvs. 61 mnok ut over styringsmål. Vedtatte tiltak 
i 2006 følges opp, men det forventes ikke at disse gir vesentlige bidrag til ytterligere 
forbedring i 2006. Det er imidlertid innført ansettelses- og innkjøpsstopp ved foretaket. 
 
Tilpasningsutfordring for 2007 for Narvik/Harstad er beregnet til 70 mnok. Økning i 
tilpasningsutfordring skyldes en nettoeffekt av økte ambulansekostnader og økte 
avskrivnings- og finanskostnader kombinert med effekt i 2007 av tiltak iverksatt i 2006. Det 
er identifisert tiltak for 30 mnok i 2007. Det arbeides med å utforme tiltak både i 
Hålogalandssykehusprosjektet og i HHF (UNN). 
 
3.1.4 Nordlandssykehuset HF 
NLSH prognostiserer et årsresultat for 2006 som er 70-80 mnok utover godkjent underskudd. 
Det foregår et aktivt arbeid for å redusere underskudd i 2006, og det er sannsynlig at resultatet 
for 2006 kan forbedres i forhold til prognose i 2. tertialrapport. Helseforetaket har en 
målsetting om å forbedre årsresultat utover godkjent underskudd til 50 mnok 
 
Det var innført innkjøps- og ansettelsesstopp før vedtak i foretaksmøte i september. Effekt av 
ansettelsesstopp er marginal, men det setter ned tempoet i tilsettingsprosesser. På 
turnusbaserte områder må forutsetningene for turnusen oppfylles. Innenfor psykiatri og andre 
prioriterte områder er det forventninger om at ledige stillinger skal fylles. Helseforetaket har 
gjennomført møte med avdelingsledere for å kommunisere faktisk situasjon, og gjennomgått 
vedtak i foretaksmøte. Resultatkravet er klargjort for avdelingslederne.  
 
Helseforetaket har beregnet omstillingsproblemet for 2007 til minst 110 mnok inklusive 
omstillingsutfordring i Vesterålen. Omstillingsutfordringen øker bl.a. grunnet ambulanse, 
renter og avskrivninger, medikamentforbruk, gjestepasientkostnad, sykelønn etc. 
 
Mulige effektiviseringstiltak er identifisert til omtrent 25 mnok for NLSH Bodø/Lofoten. 
Dette gjelder kapasitetstilpasning, generell effektivisering og kodeforbedring. 
 
3.1.5 Helgelandssykehuset HF 
Prognose for 2006 er 100-110 mnok mot styringsmål på 29 mnok. Helseforetaket mener det er 
sannsynlig å oppnå et resultat på 100 mnok. I tillegg forventes resultatforbedring som følge av 
reduserte pensjonskostnader og effekt av redusert arbeidsgiveravgift.  
 
Det er helt fra starten av 2006 gjennomført en meget nøktern linje for innkjøp og ansettelser i 
helseforetaket. Dette er strammet ytterligere inn i løpet av 2006. Alt stanses av innkjøp, 
ansettelser og anskaffelser så langt det er forsvarlig.  
 
Tilpasningsproblem for 2007 er beregnet til omtrent 70 mnok, og det er identifisert tiltak med 
årseffekt i 2007 tilsvarende 25 mnok. Dette gjelder effektiviseringstiltak i drift av 
sykehusenhetene og prehospitale tjenester. I tillegg vurderes feriestengning og omgjøring av 
fødestue til fødepoliklinikk med jordmorberedskap. 

 
3.1.6 Oppsummering tiltak og oppfølging 
Tabellen viser en skjematisk oversikt over status for den økonomiske utfordring og planlagt 
løsning av dem. 
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Helse Nord RHF er fortløpende i dialog med helseforetakene om størrelsen på økonomisk 
utfordring og tiltak. Ved å ta utgangspunkt i informasjonen fra helseforetakene for hvordan 
omstillingsproblemet er beregnet, mener vi at det kan stilles spørsmål om 
omstillingsutfordringen er omtrent 50 mill kroner lavere enn det som er meldt inn. I så fall vil 
resterende krav til omstilling etter identifiserte tiltak bli omtrent 186 mill kroner. Dette må 
realiseres gjennom nedskalering/fjerning av pasienttilbud. 
 
 Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland RHF Sum
Estimert 
tilpasningsproblem 
pr oktober 05 

75 165  70 110 70 6 496 

Estimert 
økonomiske effekt 
i 2007 av tiltak 
under utforming 

45 135 30 25 25 6 266 

Rest uløst/krav til 
nye tiltak i 2006 

30 
 

30 40 
 

85 
 

45 
 

0 230 
 

 
Konsekvenser for pasienttilbud og ansatte 
Helseforetakene har på nåværende tidspunkt ikke ferdig konsekvensutredet og behandlet tiltak 
for å nå økonomisk balanse i 2007.  
 
Gjennomførte og kommende omstillingstiltak er krevende både for organisasjonen og de 
ansatte. Som følge av at en vesentlig del av helseforetakenes kostnader er lønnsrelaterte, må 
store deler av innsparingene realiseres gjennom redusert bemanning.  
 
Dersom helseforetakene gjennomfører de omstillingstiltak som det arbeides med og 
fusjoneringen av Hålogalandssykehuset inn i NLSH og UNN sammen med 
Hålogalandsprosjektet realiserer de gevinster som er forutsatt, står vi igjen med tiltak for 180-
230 mill kroner som må løses gjennom å legge ned eller redusere tilbud. 
 
For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i sine 
budsjetter for 2007, utarbeide og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå 
resultatkravet. Planene skal: 
 
• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud 
• konsekvenser for ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for internt gjennomføringsansvar 

 
Rapportering på disse tiltaksplanene skal inngå i de månedlige økonomirapporter 
 
Fullstendig tiltaksplan skal legges fram for behandling sammen med konsolidert budsjett 
2007. 
 
3.2 Forslag til statsbudsjett 
De viktigste punktene for Helse Nord RHF i forslag til statsbudsjett er følgende: 
 
• Krav om økonomisk balanse i 2007 
• Rydding i rammebetingelser ved at regnskapsmessig resultat ikke skal korrigeres. 
• Økte pensjonskostnader fra og med 2006 finansieres fullt ut 
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• Trekk i basisrammen som følge av Nasjonal inntektsfordelingsmodell er 22 mnok 
• Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres 
• Forslag til ny sykelønnsordning med økt arbeidsgiveransvar 
• Refusjonstakster for røntgen og laboratorier reduseres for å dempe vekst 
• Ingen investeringstilskudd til Helse Nord RHF 
• Forutsetning om kodeforbedring på 1 % i ISF-ordningen  
• Helse Nord overtar ansvar for finansiering av Viken senter fra og med 2007 
 
De økonomiske rammebetingelsene skjerpes i forslag til statsbudsjett. Samtidig er det gledelig 
at det ryddes opp i resultatbegrepene. Det er ikke tildelt investeringstilskudd til Helse Nord. 
 
Fokus på eierstyring: 
 
− HOD vil utøve tydelig og stram eierstyring overfor regionale helseforetak for å sikre drift 

av gode helsetilbud innenfor gjeldende ressursrammer. 
− HOD understreker de regionale helseforetaks ansvar for å ha gode og tette styrings- og 

oppfølgingsopplegg vis-à-vis underliggende helseforetak 
− HOD understreker helseforetakenes styrers sentrale roller som beslutnings-, kontroll og 

strategiorganer 
− HOD prioriterer eierstyring av regionale helseforetak med fokus på økonomisk kontroll 
− Nasjonal samhandling og styring 

o Stab og støtte funksjoner 
o Koordinering av investeringsplaner, jfr, Nasjonal helseplan 
o IKT infrastruktur og løsninger 
o Bemanning og bemanningsvekst 
o Ledelse og organisering i sykehus. HOD vil ha fokus på intern ledelse, intern 

organisering og samhandling internt i helseforetakene 
 
Under redegjøres det nærmere for de enkelte elementene i statsbudsjettet.  
 
3.2.1 Rydding i resultatbegrep 
Fra og med 2007 skal ikke regnskapsmessig resultat korrigeres. Det skal kun være ett 
resultatbegrep som er lik regnskapsmessig årsresultat. På denne måten unngår man ulempen 
med å operere med flere resultatbegrep for sektoren.  
 
For spesialisthelsetjenesten er samlet resultatmål lik 1,4 mrd kr i minus. Det innebærer et 
effektiviseringskrav på kapitalen lik 200 mnok for sektoren. Endelig resultatmål fastsettes i 
foretaksmøtene i januar.  
 
Det varsles en økt bevilgning på 1 mrd 2007-kroner som tildeles helseforetakene fra 2008 til 
2010 slik at helseforetakene isolert sett kan gjenanskaffe omtrent 80 prosent av de bygg og 
utstyr som de overtok i 2002. Dette er en viktig premiss for forslag til investeringsplan som 
fremmes til styremøte i desember. 
 
3.2.2 Endringer i basis inntektsramme 
Omfordeling som følge av ny nasjonal inntektsfordeling avsluttes i 2007, ett år tidligere enn 
planlagt. Helse Nord RHF blir trukket 22 mnok som følge av ordinær omfordeling kombinert 
med oppgave og kriterieendringer. Generelt betyr dette at Helse Nord får mindre overføringer 
som følge av befolkningsnedgang, og at vi kan påregne ytterligere nedgang i årene framover. 
For 2007 er trekket 13 mnok større enn forutsatt i styresaken som ble lagt fram for styret i 
juni. 
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I tillegg blir Helse Nord trukket 2 mnok til delfinansiering av landsfunksjon for ABC-skader 
på Ullevål (behandling av personer som har vært utsatt for biologisk eller kjemisk agens eller 
radioaktiv stråling). 
 
Positive endringer basisramma er: 
 
• Finansiering av pensjonskostnader med 114,3 mnok  

Det er foreslått å øke bevilgningen til helseforetakene med til sammen 1 mrd kr for å 
dekke økte pensjonskostnader som følge av skjerpelse av de økonomiske parametrene fra 
og med 2006. For Helse Nord utgjør dette 114 mnok som vi ikke holdes ansvarlig for i 
2006, og som vi fra og med 2007 får i ekstra inntekter. 

• Økning til rusbehandling med 1,8 mnok 
• 5 mnok til rekrutteringsprosjekt i Finnmark ”stol på egne krefter”  
• 3,8 mnok i kompensasjon for døgnkontinuerlig vakt ved redningshelikopteret på Banak 

 
I tillegg er det noen endringer av mer teknisk karakter/flytting av finansieringsansvar: 
 
• Økt tildeling til driftstilskudd legespesialister for nedjustert takstrefusjon 2mnok 
• Midler til administrative utgifter for pasienttransport er økt med 4,5 mnok 
• Ansvar for videreutdanning av sykepleiere overføres Kunnskapsdepartementet (ABIOK-

utdanning). For dette er Helse Nord trukket 7,7 mnok 
• Trekk for tildeling direkte til Nasjonal kunnskapssenter 1,2 mnok 
 
Andre endringer i økonomiske rammebetingelser 
• Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres i 2007. Dette innebærer nullsats i Finnmark 

og Nord-Troms, 5,1 prosent i resten av Nord-Norge med unntak av Tromsø og Bodø som 
får sats lik 7,9 %. Helse Nord er i den forbindelse trukket øremerket tilskudd for 
arbeidsgiveravgift, og gis en ny øremerket tildeling på 62 mnok som skal kompensere for 
høyere arbeidsgiveravgift i Tromsø og Bodø.  

• Forslag til ny sykelønnsordning med økt arbeidsgiveransvar. Regjeringen foreslår at 
arbeidsgiverne gis et utvidet ansvar for sykelønnsordningen med virkning fra og med 
1.mars 2007. Forslaget innebærer at arbeidsgiver skal dekke sykelønn fullt ut i 14 dager 
mot 16 i dag, deretter 20 % delfinansiering ut sjette måned og 10 prosent delfinansiering 
etter dette. Det legges opp til skjerming av kronisk syke mv. For helsesektoren som helhet 
er dette anslått til en merkostnad på 200 mnok som ikke er kompensert, men som kommer 
som et ekstra effektiviseringskrav. For Helse Nord anslås virkningen til å utgjøre 25 til 30 
mnok. 

• Refusjonstakster for røntgen og laboratorieprøver reduseres. 
For å dempe uønsket volumvekst i røntgen og laboratorieprøver reduseres takstene med 
10 prosent for laboratorieprøver og 5 prosent for røntgen. 

• Enhetspris i ISF-ordningen er prisjustert med 3,8 %, men trukket for 1% forutsetning om 
endret registreringspraksis (kodeforbedring). Dersom omfanget av registreringspraksis i 
ettertid avviker fra forutsetningene, vil dette håndteres som vanlig i ettertid sammen med 
endelig avregning for 2007 (høsten 2008). Siden omfanget av registreringspraksis 
vurderes for alle helseregionene samlet, kan dette slå negativt ut for Helse Nord dersom 
andre regioner forbedrer kodingen mer enn oss. 

• Helse Nord overtar ansvar for finansiering av Viken senter fra og med 2007.  
 
3.2 4 Aktivitetsbasert finansiering (ISF/POLK) 
Statsbudsjettet legger til rette for videreføring av ISF-basert (innsatsstyrt finansiert aktivitet 
innen somatisk virksomhet)og poliklinisk aktivitet på samme nivå som prognose for 2006. 
Unntaket gjelder poliklinisk laboratorie- og røntgenvirksomhet som har hatt en kraftig 
volummessig vekst. Takstene settes ned for å dempe denne veksten. 
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Styret fastsatte i juni krav om at aktiviteten innenfor somatikk skal videreføres på 2005 nivå. 
Forslag til statsbudsjett tar høyde for videreføring av aktivitetsnivå i 2006 for ISF-produksjon. 
Dette gjelder aktivitetsbasert andel av finansiering. Administrerende direktør anbefaler å 
opprettholde krav om videreføring av aktivitetsnivå på nivå med 2005 (planlagt nivå 2006). 
Utviklingen i ventetid vil følges nøye i 2007, og aktivitetskravet vil vurderes i forhold til 
dette. 
  
Enhetspris for ISF-aktivitet for 2007 er foreslått til kr 32 490,- pr DRG-poeng 
(diagnoserelaterte grupper). Satsen er prisjustert med 3,8 % men samtidig justert ned for 1 % 
forventet kodeforbedring. Det er usikkert hvor stort potensial Helse Nord har for 
kodeforbedring.  
 
Deler av oppgjør for somatisk poliklinikk overføres til ISF-systemet i 2007. Dette på grunn av 
at datagrunnlaget for å utforme fullstendig overgang fra POLK til ISF er for dårlig. Staten 
legger derfor opp til en gradvis overføring, og 120 mnok vil i 2007 utbetales gjennom ISF for 
poliklinikk dersom registreringen oppfyller de krav som er satt. 
  
3.2.5 Priskompensasjon  
Statsbudsjettet legger til grunn 3,8 % pris- og lønnstigning i 2007. Forutsatt moderat 
lønnsoppgjør anses dette som en tilstrekkelig kompensasjon i rammene.  
 
3.2.6 Øremerkede midler 
Opptrappingsplan psykisk helsevern 
Opptrappingsplanen finansieres av øremerkede midler i statsbudsjettet. Inntektsrammene 
innebærer at ferdigstilte prosjekt i Finnmark og ved Nordlandssykehuset kan startes opp, men 
tiltakene er ikke fullfinansierte i 2007. Ved Hålogalandssykehuset kan det iverksettes drift før 
byggingen i Narvik er ferdigstilt, og tiltak iverksatt i 2006 ved UNN og Helgelandssykehuset 
foreslås fullfinansiert.  
 
Tilskuddet til helseforetakene for 2007 foreslås korrigert for lavere arbeidsgiveravgift 
(tilskuddet ble økt ved innføring av 14,1 % arbeidsgiveravgift i 2005). I løpet av 2002-2006 
har flere helseforetak hatt mindreforbruk av øremerkede midler til psykisk helse (avsatt som 
kortsiktig gjeld i balansen). Det foreslås at disse midlene brukes til å finansiere driften av nye 
tiltak i 2007. Beløpene for ubrukte midler er estimater og rammene må følges opp videre mot 
helseforetakene i løpet av våren 2007. Til sammen innebærer disponeringene en budsjettert 
kostnadsvekst på om lag 54,5 mill kr, hvorav 15 mill kr finansieres av ubrukte midler fra 
tidligere år.  
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Budsjett opptrappingsplan 2007 RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL

Rammer utgangen av 2006 (7 255 917) 33 111 852  67 649 493  44 103 958   33 902 545    185 601 000  
Justering foretaksgrenser 3 453 324    10 635 744   -                
Prisjustering 1 258 250    2 701 907    2 080 109     1 288 297      7 328 563      
Redusert AGA (2 568 638)  (1 681 608)   (1 920 117)     (6 170 363)    

Tiltak 2006/2007 -                
Brønnøy 430 000         430 000         
Sandnessjøen 1 070 000      1 070 000      
Enhet idømt behandling, Bodø 0 -                
Rus/psykiatrienhet, Bodø 0 -                
Klinikkavdeling barn/unge, fam. avd, Bodø+ Lofoten 19 940 000  19 940 000    
Storslett 1 755 000    1 755 000      
Narvik 2 650 000   2 650 000      
Forskning 1 500 000   1 500 000      
Brukerutvalg 400 000      400 000         
Alta 9 000 000   9 000 000      
Karasjok 9 000 000   9 000 000      
Udisponert 303 883      303 883         
SUM 2 203 883  52 370 103 75 641 086 75 078 203 34 770 725    240 064 000 

Finansieres av 

Tilskudd 2007 225 064 000  
minus estimert ubrukte midler 31.12.06 -             (8 000 000)  -              (2 000 000)   (5 000 000)     

SUM tilskudd til HF 2006 2 203 883  44 370 103 75 641 086 73 078 203 29 770 725    225 064 000  
 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra 
Øremerket tilskudd til forskning består av en fast del som er lik for alle helseregioner, samt en 
del som er avhengig av vår relative andel av forskningsresultater. Bevilgningen til Helse Nord 
i 2007 er omtrent på nivå med tildeling i 2006, og utgjør 48,4 mnok. 
 
Bevilgningen til nasjonale kompetansesentra er prisjustert og økt med ekstra tildeling på 0,7 
mnok til Nevromuskulært kompetansesenter på UNN. Til sammen tildeles Helse Nord 36,2 
mnok til nasjonale medisinske kompetansesentre. Av dette videreføres 35,8 mnok til 
Nevromuskulært kompetansesenter, Nasjonalt telemedisinsk senter, Nasjonalt senter for 
antibiotikaresistens og regionalt autismenettverk ved UNN. Midler til regionalt fagmiljø for 
ADHD/Tourettes syndrom og narkolepsi på 0,4 mnok, avsettes foreløpig på RHF.  
 
3.2.7 Lånerammer  
Nasjonal låneramme til investeringsformål er samlet satt til 3,5 mrd. Dette er en økning på 0,5 
mrd fra 2006. Helse Nord har søkt om 300 mill kr i økt låneopptak i 2007. Det er ikke 
foreslått at Helse Nord skal få investeringstilskudd i 2006. Lånerammen fordeles først mellom 
regionene i styringsdokumentet, men vi anser det som realistisk at vi innvilges 300 mnok. 
Ved utgangen av 2006 har Helse Nord en samlet lånegjeld på 1 004 mnok. Ved utgangen av 
2007 vil lånesaldo være på ca 1 260 mnok, gitt et økt låneopptak på 300 mnok i 2007.  
 
3.3 Økonomisk styringsmål 
Forslag til statsbudsjett innebærer en rydding i rammebetingelser når det gjelder styringsmål. 
Fra og med 2007 legges det opp til at det regnskapsmessige årsresultatet ikke lenger skal 
korrigeres for strukturfond og kortere levetider av åpningsbalansen. Samlet resultatkrav for 
helseregionene er foreslått til 1,4 mrd kr i underskudd.  Endelig resultatmål for Helse Nord 
fastsettes ikke før i foretaksmøte i januar.  
 
I juni fastsatte styret resultatmål for Helse Nord til 126,7 mnok. Dersom staten vedtar et større 
underskuddsmål for Helse Nord i januar foreslår administrerende direktør at resultatmål for 
Helse Nord RHF reduseres tilsvarende som buffer mot underskudd i helseforetakene. 
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Som følge av at Hålogalandssykehuset opphører som eget helseforetak fra og med 01.01.07 er 
det nødvendig å korrigere styringsmålene som ble vedtatt for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH).  
 
Det foreslås å fastsette følgende nye styringsmål for 2007 for helseforetakene: 
 

 

Finnmark 14 700         
UNN 68 900         
Hålogaland
NLSH 35 800         
Helgeland 9 300           
RHF
Apoteket (2 000)          
Sum 126 700       

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr) 2007

 
 
3.4 Samlet budsjettforslag for Helse Nord RHF 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF. Totalt budsjetteres med 9,35 
mrd kr i inntekter i 2007. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF, og som i 
overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller private 
spesialister og sykehus. Andre inntekter til helseforetakene som egenandeler, barnehage- og 
husleieinntekter er ikke inkludert.  
  

Budsjett 2007 Helse Nord    (alle tall i 1000 kr) Regnskap 2005 Vedtatt budsjett 2006 Forslag 2007
Basistilskudd 4 630 264                        5 730 726                        6 119 485                
ISF-inntekter 1 960 932                        1 384 693                        1 348 894                
ISF-inntekter av gj.pas. kostnader 170 700                           118 160                   
Gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter * 379 505                           370 000                           370 000                   
Øremerkede tilskudd 1 175 913                        1 393 771                        1 194 922                
Annen driftsinntekt 42 022                             57 592                             202 608                   
Sum inntekter 8 359 336                      8 936 782                       9 354 068               

Kjøp av helsetjenester 8 095 786                        8 566 780                        8 962 795                
Lønnskostnad 34 440                             33 552                             101 453                   
Avskrivninger 13 324                             27 617                             42 389                     
Annen driftskostnad 149 471                           282 333                           258 703                   
Sum kostnader 8 293 021                      8 910 282                       9 365 340               

Driftsresultat 66 315                             26 500                             (11 272)                   

Annen renteinntekt 16 480                             16 700                             45 300                     
Annen rentekostnad (9 648)                              (13 200)                            (40 000)                   
Årsresultat 73 147                           30 000                            (5 972)                     
* Poliklinikkinntekter er foreløpig satt lik budsjett 2006 
 
Inntektsøkningen i forhold til vedtatt budsjett 2006 er 4,7 %. Dette er i hovedsak: 
 
• 3,8 % priskompensasjon 
• Økt inntektsføring opptrappingsplan for psykisk helsevern 
• Helårseffekt av finansieringsansvar for TNF-hemmere 
• Overtakelse av finansieringsansvar for Viken senter 
• Innføring av internfakturering fra Helse Nord IKT (konsolideres ut i konsernbudsjett som 

legges fram for styret i februar) 
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I tabellen under er inntektsrammens fordeling vist i prosent av totale inntekter. Øremerket 
tilskudd reduseres som følge av at arbeidsgiveravgiften reduseres, og andre inntekter øker 
som følge av internfakturering fra Helse Nord IKT. 
 

  

Inntekt Budsjett 2006 Forslag 2007
Basistilskudd 64 % 65 %
ISF-inntekter og polikliniske inntekter 20 % 20 %
Øremerket tilskudd 16 % 13 %
Andre inntekter 0,6 % 2,2 %  

 
96 % av inntektene foreslås disponert til kjøp av helsetjenester, hvorav hovedvekten fra egne 
helseforetak. 
 
Kjøp av helsetjenester Budsjettforslag 2007 %-vis fordeling
Kjøp av offentlige helsetjenester 7 801 266                        87,0 %
Tilskudd til forskning 65 640                             0,7 %
Pasienttransport 576 000                           6,4 %
Luftambulanse inkludert nasjonalt tilskudd 234 955                           2,6 %
Kjøp fra private, utenlandsbehandling etc 284 934                           3,2 %
Sum 8 962 795                        100,00 %  
 
Kjøp fra helseforetakene dekker kostnader til flere ulike funksjoner. I vedlegg 1 er 
basisrammen fordelt på funksjoner.  
 
Andre driftskostnader reduseres i 2007 som følge av at TNF-hemmere er fordelt 
helseforetakene og inngår i kjøp av helsetjenester. Lønn og avskrivninger forklares nærmere 
under RHF-budsjettet. 
 
3.5 Fastsetting av basisramme per helseforetak  
Premisser for drift 2007 ble vedtatt av styret i sak 40-2006. De endringer som foreslås i 
rammene for 2007 er i hovedsak som følge av forslag til statsbudsjett. I tillegg foreslås det 
nye rammer til UNN HF og NLSH HF som følge av delingen av Hålogalandssykehuset HF.  
Vedlegg 1 viser forslag til budsjettramme per helseforetak i 2007.  
 
Punktene under redegjør for endringene. 
 
Videreføring av vedtak i sak 40-2006 Premisser for drift og investering i 2007 
Det foreslås å videreføre følgende etter vedtak i sak fra juni: 
 
• 1 % avkastningskrav til boligkapital (justert noe) 
• Finansiering av spiseforstyrrelser ved NLSH med 4,5 mill kr. 
• Finansiering av helårseffekt av igangsatte tiltak i kronikerplanene med 5 mill kr. 
 
Kompensasjon for lønns- og prisstigning 
Helseforetakene kompenseres med 3,8 % pris- og lønnsvekst. Andel av basisrammen som 
gjelder finansiering av åpningsbalanseavskrivninger er ikke priskompensert.  
 
Kompensasjon for økte pensjonskostnader 
Helse Nord er tildelt 114,3 mnok i kompensasjon for økte pensjonskostnader. Midlene 
fordeles til helseforetakene ut fra faktisk økning i pensjonskostnader. Fordelingen framgår av 
vedlegg 1. 
 
Oppsplitting av Hålogalandssykehuset HF 
Som følge av oppsplitting av Hålogalandssykehuset HF til UNN og Nordlandssykehuset HF 
må inntektsrammen fordeles.  
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Som prinsipp for fordeling benyttes historisk fordeling internt i Hålogalandssykehuset HF 
kombinert med fordelingsnøkler basert på vurdering av årsverk, produksjon etc. Der hvor det 
foreligger mer nøyaktig fordelingsgrunnlag benyttes dette. 
 
Hoveddelen av basisramme fordeles med historisk fordeling internt i Hålogalandssykehuset 
HF. Dette gir en fordeling med 71 % til UNN og 29 % til Nordlandssykehuset HF. Ramme til 
UNN inkluderer ramme til Nordlandsklinikken. Det samme prinsipp legges til grunn for 
fordeling av midler til TNF-hemmere, som gir en fordeling med 75 % til UNN og 25 % til 
Nordlandssykehuset HF. 
 
For fordeling av inntekter til ambulanse/AMK legges ny ambulanseplan til grunn som gir en 
fordeling med 69 % til UNN og 31 % til Nordlandssykehuset HF. 
 
Midler til felleskostnader (i vedlegget 1 er dette inkludert i andre funksjoner) fordeles etter 
fordelingsnøkkel med 73 % til UNN og 27 % til Nordlandssykehuset HF. Fordelingsnøkkelen 
er basert på en totalvurdering av fordeling av produksjon og antall årsverk. Det legges til 
grunn at inntekter skal følge overtakelse av oppgaver. Delprosjekt for fellesressurser i 
Hålogalandsprosjektet er nedlagt, og omstillingsarbeidet vil fortsette i regi av UNN og 
Nordlandssykehuset. Som en følge av at flere fellesressurser i omstillingsperioden vil 
overføres UNN, forutsetter administrerende direktør at Nordlandssykehuset HF vil kjøpe 
fellestjenester av UNN. Det er foretatt beregninger som tilsier et kjøp av tjenester for 3 mnok i 
2007. Dette trappes gradvis ned til 1,5 mnok i 2008 og 0 i 2009. 
 
Fordeling av vedtatt avkastningskrav på boligkapitalen fordeles med 73 % til UNN og 27 % 
til Nordlandssykehuset HF. 
 
Inntekter til kronikerplan og opptrappingsplan psykiatri følger tiltakenes geografiske 
plassering. 
 
Oppsummert gir dette følgende rammeendring til UNN og Nordlandssykehuset HF: 
 
Basisramme 2006 UNN NLSH Felles SUM
Narvik/Harstad 06 376 243 169       376 243 169           
Stokmarknes 06 150 706 000       150 706 000           
TNF-hemmere 06 9 078 000           2 967 000           12 045 000             
Ambulanse 55 200 000         24 800 000         80 000 000             
Felleskostnader 83 569 547         30 909 284         114 478 831           
Styrking psykisk helsevern 540 000              540 000                  
Økt tildeling kronikerplan 2006 225 000              225 000                  
SUM justert 2006 524 855 716     209 382 284     -                  734 238 000           

Endring 2007
Helårsvirkning TNH-hemmere 8 170 500           2 723 500           10 894 000             
Helårsvirkning styrking psyk.helsevern 540 000              270 000              810 000                  
Økning fagplan geriatri/rehab 225 000              225 000                  
Avkastning boliger (1 095 000)         (405 000)            (1 500 000)             
Sum basisramme 2007 532 696 216     211 970 784     744 667 000            
 
I vedlegg 1 er rammen prisjustert til 2007 og fordelt pr. HF pr. funksjon basert på disse 
premissene.  
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Tildeling av 30 mnok i frie midler 
I styresak 40-2006 vedtok styret å fordele 30 mnok frie midler basert på resultat av ny 
regional inntektsfordelingsmodell. Etter splitting av Hålogalandssykehuset er det kjørt en ny 
oppdatert simulering. Resultatet av den er at 30 mnok skal fordeles mellom 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i sin helhet.  
Beregninger viser imidlertid at UNN HF vil få ansvar for å løse en relativt sett større andel av 
underskuddet i dagens Hålogalandssykehus. Administrerende direktør foreslår derfor å tildele 
5 mnok til UNN i 2007. Resten foreslås fordelt med 14 mnok til Nordlandssykehuset HF og 
11 mnok til Helgelandssykehuset HF 
 
Inntektene forutsettes benyttet slik: 
 
• UNN – løsning av omstillingsutfordring som følge av overtakelse av Hålogaland 
• Nordlandssykehuset HF til oppbygging av stråleterapi og økte kostnader nybygg. 
• Helgelandssykehuset HF til kjøp av helsetjenester og prehospitale tjenester 
 
Avkastningskrav boligkapital 
I juni vedtok styret å innføre avkastningskrav på boligkapital på 1 %. Det har i ettertid vist seg 
at grunnlaget for beregning av avkastningskrav var satt for høyt (inneholdt også 
tomteverdier). Reduksjon av rammene foreslås derfor justert til 9,7 mnok mot 11,1 mnok i 
tidligere vedtak. 
 
Andre endringer 
Basisrammen til Helse Finnmark økes med 3,8 mnok for døgnkontinuerlig vakt for 
redningshelikopteret ved Banak og 5 mnok til rekruttering av legespesialister i Finnmark 
”Stol på egne krefter”. 
 
I 2007 styrkes UNN med 0,67 mill kr til LAR. Midlene skal primært nyttes til å styrke 
oppfølgingsarbeidet overfor kommunene. Helseforetakene styrkes samlet med 1,07 mill kr til 
avrusning. Midlene kan anvendes til å dekke merkostnader ved utvidet avrusningstilbud i 
medisinske avdelinger, i DPS eller i rusinstitusjoner. 
 
Endringer i rammetilskudd til RHF 
Basis inntektsramme til RHF foreslås fastsatt til 475,7 mnok. Det betyr at økt rammetrekk 
som følge av ny nasjonal inntektsfordeling og trekk til ABC-behandling ved Ullevål belastes 
RHF i sin helhet. 
 
Basisramme per helseforetak 
Følgende basisramme foreslås per helseforetak (% - andel): 
 

  

Basisinntektsramme 2007 Rammetilskudd  2007 (1000 kr) %-vis fordeling
Helse Finnmark HF 714 539                                               12 %
UNN HF 2 836 221                                            46 %
Nordlandssykehuset HF 1 504 960                                            25 %
Helgelandssykehuset HF 587 993                                               10 %
RHF 475 772                                               8 %
Sum 6 119 485                                          100 %  

 
For spesifikasjon av rammene pr. funksjon vises til vedlegg 1. 
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3.6 Ramme øremerket tilskudd 
Pasienttransport 
Tilskuddet fordeles mellom helseforetakene basert på fordelingen for 2006, korrigert i 
samsvar med forslag i Statsbudsjettet. Samtidig omfordeles 107,9 mill kr fra 
Hålogalandssykehuset til Nordlandssykehuset og UNN som følge av oppsplitting av foretaket. 
 
For fordeling mellom helseforetakene vises til vedlegg 1. 
 
Forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra 
Øremerket tilskudd til forskning på 48,4 mnok budsjetteres på RHF, og fordeles senere i 
henhold til fastsatte retningslinjer for fordeling av midler i samarbeidsorganet med 
universitetet. 
 
Av tilskudd til nasjonale medisinske kompetansesentra fordeles 35,8 mnok til UNN. Følgende 
senter inngår i fordelingen: 
 
Nevromuskulært kompetansesenter 4,0 mnok 
Nasjonalt telemedisinsk senter  27,364 mnok 
Nasjonalt senter for antibiotikaresistens 2,796 mnok 
Regionalt fagmiljø for autisme 1,64 mnok 
 
UNN er gitt oppgaven med å etablere og drive faglig nettverk for autisme i region nord med 
tilhørende komité for tildeling av øremerkede midler. Administrerende direktør foreslår derfor 
å overføre 1,64 mnok til UNN.  
 
Midler til regionalt fagmiljø for ADHD/Tourettes syndrom og narkolepsi på 0,4 mnok 
avsettes foreløpig på RHF.  
 
Tilskudd til arbeidsgiveravgift 
Som følge av at det foreslås innført differensiert arbeidsgiveravgift trekkes øremerket tilskudd 
til dette formål i 2006 inn (368 mnok), og Helse Nord tildeles 62 mnok som kompensasjon for 
at arbeidsgiveravgiften i Tromsø og Bodø settes til 7,9 % mot 5,1 og null ellers i Nord-Norge. 
 
Tilskuddet foreslås fordelt med 61,3 mnok til UNN og Nordlandssykehuset. 0,6 mnok 
avsettes på RHF. 
 
Helse Nord er i denne forbindelse trukket for midler som benyttes til kjøp av private tjenester. 
Som følge av dette vil det være nødvendig å redusere tilskudd/reforhandle avtaler med 
private. 
Foreløpige beregninger viser at Helse Nord er underkompensert med omtrent 10 mnok i 
særskilt tilskudd til arbeidsgiveravgift. 
 
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner, nasjonal andel luftambulanse og Viken senter 
Helse Nord er tildelt 145,4 mnok til kjøp fra opptreningsinstitusjoner. Tilskuddet tar høyde for 
årseffekt som ikke ble tildelt i 2006, men er justert ned med 15 mnok for redusert 
arbeidsgiveravgift. I tillegg er Helse Nord tildelt statlig tilskudd til luftambulanse på 61,5 
mnok og 40,3 mnok til Viken senter.  Det er i gang en prosess for å lage avtale med Viken 
senter fra 2007 som regulerer de økonomiske og faglige rammene ut fra vårt sørge-for-
ansvar.” 
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3.7 Investeringsrammer  
I styresak 40-2006 fordelte styret planrammer til drift og investeringer i 2007. 
 
Total investeringsramme ble satt til 550 mill kr. Forutsetningene for denne rammen var at 
Helse Nord RHF får låne 300 mill kr og at vi har egen likviditet til å finansiere 250 mill kr.  
Likviditetsbudsjettet tar høyde for at ubrukte investeringsrammer fra tidligere år benyttes i 
løpet av året. Etterslep i investeringene vil medføre bedre likviditetsbeholdning.  
 
Vi har ikke fått noen klare signaler fra HOD om lånerammer for 2007. Lånerammene vil bli 
fastsatt i styringsdokumentet. Helse Nord har søkt om 300 mill kr i låneramme for 2006. 
Administrerende direktør anser det som realistisk at Helse Nord RHF vil få låne 300 mill 
kroner.  
 

                        Likviditetsbudsjett 2007

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resulta t -132 800
Ord inæ re avskrivninger 630 000
Diff pensjonskostnad / p remie 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 497 200

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Utbeta linger ved  kjøp  av va rige d riftsmid ler -550 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -550 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbeta ling  ved  opp tak av ny langsiktig  g jeld  300 000
Avdrag Lån -45 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 255 000

Netto endring i kontanter 01.01.2007-31.12.2007 202 200

IB  01.01.2007 estima t -240 000
UB 31.12.2007 -37 800

 
Helse Nord har svekket sin likviditetssituasjon i 2006, og det er sannsynlig at driftskreditt må 
benyttes i perioder av 2007. Manglende budsjettsaldering i foretaksgruppen gir større 
usikkerhet på investeringssiden. Tidligere vedtatte investeringsramme på 550 mill. kroner i 
2007 anbefales foreløpig opprettholdt og fordelt på HF ene slik:  
 
Planrammer investering 2007 (mill. kroner) 
 
• Helse Finnmark HF 78,6  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 192,5  
• Nordlandssykehuset HF 195,1 
• Helgelandssykehuset HF 47,3 
• Sykehusapotek Nord HF 1,5 
• Helse Nord RHF 35,0  
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Sammenholdt med styrets vedtak i sak 40-2006 Premisser for drift og investering 2007 er det 
foretatt noen justeringer innenfor investeringsrammene. Investeringsrammen for 
Hålogalandssykehuset HF er fordelt mellom UNN og NLSH med henholdsvis 73 % -andeler 
og 27 % -andeler. Dette er samme fordelingsnøkkel som benyttes til deling av inntektsramme 
med unntak av områder hvor det finnes mer eksakt kunnskap om fordelingen. 
 
Investeringsbudsjettet opprettholder prioritering av  
 
• Opptrappings- og tiltaksplan psykisk helsevern 
• Vedlikehold av realkapitalen og herunder medisinsk teknisk utstyr og IKT 
• Geriatri, rehabilitering og rustiltak 
 
Helseforetakenes investeringsramme til utstyr og ombygging foreslås redusert med 10 % som 
avsettes sentralt på RHF til IKT-investeringer. Prioriteringen av disse midlene til prosjekter i 
2007 vil gjøres i samarbeid med helseforetakene. I tillegg til investeringer i nye IT-system, er 
det behov for å foreta investeringer for å etablere felles infrastruktur og felles IT-plattform for 
nye UNN HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
Detaljer i investeringsrammen 2007 på foretakene fremgår av vedlegg 2. 
 
UNN Narvik har tidligere år fått investeringsrammer for oppfølging av plan-/ 
prosjekteringsarbeider for prosjekt ”Sykehushaugen” i Narvik. Investeringsrammen har også 
midler nok fra tidligere år for videreføring av prosjektet ”Avrusnings- og akuttenhet ” ved 
Nordlandsklinikken. Begge disse prosjektene fremlegges styret i Helse Nord RHF til møte i 
desember. 
 
Nordlandssykehuset har tidligere fått investeringsrammer for oppfølging av plan-/ 
prosjekteringsarbeider både for prosjektet i Stokmarknes og i fase 2-5 i Bodø.   
Prosjekteringen for NLSH, somatikk Bodø videreføres med fullføring av konseptrapport. 
Denne fremlegges styret i Helse Nord RHF til møte i desember, sammen med 
investeringsplan 2007 - 2016.  
 
Nybygg Stokmarknes viderefører prosjekteringen til fullført forprosjekt som legges frem for 
styret våren/sommeren 2007. 
 
4.   Budsjettforslag RHF   
For 2007 budsjetteres det foreløpig med 11,2 mnok i negativt driftsresultat. Års resultat etter 
finansposter budsjetteres til underskudd på 6 mnok. 
  
RHF-budsjett Regnskap 2005 Vedtatt budsjett 2006 Forslag 2007
Basistilskudd 433 152                           576 072                           475 772                   
IS-inntekter kjøp fra private 6 941                               
Øremerket tilskudd 142 862                           258 295                           300 822                   
Andre inntekter 43 964                             57 592                             202 608                   
Sum inntekter 626 919                         891 959                          979 202                  

Lønnskostnad 34 440                             33 552                             101 453                   
Avskrivninger 13 324                             27 617                             42 389                     
Kjøp av helsetjenester 363 370                           590 350                           587 929                   
Annen driftskostnad 149 471                           213 940                           258 703                   
Sum kostnader 560 605                         865 459                          990 474                  

Driftsresultat 66 314                           26 500                            (11 272)                  

Annen renteinntekt 16 480                             16700 45 300                     
Annen rentekostnad (9 648)                              -13200 (40 000)                   
Årsresultat 73 146                           30 000                            (5 972)                     
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4.1 Endring fra vedtatt budsjett 2006 
For 2007 påløper noen nye oppgaver med tilhørende kostnader som det er tatt høyde for i 
budsjettforslaget. I tillegg er det tatt høyde for relativt stor kostnadsøkning for 
luftambulansen, pasientskadeerstatning og utenlandsbehandling.  
 
4.1.1 Inntekter 
Det budsjetteres med 979 mill kr i inntektsramme til RHF-budsjettet. Inkludert i dette er 
følgende inntektsposter som skal fordeles til helseforetakene senere: 
 

  

Skal fordeles 
Forskningsmidler inkludert midler av basisramme 65 640                             
Fagnettverk ADHD/Tourette/Narkolepsi 400                                  
Midler til styrking pasienttelefon 500                                  
Nasjonalt senter for distriktsmedisin 500                                  
Styrking kronikerplan 1 000                               
Lærlingetilskudd 1 670                               
Kapitalkostnader opptrappingsplan psykiatri 4 500                               
Sum 74 210                             

 
Tabellen under viser fordeling av inntektstyper og prosentvise endring fra 2006.  
  
Inntekt Regnskap 2005 Vedtatt budsjett 2006 Forslag 2007 %-vis endring
Basistilskudd 433 152                           576 072                           475 772                   -11 %
ISF-inntekter og polikliniske inntekter 6 941                               -                                   0 %
Øremerket tilskudd 142 862                           258 295                           300 822                   5 %
Andre inntekter inkl. renteinntekter 43 964                             57 592                             202 608                   16 %
Sum inntekter 626 919                         891 959                         979 202                   10 %  
 
 
Totale inntekter økes fra budsjett 2006 til budsjett 2007 med 10 %. Dette forklares av 
følgende: 
 
Basisrammen reduseres med 11% som følge av: 
 
• oppgaver i vedtatt budsjett 2006 er fordelt helseforetakene  
• fordeling av 30 mnok til helseforetakene 
• trekk nasjonal inntektsfordelingsmodell (-22 mnok) 
• trekk for ABC-skader Ullevål, ABIOK-utdanning, Nasjonalt kunnskapssenter (-10,9 

mnok) 
• Prisjustering 3,8 % 
• Økt tildeling adm. utgifter pasienttransport (4,5 mill kr) 
• Økt tildeling private spesialister (2 mnok) 
 
Øremerket tilskudd øker netto med 5 % som følge av: 
 
• Redusert arbeidsgiveravgift (-17 mnok) 
• prisjustering  
• Viken Senter (40 mnok) 
• Avsetning nasjonale kompetansefunksjoner (0,4 mnok) 
 
Endring andre inntekter 
 
• Økning interne inntekter som følge av at HF-ene belastes økte kostnader knyttet til nye 

felles IT-løsninger (3,4 mill kr) og at det innføres internfakturering fra Helse Nord IKT 
med 135 mnok.  
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4.1.2 Kostnader 
Lønnskostnad 
Lønnskostnaden til RHF-administrasjonen (inklusiv kostnader til styret, konserntillitsvalgte 
og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) er budsjettert til 37,6 mill. kr. Det 
budsjetteres med lønnsøkning i tråd med forutsetningene i forslag til statsbudsjett. Det 
budsjetteres med 63,8 mnok i lønnskostnad til Helse Nord IKT. 
 
Avskrivninger 
Økningen i avskrivninger skyldes inkludering av Helse Nord IKT.  I tillegg er det avsatt 
midler til avskrivninger av felles IT-investeringer i regi av RHF og kapitalkostnader 
opptrappingsplan psykisk helsevern.  
 
Kjøp av helsetjenester 
Budsjett til kjøp av helsetjenester utgjør 60 % av forslag til driftsbudsjett, og dette er på 
samme nivå med 2006. Budsjettet består av følgende elementer: 
 

  

Kjøp av helsetjenester (alle tall i mill kr) Forslag 07
Finansiering av høykostnadsmedisin TNF-hemmere
Opptreningsinstitusjoner 145                                  
Privat behandling/lab røntgen 24                                    
Doman/behandling 2                                      
Utenlandsbehandling 8                                      
Luftambulanse (inkludert statlig tilskudd) 235                                  
Tilskudd til RIBO/Kløveråsen 22                                    
Avsetning til opptrapping kronikerplan 1                                      
Finansiering fagnettverk tourette/narkolepsi/ADHD 0                                      
Forskning inkludert basisramme 66                                    
Private avtalespesialister inkl reisekostnader 43                                    
Viken senter 40                                    

Sum 587                                 
 
Midlene på RHF-budsjettet til private aktører skal dekke utgifter til driftsavtaler og 
kjøpsavtaler med ulike private leverandører av spesialisthelsetjenester som Helse Nord RHF 
har avtale med. Det er avtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister, private 
sykehus, laboratorie- og røntgeninstitutt, rusinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, RIBO 
og Kløveråsen. På grunn av at det foreslås redusert arbeidsgiveravgift må flere av avtalene 
reforhandles, og det budsjetteres med redusert kjøp i 2006.  
 
De øremerkede forskningsmidlene skal fordeles som i 2005 gjennom samarbeid med 
universitetet. 
 
Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader utgjør 26 % av RHF’s totale driftskostnader og består i hovedsak av: 
 
• Pasientskadeerstatning (54 mill kr) 
• Felles IT-kostnader som internfaktureres HF (58 mill kr) 
• Adm. utgifter syketransport inkl transport av helsepersonell (28,6 mill kr) 
• Nasjonal IKT, Norsk Helsenett og Helseradionett (35 mill kr) 
• Lederutvikling/Masterutdanning (3,1 mill kr) 
• Drift av administrasjonen inkludert SKDE, styret og konserntillitsvalgte (14,7 mill kr) 

Budsjett for styret er økt på grunn av økt antall medlemmer. Budsjett for SKDE er økt for 
drift av ryggregister og oppstart drift av nevromuskulært register 

• Tilskudd til brukerorganisasjoner (inkludert drift av brukerutvalg) og fagråd (4,3 mill kr). 
• Andre driftskostnader Helse Nord IKT (57 mnok) 
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Økning i andre driftskostnader fra 2006 skyldes innlemming av Helse Nord IKT i budsjett for 
RHF. 
 
Følgende prosjekter er inkludert i budsjettet 
 
• Drift av IT-prosjekter (uspesifisert) 2,0 mnok 
• LIS 2-2,7 mnok 
• OK-2007 0,2 mnok 
• IKT-syketransport 1,5 mnok 
• Medarbeiderundersøkelse 1-1,5 mill 
• Videreutvikling inntektsfordelingsmodell 0,15 mnok 
 
Styret har bedt administrasjonen vurdere å få på plass en verneombudsordning. En prosess for 
avklaring av hvordan foretakenes vernetjeneste, HMS-tjeneste og organisasjonene skal 
arbeide opp mot regionnivået fremover, igangsettes. En prioritert handlingsplan utarbeides og 
tallfestes. I dette arbeidet vil vurdering av regional vernetjeneste være et sentralt element.  
 
Det foreslås avsatt 3,3 mill kr til administrerende direktørs disposisjon. Midlene avsettes i 
hovedsak til nordområdesatsning og samarbeid med primærhelsetjenesten.  
 
4.1.3 Tiltak for budsjettbalanse 2007 
Det er lagt fram et forslag til budsjett for 2007 med 6 mnok i underskudd, hvor det i forslaget 
i hovedsak kun videreført allerede inngåtte forpliktelser fra 2006. Det arbeides løpende med å 
finne tiltak for å oppnå balanse i 2007. 
 
I 2008 vil Helse Nord få økonomiske utfordringer særskilt knyttet til at drift i 
opptrappingsplan psykisk helsevern i 2007 finansieres av ubrukte midler fra tidligere år. For 
2007 er det forutsatt brukt 15 mnok av ubrukte midler fra tidligere år. Dette betyr at forventet 
vekst i tildeling av midler til opptrappingsplanen i 2008 allerede er disponert i år. I tillegg 
forventes overhengseffekt av tiltak som startes opp på slutten av 2007 innenfor blant annet 
revmatologi og SKDE. 
 
4.1.4 Sentrale fellesinvesteringer 
I forslag til budsjett for 2007 er det avsatt 35 mill kr til felles investeringer. Midlene avsettes i 
hovedsak til IKT-investeringer, og vil prioriteres til prosjekt i samarbeid med helseforetakene. 
 
4.1.5 Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT er fortsatt i en etableringsfase og administrerende direktør har derfor 
innarbeidet 1 mnok i tilskudd i 2007. I 2006 var tilskuddet på 2,7 mnok. For å oppnå effekt av 
etablering av Helse Nord IKT er det nødvendig å investere i felles driftsplattform for 
helseforetakene. Inntekter til Helse Nord IKT er foreløpig stipulert både for drifts- og 
prosjektinntekter. Det forventes endring i disse når Helse Nord IKT får etablert driftsavtaler 
med helseforetakene, og nøyere oversikt over hvilke prosjekter som vil gjennomføres i 2007. 
Kostnadssiden i budsjettet må tilpasses inntektene i 2007. 
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STYRESAK 91-2006  BEMANNINGSUTVIKLING I  
 FORETAKSGRUPPEN 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Formål/sammendrag 
Under behandlingen av 1. tertialrapport i styresak 38-2006 ble det fremmet ønske om en ny 
styresak over sommeren som nærmere skulle belyse den ukontrollerte økningen i 
personalbruk.  
 
I styresak 60-2006 med påfølgende foretaksmøter, den 7. september 2006 ble den generelle 
situasjonen rundt behovet for tilpasning av driften i forhold til manglende oppfyllelse av 
styringsmålene fulgt opp og kommunisert med helseforetakene. I saken ble også 
bemanningssituasjonen omtalt.  
 
Denne styresaken er derfor dels en oppfølging av styresak 38-2006 og dels en oppfølging av 
styresak 60-2006.  
 
Formålet med denne saken er å presentere status for den kvantitative dimensjon rundt 
utviklingen i antall årsverk. Den kvalitative dimensjonen rundt kompetansesituasjonen og 
kompetansebehovet er ikke spesielt vektlagt i denne presentasjonen. Derimot drøftes enkelte 
aspekter ved de kostnader som knytter seg til personellbruk og personellvekst. Dette fokuset 
følger naturlig av utgangspunktet for at denne saken fremmes, nemlig at 
budsjettoverskridelsene for en stor del skyldes personellvekst som det ikke foreligger 
budsjettmessig dekning for.  
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord har hittil ikke styrt stramt etter forbruk av årsverk. Gjennom vedtak i 
foretaksmøtene, den 7. september 2006 er imidlertid styringsfokus også satt på 
personellforbruk, med krav om at bemanningen reduseres tilbake til nivået for 2005, korrigert 
for nye funksjoner og oppgaver. De økonomiske rammer tilsier ellers at foretakene samlet sett 
ikke kan tillate seg vekst i antall forbrukte årsverk. 
 
Det er også etablert en tettere oppfølging fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 
forhold til styringsmålene. Herunder er det særlig fokus på  
 
- økonomisk situasjon med omstillingstiltak 
- bemanningsutvikling  
- aktivitetsutvikling samt 
- utviklingen i sykefravær 
 
Fravær av styringsmessig fokus på bemanningsutvikling har medført at kvaliteten på 
bemanningstallene er for dårlig. Det har derfor vært vanskelig å skille mellom stillingsvekst 
knyttet til nye, prioriterte oppgaver og stillingsvekst som skyldes gradvis vekst knyttet til 
etablerte tilbud og tiltak. I tillegg til disse vanskelighetene med å skille mellom ulike typer 
stillingsvekst, er det dessuten utfordringer i forhold til å harmonisere/standardisere selve 
registreringen (tellingen) av årsverk på tvers av foretak. Dette til tross vurderes de tallene som 
presenteres i denne saken som såpass pålitelige at de gir grunnlag for å analysere status og 
trender for årsverksutviklingen.  
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Vurdering og konklusjon 
Erfaringen viser at bemanningstallene varierer i løpet av kalenderåret. Ved å se på 
gjennomsnittlig økning fra januar 2005 til august 2005 med samme periode for 2006 viser 
tallene en økning på 4,6 % (512 årsverk) for Helse Nord samlet. På grunn av at 
Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har registrert månedsverk for UTA-tid for 
legene (planlagt utvidet arbeidstid) fra august 2005, er ikke tall fra 2005 og 2006 direkte 
sammenlignbare. Korrigert for dette, er den samlede veksten for Helse Nord 4,1 % (459 
årsverk) sammenlignet med samme periode i 2005.  
 
Veksten er ulik innenfor de enkelte foretak og innenfor ulike stillingskategorier. For 
foretakene er det kun Hålogalandssykehuset HF som ikke har noen stillingsvekst, og som etter 
korreksjon for nye, prioriterte oppgaver, har en nedgang i antall årsverk. Helse Finnmark HF 
har en vekst på 59 årsverk, men etter tekniske korreksjoner og korreksjon for prioriterte 
områder er den ikke planlagte veksten på ca. 30 årsverk. For Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) er veksten på 149 årsverk, men etter korreksjoner rapporteres det om at det 
er en økning på ca. 110 årsverk som er internt finansierte økninger utenfor prioriterte 
områder. Økningen er begrunnet med nye tiltak, kostnadsreduksjon og økt aktivitet. 
Nordlandssykehuset HF har etter tekniske justeringer og korreksjon for prioriterte områder en 
vekst på ca. 14 årsverk. Helgelandssykehuset HF har ikke i detalj beskrevet veksten på 52 
årsverk, men deler av veksten knytter seg til prioriterte områder.  
 
Videre har bemanningen i nord en sammensetning med ca. 9 % leger, 29,9 % sykepleiere og 
jordmødre, 8,4 % hjelpepleiere, 15,8 % annet behandlingspersonale, 12,4 % administrasjon og 
kontorpersonale, 10,7 % service og teknisk driftspersonale, og 13,9 % andre stillinger. 
 
Gruppen annet behandlingspersonale omfatter personell i direkte pasientrettet arbeid som ikke 
er leger, sykepleiere eller hjelpepleiere. Gruppen andre stillinger omfatter personell som 
helseforetakene ikke har gruppert i forhold til hovedkategoriene. Gruppen andre stillinger 
utgjør derfor en feilkilde i forhold til å analysere den eksakte sammensetningen i 
stillingsgrupper.  
 
Veksten i antall årsverk gjenspeiles også i vekst i lønnskostnadene (eksklusive pensjon og 
innleie) ved at det pr. august er en økning med 255 mill kr (8,6 %) for foretaksgruppen.  
Pr. august er det brukt 110 mill. kr på innleie for foretaksgruppen. Dette er en økning på 20 
mill. kr. (22,6 %) sammenlignet med samme periode i 2005. Når innleie inkluderes er veksten 
i lønnskostnader (eksklusive pensjon) på 9 %.  
 
I forberedelsen av saken er foretakene bedt om å rapportere i forhold til utvikling i antall 
årsverk. Dette er også en del av oppfølgingen etter vedtak i foretaksmøtene, den 7. september 
2006.  
 
Arbeidet med å få kontroll over bemanningsutviklingen er vesentlig i forhold til 
helseforetakenes økonomiske situasjon. Dersom vi ser bort fra avskrivninger, så utgjør 
personellkostnadene i helseforetakene mellom 52,5 % – 66 % av driftskostnadene.  
 
Foretakene dokumenterer gjennom møter med Helse Nord og i egne styresaker at det 
foreligger en akseptert forpliktelse til å ta grep i forhold til den omstillingsmessige utfordring  
som er betydelig for Helse Nord. Dette gjelder også det uttrykte målet om å få bemanningen 
ned på nivå med første halvår 2005. Den løpende rapporteringen må følges opp for å 
tydeliggjøre hvordan målene fylles opp. Det er for tidlig pr. oktober å se de faktiske effekter 
av tiltakene, men det er ingen tvil om at det er etablert et strammere styringsmessig grep i 
forhold til utviklingen.  
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Pålitelige virksomhetsdata er avgjørende som arbeidsredskap både for ledelsen og styrene i 
helseforetakene. Det er derfor viktig at kvaliteten og detaljeringsgraden på 
personellrapporteringen i foretaksgruppen forbedres vesentlig. Det foreligger ledelsesmessige 
behov både for mer detaljerte og mer sammenstilte (aggregerte) data og analyser, både for 
løpende monitorering av nåtidstilstanden og for å vurdere trender og utviklingstrekk over tid.   
 
Det er viktig at arbeidet med å få på plass gjennomgående verktøy og løsninger for uttrekk og 
analyse av personelldata prioriteres. Samtidig må selve datakvaliteten forbedres, både ved å 
legge felles standarder og definisjoner til grunn for registreringen, og ved å øke kvaliteten i 
selve kodingsarbeidet. Videre er det avgjørende at foretakene standardiserer og spesifiserer 
tilbakemeldingen til Helse Nord RHF på måter som gjør det enkelt å sammenstille og 
sammenligne data på tvers av foretak. For å oppnå dette, bør det lages mest mulig 
standardiserte rapporteringsmaler. For øvrig er rapporteringen på personellsiden også tema på 
samarbeidsarenaen mellom de regionale helseforetakene. Det pågår et nasjonalt arbeid for 
bedre kvalitet og mulighet for sammenligning på tvers av de regionale helseforetak.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar orienteringen om utviklingen i antall årsverk til etterretning. Det vises til 

forpliktelser til å få utviklingen under kontroll i henhold til foretaksmøtene, den 7. 
september 2006.  

 
2. For å forbedre kvaliteten i rapportering og analyser forplikter helseforetakene seg til å 

bidra i nødvendig arbeid for å bedre kvaliteten på de personelldata som legges inn i 
produksjonssystemet. Data skal være basert på felles standarder, definisjoner og kodeverk 
og felles formater for innrapportering.  

 
3. Styret ber administrasjonen vurdere ytterligere tiltak for å styrke arbeidet med den 

løpende monitorering av bemanningsutviklingen med sikte på å oppnå en mer målrettet 
styring av personellressursene. Det forutsettes at administrasjonen i Helse Nord RHF 
koordinerer dette arbeidet og at de enkelte helseforetak forpliktes til å delta i dette 
forbedringsarbeidet. Styret forutsetter at slike tiltak innarbeides i bestillerdokumentet for 
2007. 

 
 
Bodø, den 1. november 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg: Utredning 
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STYRESAK 92-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, NY 
ORGANISERING – RAPPORT DELPROSJEKT 
RUS 

 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Formål/sammendrag 
I styresak 53-2006 vedtok styret i Helse Nord RHF å avvikle Hålogalandssykehuset HF og 
integrere Harstad og Narvik sykehus i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) fra 1. 
januar 2007.  
 
Det fremgår i saksutredningen at en ønsker en særlig vurdering av Nordlandsklinikkens 
framtidige tilknytning til helseforetak. Rapporten har vært ute til høring og det er kommet inn 
tre høringsuttalelser.  
 
Delprosjekt Rus har lagt fram sin rapport og anbefaler enstemmig at framtidig 
foretakstilknytning for Nordlandsklinikken og Nordnorsk Kompetansesenter Rus (heretter 
NNK-Rus) bør være UNN. Styringsgruppen og administrerende direktør slutter seg til denne 
anbefalingen.  
 
Bakgrunn/fakta 
Delprosjekt RUS har utgangspunkt i RHF-styrets vedtak i styresak 53-2006, punkt 7:  
 
Styret i Helse Nord RHF forutsetter at de foreslåtte endringer av foretaksstrukturen ledsages 
av en grundig gjennomgang av de medisinske funksjoner ved de enkelte sykehusenheter i 
nåværende Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes videre at disse sykehusene skal ivareta 
basale lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedsslagsfeltet. 
 
Det fremgår videre i saksutredningen at en ønsker en særlig vurdering av Nordlandsklinikkens 
framtidige tilknytning til helseforetak. 
  
De regionale helseforetakene fikk ansvaret for tverrfaglig spesialiserte tjenester for 
rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2004. Tjenesten er harmonisert med den generelle ansvars- 
og oppgavedelingen i helse- og sosialtjenestene. Tjenestene skulle være tverrfaglige for å 
sikre et helhetlig tilbud i utredning, diagnostikk og behandling, noe som krever samarbeid 
mellom fag og nivåer i tjenestene. Institusjoner som ble overtatt ved rusreformen, ble 
underlagt det helseforetak de geografisk sogner til. Alle institusjonsplasser er likevel forutsatt 
å dekke hele helseregionen på grunn av geografisk skjevfordeling av plasser. 
 
I utredningen har utvalget lagt særlig vekt på følgende forutsetninger: 
 
• Rus er sammen med psykiatri det tjenesteområdet som vil være i sterkest utvikling i årene 

fremover. Begge er nasjonale satsningsområder.  
• For å kunne nå dagens og fremtidens målsettinger og krav til tjenestene til 

rusmiddelmisbrukere, er det behov for å styrke samhandlingen mellom disse 
fagområdene.  

• Hovedmålet, uansett valg av fremtidig organisering, må være å bedre tilgjengeligheten til 
spesialiserte tjenester, med god kvalitet.  

• Nærhet til og samhandling med kommunale tjenester vil for mange være helt avgjørende.  
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Handlingsplan for rus, som er under utarbeidelse, vil foreslå hvordan tjenestene samlet skal 
utvikles.  
 
Det har frem til i dag vært en jevn økning i kapasitetsutnyttelse av eksisterende 
institusjonsplasser. Tallene viser at befolkningen primært benytter de plasser som er nærmest. 
Det er ikke indikasjon på at det er systematiske forskjeller i utnyttelse av tilbudene, og dette 
viser at koordineringen på regionalt nivå har vært god. Denne koordineringsfunksjonen er lagt 
til Nordnorsk kompetansesenter rus. 
 
Sammendrag av delprosjektgruppens rapport 
Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon fra arbeidet med handlingsplanen 
har delprosjektgruppen i vurdering av alternativer lagt vekt på å ytterligere styrke faglig 
samordning og utvikling på regionnivå. Dette innbærer at dagens institusjonsplasser fortsatt 
skal utvikles for å ivareta spesialiserte regionfunksjoner, være sentrale i forskning, opplæring 
og utdanning, samt å understøtte de basale lokalsykehustjenester som vil bli bygget ut. Ut fra 
dette anbefales at Nordlandsklinikken knyttes til UNN.  
 
Nordnorsk kompetansesenter rus ivaretar i dag primært oppgaver innen forebygging, 
finansiert fra Sosial- og helsedirektoratet. Helse Nord har tillagt koordineringsfunksjonen for 
inntak i institusjoner til kompetansesenteret. Det er fra Sosial- og helsedirektoratet gitt 
føringer om at senteret også skal drive kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten. Dette er 
også ønskelig fra Helse Nord. Delprosjektgruppen mener at skal senteret tillegges vesentlige 
FoU-oppgaver overfor spesialisthelsetjenesten bør dette tilknyttes UNN, som normalt har 
slike oppgaver. NNK-Rus foreslås tilknyttet UNN. 
 
Det er i dag etablert nettverkssamarbeid omkring mange viktige områder i tjenesten. 
Fremover vil det bli etablert regionalt fagråd og flere fagnettverk, og samhandlingen med 
psykisk helsevern vil måtte styrkes. Slik vil det regionale perspektivet i utviklingen fremover 
kunne sikres. Med de anbefalte forslag vil UNN få et tydelig regionalt ansvar for å få dette til.  
 
Gruppen har lagt vekt på at den organisering som velges er strategisk for også å kunne 
forsterke tjenesteutviklingen. Dette gjøres best ved å sikre en samordnet regional utvikling, 
prioritere forskning og fagutvikling, opprettholde regionfunksjoner, og ha en god 
tilgjengelighet i regionen for alle tjenester. Regional handlingsplanen for rus som er under 
utarbeidelse, og statlig opptrappingsplan som legges fram i høst, vil vise hvordan 
tjenestetilbudene samlet skal organiseres og bygges ut. Helse Nord har et fortrinn ved at 
Nordnorsk kompetansesenter Rus eies og drives av Helse Nord. Eierskapet muliggjør frihet til 
å velge en hensiktsmessig organisering for å styrke kompetanseutvikling i tjenestene.  
 
Den modell som foreslås fra delprosjekt Rus, er begrunnet i nærhet til region- og 
kompetansefunksjoner innen psykisk helsevern, somatikk og rusfeltet. Når gruppen er 
enstemmig i sine vurderinger og anbefalinger, er dette et uttrykk for at ledende fagfolk langt 
på vei har utviklet en felles faglig plattform og tenkning som utgangspunkt for rus og psykisk 
helsevern i regionen. 
 
Alternativ tilknytning til Nordlandssykehuset HF vil på kort sikt bidra til at ansvaret for de 
spesialiserte tjenester innenfor rus dekker befolkningens behov i eget fylke. Dette vil kunne 
sikre at tilbudet til rusmiddelmisbrukere ivaretas og utvikles. Slik tilknytning vil imidlertid 
innebære at spesialiserte regionfunksjoner fortsatt blir delt mellom to helseforetak, noe som 
vil opprettholde rusfeltets sårbarhet. Muligheten for samordning og styrkning av det regionale 
FoU-arbeid blir mindre enn ved alternativ tilknytning til UNN. 
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Det alternativ som etter gruppens oppfatning samlet sett gir de største utviklingsmuligheter 
fremover, vil være en tilknytning av Nordlandsklinikken til UNN. Dette gir muligheter for å 
omstille dagens tilbud til å legge større vekt på mer spesialiserte funksjoner og faglig 
utvikling. En slik organisering innebærer en klar forpliktelse i forhold til faglig utvikling i 
hele regionen. Nye ressurser som ledd i en opptrapping kan prioriteres til å bygge ut 
desentraliserte basisfunksjoner og øke samhandlingen med kommunene.  
 
Gruppen vurderer at organisering av NNK-Rus må baseres på at det skal tilknyttes sterkere de 
kliniske fagmiljø, og samarbeide nært med kliniske tjenester i rus og psykiatri i hele 
helseregionen. Direkte og nær tilknytning også til forsknings- og utviklingsenheter, tillegges 
stor betydning, blant annet fordi gruppen vektlegger nærhet til allerede etablerte regionale 
funksjoner for å sikre et sterkt og utviklende FoU-miljø. Et sterkt FoU-miljø må engasjere seg 
aktivt for å heve kompetansen innen dette fagfeltet både i de øvrige delene av 
spesialisthelsetjenesten i regionen og i kommunene. 
 
Høringssvar 
Det er kommet inn tre høringsuttalelser. Disse er fra UNN, Nordlandssykehuset HF og Narvik 
kommune. UNN og Narvik kommune slutter seg til delprosjektets tilrådning. 
 
Nordlandssykehuset HF går imot delprosjektets tilrådning og foreslår at Nordlandsklinikken 
og NNK-Rus organiseres til Nordlandssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF vurderer at 
helseforetaket har gode forutsetninger for å ivareta Nordlandsklinikken og NNK-Rus og deres 
oppgaver. Helseforetaket har allerede etablert et godt faglig samarbeid med Universitetet i 
Tromsø og organisering av NNK-Rus til Nordlandssykehuset HF vil kunne bidra til å styrke 
og videreutvikle dette samarbeidet, mener styret i Nordlandssykehuset HF. 
 
Styret i helseforetaket mener videre at dersom Helse Nord velger å organisere 
Nordlandsklinikken til UNN, bør ansvaret for gjestepasienter innenfor rus overføres til UNN. 
Dette bør gjøres for at UNN skal sikres de nødvendige muligheter for å vurdere oppbygging 
av egen kapasitet som alternativ til kjøp av tjenester utenfor regionen. 
 
Styringsgruppens anbefaling 
Styringsgruppen for Hålogalandsprosjektet har i sin behandling av rapporten gitt sin 
tilslutning til delprosjektets anbefalte løsninger. Styringsgruppens representant fra 
Nordlandssykehuset HF sluttet seg uttalelsen fra styret i Nordlandssykehuset HF, som har 
anbefalt å tilknytte både Nordlandsklinikken og NNK-Rus til Nordlandssykehuset HF.  
 
Styringsgruppen anbefaler administrerende direktør å fatte vedtak i tråd med skisserte 
løsninger. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
De foreslåtte løsningene fra delprosjektgruppen og styringsgruppen i Hålogalandsprosjektet, 
gir etter administrerende direktørs vurdering det beste grunnlaget for en samordnet og videre 
utvikling av et prioritert fagfelt. En integrering av Nordlandsklinikken i UNN vil gi en felles 
organisering av de eksisterende rusavdelingene i Troms og Nordland. Dette vil bidra til et 
samlet og styrket rustilbud, til muligheter for gjensidig utnyttelse av kompetanse og til et 
felles og styrket fagmiljø. Nettopp på dette feltet, som er i så sterkt utvikling og vekst, er det 
viktig å bidra til en mest mulig felles ressursutnyttelse av både penger og fagfolk. 
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De foreslåtte løsningene er også vurdert å ville bedre tjenestens samlede tilgjengelighet for 
brukere og samarbeidspartnere i hele regionen. UNN har på mange tjenesteområder allerede 
et regionalt ansvar. Å samle den høyspesialiserte kompetansen på rusfeltet i en organisasjon, 
vil bidra til et felles ansvar også på dette viktige feltet. Et ansvar som innebærer å sørge for 
likhet i kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene til brukere og samarbeidspartnere i hele 
regionen. Ikke minst kan en samlet og sterkt veiledningsfunksjon bidra til å styrke 
kompetanseutvikling og kompetanseoverføring til kommunene. 
 
Mulighetene for forskning og utvikling vurderes styrket gjennom de foreslåtte løsninger. Ved 
å knytte NNK-Rus til UNN oppnår man å knytte et sterkt kompetansemiljø på rus til 
Universitet i Tromsø og til andre regionale og nasjonale kompetansesentra. Videre vil en 
organisatorisk tilknytning til Nasjonalt Senter for Telemedisin være en ressurs med hensyn til 
videreutvikling av nasjonale IKT-tjenester ved NNK-Rus.   
 
Konklusjon 
Administrerende direktør slutter seg til delprosjektets forslag til løsninger om fremtidig 
fortakstilknytning for Nordlandsklinikken og NNK-Rus. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord vedtar at Nordlandsklinikken knyttes til Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF. 
 
2. Styret for Helse Nord RHF vedtar at Nordnorsk Kompetansesenter Rus knyttes til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
 
Bodø, den 1.november 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Delprosjektrapport RUS  
 
Utrykte vedlegg:  Høringssvar 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600002-85 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 93-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 8. november 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. Internkontroll i Helse Nord RHF – status 
4. Helse Nord IKT – rapport om utviklingen 
5. Norsk Pasientskadeerstatning 
6. Investeringsplan 2007-2015, muligheter og prioritering 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 1. november 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600002-85 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 93-2006/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600002-85 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 93-2006/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600062-5 023 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 93-2006/3  INTERNKONTROLL I HELSE NORD RHF – STATUS 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Arbeidet med å utvikle og implementere et helhetlig internkontrollsystem i Helse Nord RHF 
vil være en kontinuerlig prosess. Som følge av nye store prosjekter/oppgaver som etablering 
av Helse Nord IKT, oppløsning av Hålogalandssykehuset HF og den utfordrende økonomiske 
situasjonen har ikke arbeidet hatt den fremdriften som forutsatt. 
 
Ledergruppen i RHF-et har drøftet behovet for å utvikle internkontrollen i Helse Nord RHF. 
Særlig har en fokusert på oppfølging av bestillerdokument og foretaksmøter, samt oppfølging 
av styresaker. 
 
Det er etablert en intern arbeidsgruppe som skal planlegge og følge opp arbeidet med å utvikle 
internkontrollen. Arbeidsgruppen består av økonomidirektør og rådgivere fra fag og 
økonomiseksjonen og er styrket med rådgivning fra internrevisjonen. Økonomidirektøren er 
leder for arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen har startet med å kartlegge de rutiner og systemer som finnes. 
Arbeidsgruppens leder skal sørge for at ledergruppen vurderer om systemene/rutinene vi 
allerede har, er tilstrekkelige og om de blir fulgt. Ledelsen har også ansvar for at det blir gjort 
nødvendige forbedringer av systemet, og eventuelt utvikle nye rutiner etc. 
 
Ledelsen har besluttet at alle skriftlige rutiner og prosedyrer skal legges inn i 
kvalitetssystemet DocMap og vedlikeholdes der. I den grad dokumentene skal være 
tilgjengelige i andre systemer (eks. intranett), så skal det skje gjennom en link til DocMap. 
Ledergruppen skal utpeke hvem i RHF-et som har ansvar for vedlikehold og oppdatering av 
dokumentasjonen i DocMap. 
   
Arbeidet med internkontrollsystemet er en løpende prosess som involverer alle ansatte.  
 
Målsettingen er å utvikle og legge til rette for en organisasjonskultur med god internkontroll 
(= som holder orden i eget hus). 
 
 

 



58 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ole Jan Hauge, tlf. 77 66 99 94 
 

 

STYRESAK 93-2006/4  HELSE NORD IKT – RAPPORT OM UTVIKLINGEN 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Formål/sammendrag 
I styresak 94-2005 vedtok styret i Helse Nord RHF etablering av Helse Nord IKT fra 1.januar 
2006.  
 
Styret vedtok i punkt 7 følgende: 
 
… Styret forutsetter at det høsten 2006 legges frem en rapport om utviklingen av IKT-enheten.  
 
Vedlagt følger statusrapport fra Helse Nord IKT som fokuserer på de ledelsesmessige og 
organisatoriske tiltak som er gjennomført i perioden april 2006 til oktober 2006.  
 
Helse Nord IKT har nå fått på plass en organisasjon som kan ta tak i de oppgavene som lå til 
grunn for etableringen.  
 
Motivasjonen blant medarbeiderne er svært god, og med velvillig innstilling fra RHF-et og 
HF-ene ligger det til rette for at de langsiktige målene kan nåes. Dette forutsetter imidlertid at 
det legges til grunn en realisme i de forventninger om gevinster som kan tas ut. En klar rolle- 
og ansvarsdeling mellom sentrale aktører og avstemming av forventninger mellom disse er en 
forutsetning for å lykkes. 
 
 
 
Trykt vedlegg: Helse Nord IKT – rapport om utviklingen 
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Helse Nord IKT – rapport om utviklingen  
 
Innledning 
Helse Nord IKT ble etablert med virkning fra 1.januar 2006. I perioden fra 1.januar frem til 
leder for virksomheten tiltrådte 13.mars 2006 ble det nedsatt en interimsledelse. Denne 
perioden omtales ikke i denne rapporten. Generelt kan det sies at det i denne perioden ble 
gjort svært lite for å forberede sammenslåingen utover det grunnlag som bla lå i rapporten fra 
Ernst & Young. Det ble imidlertid gjennomført et kick-off seminar for alle ansatte i Helse 
Nord IKT, og det ble arbeidet med å klargjøre et budsjett bla med bistand fra Ernst & Young. 
Bakgrunnen var bl. a. et ønske om ikke å ”binde” opp den nye lederen i Helse Nord IKT med 
hensyn til handlingsrommet for utforming av virksomheten. 

 
Denne rapporten gir en kortfattet fremstilling av de tiltak som er gjennomført i perioden april 
2006 og frem til i dag med hovedfokus på den organisatoriske siden. Status innenfor budsjett- 
og økonomiområdet og ny regional IKT-plattform for Helse Nord behandles her summarisk 
da en grundigere redegjørelse blir gitt i egne saker til styret. 

 
Nærmere om forutsetninger og utgangspunkt 
Som kjent består Helse Nord IKT av elleve (fem) tidligere IT-avdelinger/enheter fra de fem 
helseforetakene i Helse Nord. I utgangspunktet ble alt personell fra disse overført, men med 
noen viktige unntak. Innenfor telefoni ble det praktisert ulikt hvilke funksjoner- og eller 
oppgaver som ble overført Helse Nord IKT. Videre var det forutsatt at oppbygging av 
bestillerfunksjon skulle skje ved at medarbeidere fra IT-avdelingene skulle være på ”kunde” 
siden. Dette er blitt gjort for NLSH’s vedkommende (tre årsverk), mens de aktuelle 
medarbeidere i Finnmark og Hålogaland har søkt og tiltrådt stillinger i Helse Nord IKT. På 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble ingen medarbeidere fra IT-avdelingen igjen 
på helseforetaket, da det ble vurdert dit hen at dette ville være uheldig for den nye avdelingen 
med hensyn til kompetanse og ressurser. 
 
Det ble som en del av etableringen av Helse Nord IKT gjort en forutsetning om at leveransene 
til det enkelte HF skulle være uendret eller på samme nivå som i 2005, også de stedene hvor 
IT-medarbeidere ble igjen på helseforetaket. 
 
Samtlige IT-avdelinger fikk tidligere det vesentlige av sine administrative støttefunksjoner 
(økonomi, regnskap, personell, bygninger, organisasjonsutvikling etc.) fra helseforetaket de 
var en del av. Det ble ikke tilført Helse Nord noen ressurser knyttet til etableringen. Helse 
Nord RHF ivaretok noen funksjoner innenfor økonomi/regnskap. Det ble forutsatt i henhold 
til rapporten fra Ernst & Young at dette kunne bygges opp innenfor en overhead på 2 % av 
driftsrammen på 105 mill. kr. 
 
Pr. mars 2006 var ingen felles rutiner, prosedyrer eller verktøy etablert for å styre Helse Nord 
IKT som virksomhet. Virksomheten hadde i sum ansvar for utvikling, drift og forvaltning av 
11 sykehus med ulike IKT-plattformer. Selv om samme type applikasjoner var tatt i bruk av 
flere av sykehusene var dette ikke gjort på en likeartet måte.  
 
Det bør også nevnes at Ernst & Young var leid inn for bla å fremskaffe et omforent grunnlag 
for budsjettfordeling. 
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Ledelsesmessig var situasjonen følgende: I Finnmark fortsatte tidligere IT-leder i Helse Nord 
IKT og inngikk i interimsledelsen – vedkommende var imidlertid forutsatt å bekle rollen som 
bestiller for HF Finmark. For UNN’s vedkommende gikk tidligere IT-leder ut av sin funksjon 
etter avtale med RHF. En medarbeider med begrenset erfaring på dette nivået ble av RHF 
utpekt som interimsleder. I Hålogaland inngikk tidligere IT-leder, men med 
avtale/forventning om å inngå som bestiller for Hålogaland. Fungerende IT-leder på NLSH 
fortsatte som interimsleder da samtlige tre som ble bestillere utgjorde den tidligere ledelsen 
ved IT-avdelingen. På Helgeland ble IT-ansvarlig for Mo i Rana pekt ut som koordinator og 
inngikk i interimsledelsen. 
 
Utgangspunktet medio mars 2006 kan derfor oppsummeres som følger: 
 
• Uttredninger og formelt grunnlag for virksomheten forelå 
• Effektivisering av årsverk inngikk i praksis i etableringsvilkårene fra dag 1 
• Budsjettmessige/økonomiske forhold var ikke avklart 
• Praktisk/administrative forhold dels uavklart, dels ikke vurdert 
• Stor usikkerhet med hensyn til de ledelsesmessige forutsetninger  
 
Strategiprosjektet i Helse Nord IKT 
I forbindelse med etableringen av Helse Nord IKT ble det gjort et omfattende 
utredningsarbeid med hensyn til overordnet styring og organisering. Hvordan selve IKT-
virksomheten skulle organiseres og ledes var i liten grad omtalt. Blant medarbeiderne i Helse 
Nord IKT var kjennskapen til dette forarbeidet varierende, og ikke godt forankret. I april 2006 
ble det derfor igangsatt et prosjekt benevnt strategiprosjektet med følgende mandat: 
 
• Utarbeid visjon for Helse Nord IKT 
• Identifiser og beskriv de hovedutfordringer Helse Nord IKT står overfor 
• Utarbeid hovedmålsettinger og resultatmål 
• Foreslå organisasjons- og ledelsesstruktur – herunder oppgave- og ansvarsdeling 
• Utarbeid handlingsplan for å gjennomføre de foreslåtte tiltak 
 
Strategiprosjektet ble ledet av direktøren i Helse Nord IKT og ble satt sammen av et 
fellesprosjekt og tre delprosjekter (Kunde, Applikasjon, Infrastruktur- og basistjenester). Over 
20 medarbeidere i Helse Nord IKT deltok i prosjektet i fasen fra april til juni. Det ble 
opprettet en styringsgruppe bestående av interimsledelsen i Helse Nord IKT og representanter 
for organisasjonene (konserntillitsvalgte). I tillegg ble det etablert en referansegruppe med 
deltakere fra hvert HF og RHF. 
 
Ultimo juni 2006 var følgende på plass: 
 
• Organisasjonsstruktur besluttet (se vedlegg) 
• Forslag til visjon, mål mv utarbeidet 
• Hovedutfordringer beskrevet 
 
Tilsetting av ledere og innplassering av medarbeiderne i Helse Nord IKT ble gjort som følger: 
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Ledere på nivå rett under direktør 
Etter at organisasjonsstrukturen var besluttet medio mai ble stillingene som avdelingsledere 
og leder for utviklings- og utredningsenheten lyst ut internt i Helse Nord IKT. Intern utlysning 
ble bl. a. brukt fordi det ikke var lønnsmidler tilgjengelig for nye stillinger. Stilling som 
økonomisjef ble utlyst eksternt, da kompetanse innenfor dette fagområde ikke fantes i 
virksomheten. Manpower Professional bisto i utvelgelsen av avdelingssjefer og utviklingssjef. 
Økonomisjef ble tilsatt i mai og tiltrådte i august 2006. Avdelingssjefer ble innstilt i juli 2006 
og tiltrådte formelt 1.september 2006.  
 
Seksjonsledere/stab 
Basert på resultatene fra strategiprosjektet fikk alle ansatte i Helse Nord IKT, den 23. juni 
2006 tilsendt et kartleggingsskjema, hvor ønsker med hensyn til avdelings- og 
seksjonstilhørighet skulle angis. De som var interessert i stilling som seksjonsleder eller 
stabsmedarbeider måtte samtidig søke om dette på samme skjema. Søknadsfrist ble satt til 15. 
august 2006.  
 
Det ble gjennomført intervjuer av samtlige søkere på seksjonslederstillingene. Intervjupanelet 
besto av avdelingslederne i Helse Nord IKT. Ultimo september var samtlige av disse 
stillingene besatt med unntak av rådgiver sikkerhet/beredskap og seksjonsleder for nettverk og 
telekommunikasjon. 
 
Øvrige medarbeidere 
Etter noe purring var samtlige skjema innlevert medio september. Innstilling ble klar 15. 
oktober 2006, drøftet med organisasjonene og formelt besluttet 25. oktober 2006. De fleste 
ansatte fikk sine første og andrevalg innfridd, mens noen få ble plassert i seksjoner de i 
utgangspunktet ikke hadde ønsket seg til. Fra arbeidsgivers ståsted var hensynet til 
gjennomføring av pålagte oppgaver for å sikre leveranser til helseforetakene begrunnelsen i 
de tilfelle hvor den enkeltes ønskemål ikke ble innfridd. 
 
Strategiprosjektet i HN IKT kan oppsummeres som følger: 
 
• Meget godt utført arbeid fra prosjektdeltakerne 
• Meget godt samarbeid med de tillitsvalgte 
• Alle ansatte blitt informert løpende underveis 
• Tidsplan på grensen av det forsvarlige 
 
Pr. oktober 2006 har HN IKT fått en felles organisasjonsstruktur. Det er viktig å understreke 
at etablering av en felles IT-plattform er en forutsetning for at det funksjonelle prinsipp som 
denne bygger på skal fungere etter hensikten. Selv om samtlige medarbeidere har fått endret 
organisasjonstilhørighet har ikke de lokale tjenestene og arbeidsoppgavene som understøtter 
dette endret seg i særlig grad. Når felles plattform er på plass kan driften av samtlige IKT-
løsninger gjøres felles. I den fasen HN IKT nå går inn i, vil derfor balanseringen av 
eksisterende driftsoppgaver mot ny struktur være en utfordring for å sikre at brukerne får 
tilgjengelige tjenester og service.  

 
Det er videre en betydelig utfordring for Helse Nord IKT å få på plass ressurser til 
nyopprettede funksjoner uten at dette går utover nåværende driftsoppgaver. Bla krever 
kundeoppfølging, etablering av pris- og tjenestekatalog mv kompetanse og ressurser som i 
liten grad befinner seg i virksomheten. I en overgangsfase før felles forvaltning og drift er 
etablert vil ressursbehovet være større enn summen av de gamle IT-avdelingene. Det bør også 
nevnes at det fra RHF side planlegges og overføre ansvaret for en rekke felles systemer til 
Helse Nord IKT. 
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Ledelse og styring i Helse Nord IKT 
Som et ledd i arbeidet med å utvikle leveranser med høy kvalitet og kosteffektiv 
frembringelse vil virksomheten styres og ledes ut fra følgende prinsipper: 
 
• Delegert resultat, budsjett- og personalansvar til hver avdeling 
• Stabsfunksjoner skal gi støtte, service, samordne og kvalitetssikre 
• Prosessorientering basert på ITIL (IT Infrastructure Library) vil innføres 
• Leveranseplan med tilhørende resultat/oppdrag skal utarbeides hvert år 
 
I samarbeid med RHF-et vil det utarbeides et opplegg for mellomlederopplæring rettet mot 
seksjonslederne med vekt på ledelse og administrasjon – herunder kostnadsstyring og 
økonomi.  
 
Fra 1. januar 2007 vil tidsregistrering og prosjektregnskap innføres for å sikre riktig 
ressursbruk og rett fakturaunderlag. 
 
Forholdet til RHF-et og det enkelte HF 
Helse Nord IKT er inne i en krevende etablerings- og omstillingsfase. Fra 1. januar 2007 vil 
HN IKT ha på plass de viktigste forutsetningene for å fungere som en virksomhet. Det 
gjenstår fremdeles flere avklaringer med hensyn til ansvars- og rolledeling mellom RHF-et, 
HN IKT og det enkelte HF. Noe berører prinsipielle avklaringer på styringsrelasjonen mellom 
RHF-et og HN IKT, mens det for øvrig dreier seg om tilpasning til nye roller, hvor ting må 
”gå seg til”. Generelt bør det sies at relasjonene og samhandlingen mellom RHF-et og HN 
IKT er god og skjer i en konstruktiv og uformell atmosfære. 

 
Gjennomføringen av leveranser fra HN IKT til det enkelte HF har i hovedsak skjedd uten 
større avvik. Fra Helgelandssykehuset HF er det imidlertid signalisert noe misnøye med 
tilgjengeligheten til IKT-personellet i perioden etter ferien. Det arbeides med å sikre god 
service på tjenestene selv om selve etablerings- og omstillingsprosessen ventelig ville gi noen 
slike konsekvenser. 

 
Det er gjennomført to runder av møter mellom ledelsen i helseforetakene og HN IKT – en 
møterunde i april og en i september/oktober. Både fra Helse Nord IKT’s side og det enkelte 
HF har nok gamle prosedyrer preget relasjonen og samhandlingen. Etter hvert som Helse 
Nord IKT har fått på plass en del felles prosedyrer har dette nærmet seg en kunde-leverandør 
relasjon.  

 
Et område som har vært problematisk gjennom hele 2006 er budsjettavklaring, fakturering og 
regnskap. Dette skyldes flere forhold. For det første har det i varierende grad vært etablert en 
felles forståelse og oppfatning av hva som er det enkelte HF’s ansvar, og hva som er Helse 
Nord IKT’s ansvar. Samtidig ble Helse Nord IKT inntektsfinansiert uten at det var etablert 
kompetanse og ressurser i virksomheten til å håndtere denne overgangen fra ansatte som 
tidligere var vant til bevilgningsfinansiering og i tillegg kunne støtte seg på 
økonomiavdelingene i HF-ene. 
 
Definisjonene av kostnadsarter mv ble også ulikt praktisert mellom HF-ene. Sett fra HN 
IKT’s ståsted har det vært for mange uklarheter i forutsetningene rundt budsjettering og 
kostnadsansvar. Å drive budsjett- og økonomioppfølging etter fem ulike budsjetter i en 
virksomhet som slås sammen, har også medført store utfordringer, da det som ikke ble 
overført noen form for kompetanse innen dette området. 
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Oppsummering – veien videre 
Ut fra forutsetningene som lå til grunn i mars 2006 har Helse Nord IKT nå fått på plass en 
organisasjon som kan ta tak i de oppgavene som lå til grunn for etableringen. Motivasjonen 
blant medarbeiderne er svært god, og med velvillig innstilling fra RHF-et og HF-ene ligger 
det til rette for at de langsiktige målene kan nåes.  
 
Dette forutsetter imidlertid at det legges til grunn en realisme i de forventninger om gevinster 
som kan tas ut, samtidig som det må erkjennes at oppgavemengden for Helse Nord IKT stadig 
øker. Det kan her nevnes Hålogalandsprosjektet, en rekke prosjekter i regi av RHF-et innen 
IKT-området, flere og flere nasjonale prosjekter samt HN IKT’s eget plattformprosjekt. I 
tillegg skal daglig drift og forvaltning ytes for at klinikkene skal fungere kosteffektivt. 
 
Skiller vi de utfordringer vi står overfor langs en ekstern-intern dimensjon kan de 
oppsummeres slik: 
 
Eksternt (Helse Nord perspektiv): 
 
 Sikre at gevinster av IKT-innføring realiseres – både kvalitative og kvantitative 
 Etablere en felles IKT-plattform 
 Bidra til lavest mulig IKT-kostnader 
 Håndtere økt sårbarhet, samhandel og kompleksitet i helsevesenets IKT-bruk 
 Lage hensiktsmessige ”spilleregler” basert på aktørenes roller og ansvar 
 Sluttføre kundeavtaler for 2007 med HF-ene/RHF-et 
 Etablere prosjekt ny plattform/infrastruktur 

 
Internt i Helse Nord IKT: 
 
 Skape felles kultur og verdier – bli en profesjonell leverandør og samarbeidspartner 
 Sikre en god overgang fra ”gammel” til ”ny” organisasjon 
 Bygge opp nye funksjoner/kompetanse i kundeavdelingen 
 Sammenfatte resultat fra strategiprosjektet  
 Konkretisere prosessmodell, herunder skaffe verktøy for understøttelse (ITIL) 
 ”Samkjøre” nye avdelinger  
 Gjennomføre nødvendig kompetanseoppbygging 
 Etablere felles prosedyrer og verktøy (økonomi, personell, intranett, profil, arkiv etc.) 

 
 
 
Trykt vedlegg: Organisasjonskart Helse Nord IKT 
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STYRESAK 93-2006/5  NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Innledning 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt 
Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt 
påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten. De siste årene har 
antall innmeldte saker økt. Det samme har størrelsen på utbetalingene.  
 
NPE krever inn premie fra de regionale helseforetakene basert på fem års rullerende 
skadestatistikk. I Helse Nord betaler RHF-et inn til premiefond, mens helseforetakene betaler 
egenandeler ved erstatningsutbetalinger fra NPE til de skadelidte. I 2006 betaler Helse Nord 
RHF 52,2 mill. kr. til premiefondet. 
 
NPE lager mest detaljerte statistikker for 1. halvår. I den videre framstilling er det tatt 
utgangspunkt i 1. halvårstall for sammenlikninger, fordi det ikke foreligger tilsvarende tall for 
året. 
 
Utvikling i antall innmeldte saker og størrelse på utbetalinger 
NPE har registrert en økning i mottatte saker på 7 % fra første halvår 2005 til første halvår 
2006 for hele landet. Antall innmeldte saker i Helse Nord er økt fra 188 første halvår 2005 til 
208 i første halvår 2006, nesten 11 % økning. Helse Nord har hatt en økning i antall innmeldte 
saker hvert år siden 2003. Helse Nords prosentandel av totalt innmeldte saker har økt fra 10,2 
% i 2003 til 11,3 % pr 3. kvartal 2006. Bortsett fra Vest som har en tilsvarende synkende 
kurve, varierer de andre regionenes prosentandel av totalt innmeldte saker fra år til år.  
 
NPE har økt sine totale utbetalinger til pasientskader hvert år siden 2003. Forholdet 
helseregionene imellom svinger noe fra år til år. Helse Nord hadde sin laveste prosentandel av 
totale utbetalinger med 10,3 % og 45,1 mill av utbetalingene i 2005, mens andelen pr. 3. 
kvartal 2006 ligger på det høyeste nivået med 14,9 % og 53,9 mill. Totale utbetalinger pr. 3. 
kvartal 2006 øker relativt mer i Helse Nord enn i andre regioner.  
 
Erstatningsbeløpene innenfor en gitt periode er både påvirket av antall utbetalinger og i 
hvilken grad det foreligger storutbetalinger som enkeltvis kan være på flere millioner. 
Utbetalingstidspunkt er i stor grad styrt av tilfeldige variasjoner og sakene blir oftest meldt fra 
ett til flere år etter at skaden oppsto. 
 
Andel NPE-saker sammenliknet med behandlinger 
Helse Nord har hatt en større andel erstatningskrav og utbetalinger i forhold til andel 
behandlende pasienter enn andre regioner. Helse Nord har 13,2 % av sakene mens andelen av 
behandlede pasienter ligger på 11,2 %. Helse Sør ligger 0,5 prosentpoeng over, mens de andre 
tre helseregionene ligger under.  
 
Gjør en samme sammenlikning internt i Helse Nord, viser det seg at Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF skiller seg ut med en større andel saker i forhold til 
behandlingsaktivitet enn de tre andre helseforetakene. 
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Finansiering i Helse Nord  
I statsbudsjettet for 2006 er de regionale helseforetakene tilgodesett med totalt 414,6 mill. kr. 
for å dekke utbetalingene til pasientskader. Helse Nords andel er 41,6 mill. kr., d.v.s. 10,0 % 
av totalt beløp. Når det gjelder skadeutbetalinger ligger Helse Nord på 12,6 % av totalt beløp 
og betaler inn 52,2 mill. kr. i 2006. For 2007 er Helse Nords andel forventet å øke til 13 % av 
de totale utbetalingene til pasientskader, og får dermed en økt kostnad. Det er ikke forventet 
en økning ut over 10,0 % i andel som dekkes over statsbudsjettet. 
 
 
 
Trykt vedlegg: Notat om NPE 
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Notat om NPE  
 
Generelt om ordningen  
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt 
Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt 
påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten. Saksbehandlingen er 
gratis for pasienten. 
 
NPEs hovedoppgaver er å informere om pasientskadeordningen til allmennheten, pasienter og 
helsevesen, samt avgjøre om erstatningssøker har krav på erstatning og fastsette erstatningens 
størrelse. I tillegg har NPE en informativ rolle ovenfor aktører i helsesektoren. De lager 
skadestatistikk med tanke på kvalitetsforbedringer og forebyggelse. Innmeldte saker gjelder 
både somatikk og psykiatri. 
 
Erstatningsutmålingen er individuell, og skal først og fremst dekke direkte tap eller utgifter 
man har fått som følge av skaden. Hvis skaden er varig og betydelig, kan man i tillegg ha rett 
til ménerstatning. De utbetalte erstatningsbeløpene varierer fra kr. 5 000 til i overkant av syv 
mill. kroner. Gjennomsnittlig utbetaling i 2005 var 484 000 kroner.  
 
Finansiering av skadeutbetalinger 
NPE krever inn premie fra de regionale helseforetak basert på fem års rullerende 
skadestatistikk i det enkelte HF uavhengig hvor pasienten kommer fra. I tillegg betaler 
sykehuset/HF-et en egenandel ved erstatningsutbetaling fra NPE til den skadelidte. Dette 
innebærer at regionale helseforetak betaler et beløp til NPE som kan relateres 
til erstatningsutbetalinger for skader skjedd på egne helseforetak. I Helse Nord betaler RHF 
inn til premiefond, mens helseforetakene betaler egenandeler. I 2006 betaler Helse Nord RHF 
52,2 mill kr til premiefondet. NPE kan kreve inn tilleggspremie dersom utbetalingene blir 
større enn forutsatt.  
 
Utvikling og sammenligning mot regioner  
For NPE er det registrert en økning i mottatte saker på 7 % fra første halvår 2005 til første 
halvår 2006 for landet totalt. Antall innmeldte saker som gjelder Helse Nord er økt fra 188 
første halvår 2005 til 208 i første halvår 2006, nesten 11 % økning.  
 
Fra 2003 til og med 3. kvartal 2006 øker Helse Nords andel av det totale antallet innmeldte 
saker for hvert år. Økningen varierer fra 0,2 til 0,5 prosentpoeng pr. år fra 10,2 % andel i 2003 
til 11,3 % andel pr. 3. kvartal 2006. Helse Nord er den eneste regionen som har en entydig 
økning i antallet innmeldte saker over denne perioden. Helse Vest har en entydig reduksjon i 
perioden, mens de andre regionene varierer fra år til år. 
 
Andel NPE-saker versus behandlinger NPE-saker Behandlinger Avvik
Helse Nord 13,20 % 11,20 % 2,00 %
Helse Midt-Norge 14,50 % 15,20 % -0,70 %
Helse Vest 18,30 % 19,30 % -1,00 %
Helse Sør 24,10 % 23,60 % 0,50 %
Helse Øst 30,00 % 30,70 % -0,70 %  
  
Helse Nord har hatt en større andel erstatningskrav og utbetalinger i forhold til andel 
behandlende pasienter enn andre regioner.  
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Utbetalinger regionale helseforetak 1. halvår 2005 1. halvår 2006
Helse Nord 20 882 825      32 599 797      
Helse Midt-Norge 43 271 803      29 686 365      
Helse Vest 38 355 052      47 650 217      
Helse Sør 45 288 332      52 509 638      
Helse Øst 64 504 831      71 653 961      
Totalt 212 302 843    234 099 978     
 
Utbetalingene har totalt økt med 10 % fra 1. halvår 2005 til 1. halvår 2006. For Helse Nord er 
økningen på over 50 % i samme periode. Erstatningsbeløpene innenfor en gitt periode er både 
påvirket av antallet utbetalinger og i hvilken grad det foreligger storutbetalinger som enkeltvis 
kan være på flere millioner. Utbetalingstidspunkt er i stor grad styrt av tilfeldige variasjoner. 
 
Årsaker til medhold  
Andelen medhold i innmeldte saker ligger på 35 % på landsbasis, mens den ligger på 36 % i 
Helse Nord. Svikt i behandlingen utgjør 61 % av medholdssakene (63 % i Helse Nord), 
infeksjoner står for 18 % (16 % i Helse Nord) og forsinket eller feil diagnose står for 17 % (16 
% i Helse Nord) og annet står for de resterende 4 % (5 % i Helse Nord). 
 
Utvikling og sammenligning i regionen  
Antall mottatte saker i Helse Nord 
 
Antall mottatte saker Helse Nord 1. halvår 2005 1. halvår 2006
Nordlandssykehuset HF 31 42
Hålogalandssykehuset HF 30 29
Helgelandssykehuset HF 29 23
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 65 79
Helse Finnmark HF 33 35
Totalt 188 208  
 
Det er registrert en liten økning i antall erstatningskrav fra Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mens det er registrert nedgang for 
Helgelandssykehuset HF. Antall saker for det enkelte helseforetak er såpass få at det må 
forventes en naturlig variasjon fra år til år. 
 
Utbetalinger 1. halvår 2005 1. halvår 2006
Nordlandssykehuset HF 4 705 245        2 953 724        
Hålogalandssykehuset HF 1 199 677        5 952 000        
Helgelangssykehuset HF 2 218 341        6 707 000        
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 8 416 062        9 274 848        
Helse Finnmark HF 4 343 500        7 712 225        
Totalt 20 882 825      32 599 797       
 
Antall saker og medhold  
 

Vedtaksfordeling medhold/avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Nordlandssykehuset HF 93 35 % 172 65 % 265
Hålogalandssykehuset HF 79 34 % 153 66 % 232
Helgelandssykehuset HF 77 44 % 99 56 % 176
UNN HF 169 31 % 375 69 % 544
Helse Finnmark HF 97 43 % 126 57 % 223
Totalt 515 36 % 925 64 % 1 440

2001-1. halvår 2006
Medhold Avslag
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Fra 2001 til og med 1. halvår 2006 har 36 % av innmeldte saker i Helse Nord fått medhold. 
Andelen medhold har økt noe fra 2004 til 1. halvår 2005.  
 
I Helse Nord er andelen medhold størst i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
Andel saker/behandlinger 1. halvår 05- 06 Andel saker 05 Andel beh 05 Andel saker 06 Andel beh 06 Avvik 05 avvik 06
Nordlandssykehuset HF 16 % 23 % 20 % 23 % -6 % -2 %
Hålogalandssykehuset HF 16 % 20 % 14 % 19 % -4 % -5 %
Helgelandssykehuset HF 15 % 13 % 11 % 14 % 2 % -3 %
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 % 32 % 38 % 32 % 3 % 6 %
Helse Finnmark HF 18 % 13 % 17 % 12 % 5 % 5 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %

 
Når en sammenholder aktiviteten (antall opphold + polikliniske konsultasjoner) med antall 
saker, ser vi at Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF skiller seg ut 
med en større andel saker i forhold til behandlingsaktivitet.  
 
Utvikling 3. kvartal 2006 
Totale utbetalinger pr. 3. kvartal 2006 øker relativt mer i Helse Nord enn i andre regioner. 
Basert på tall pr. 3. kvartal vil Helse Nord ha den største økningen i antall innmeldte saker i 
2006 (ca. + 9 %). Prognose for øvrige regioner varierer mellom + 1 % til + 7 %. Dette har 
sammenheng med at ordningen stadig blir mer kjent. Utviklingen kan også ha sammenheng 
med kvalitet. Utbetalinger pr. 3. kvartal er for Helse Nord på 53,9 mill. kr. Det er 1,7 mill. kr. 
mer enn det var anslått skulle betales for hele 2006. 
 
Finansiering i Helse Nord  
I statsbudsjettet for 2006 er de regionale helseforetakene tilgodesett med totalt 414,6 mill. kr. 
for å dekke utbetalingene til pasientskader. Helse Nords andel er 41,6 mill. kr., 10,0 % av 
totalt beløp. Når det gjelder skadeutbetalinger, ligger Helse Nord på 12,6 % av totalt beløp og 
betaler inn 52,2 mill. kr. i 2006. For 2007 er Helse Nords andel forventet å øke til 13 % av de 
totale utbetalingene til pasientskader, og får dermed en økt kostnad. Det er ikke forventet en 
økning ut over 10,0 % i andel som dekkes over statsbudsjettet. 
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STYRESAK 93-2006/6  INVESTERINGSPLAN 2007-2015,   
 MULIGHETER OG PRIORITERING 
 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Drøfting av noen premisser og prosjekter som bør innpasses i planen. 
 
Innspill til diskusjon i styremøte Helse Nord RHF, den 8. november 2006 i forkant av 
behandling av investeringsplanen i styremøtet i desember. 
 
Bakgrunn 
Fremleggelsen av et samlet forslag til investeringsplan har trukket ut i tid. Årsaken til det er 
uklarheter om investeringsregimet i sektoren og Helse Nord RHF sin evne til å klare de 
økonomiske konsekvensene av investeringene. I forslag til statsbudsjett 2007 informeres det 
om at departementet gradvis vil øke basisrammen til de regionale helseforetak med 1 mrd 
kroner pr. år fra 2008 til 2010. Denne økningen av basisrammen gjøres for å styrke de 
regionale helseforetaks evne til å investere. Helse Nord RHF forventer å få 115 mill kroner av 
denne økningen i 2010. Det betyr at den årlige basisrammen vil styrkes med knapt 40 mill 
kroner fra 2008 og frem til 2010. Isolert sett innebærer denne styrkingen av økonomien at 
Helse Nord RHF kan klarer å realisere utbyggingen og moderniseringen av 
Nordlandssykehuset Bodø. (Det er gjennomført en separat analyse for Nordlandssykehuset 
som viser at foretaket vil klare å bære de økonomiske konsekvensene av byggeprosjektet med 
en økt årlig tilførsel av penger på opp mot 80 mill kroner). Men det vil ikke bli rom for å 
gjennomføre andre større bygningsmessige investeringer før i slutten av 10 års perioden som 
følge av denne styrkingen av Helse Nord RHF sin økonomi.  
 
Investeringssaker under utredning 
Administrasjonen hadde planlagt å fremme sak for styret om investeringsplan 2007-2015 i 
novembermøtet. Forutsetningen for behandlingen av planen må være at styret ikke behandler 
store enkeltprosjekter før planen behandles og det gis overordnede føringer for de samlede 
investeringene de nærmeste 10-15 årene i Helse Nord. 
 
Flere store prosjekter er aktuelle å behandle, enten som vedtakssaker eller som 
orienteringssaker nå, men disse sakene er ikke ferdige til å legge frem for styret før i 
desember, og da er det naturlig at investeringsplanen behandles før enkeltsakene. 
 
I desembermøtet vil det etter behandlingen av investeringsplanen, bli lagt fram saker om  
 
• mellomprosjekter for byggetrinn 2-5 for Nordlandssykehuset HF (NLSH), avd. somatikk 

Bodø 
• status for arbeidet med Nordlandssykehuset Vesterålen (der det gis en kort orientering om 

at vi samordner videre arbeid i forprosjektet med øvrig organisering i NLSH)  
• orientering om behandling av hovedfunksjonsprogram og videre forprosjektarbeid med 

Hålogalandssykehuset HF, divisjon Narvik (fra nyttår UNN HF, avdeling Narvik). 
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Planer for andre prosjekter kan komme utover våren i 2007, avhenger av investeringsplan, 
blant annet 
 
• UNN HF, A-fløy Breivika Tromsø,  
• UNN HF, pasienthotell Breivika Tromsø 
• UNN HF, nybygg Tromsklinikken 
• Avrusning og akuttenhet ved Nordlandsklinikken og Helgelandssykehuset, Rana 
• Helse Finnmark HF, Kirkenes planstart ombygging 
• Helse Finnmark HF, Hammerfest planstart om-/nybygg 
• gjenstående prosjekter innenfor opptrappingsplan psykisk helse, og andre hovedsatsinger 

innen MTU (MR, PET-skanner mv.), prioriterte fagområder (geriatri, rus, rehabilitering), 
IKT, ambulanse, løpende vedlikehold 

• den tekniske infrastruktur er for en rekke institusjoner ikke lenger oppdatert til dagens 
standardkrav 

• de hygieniske krav og kravet til smittevern må etterkommes bedre ved en rekke sykehus  
 
Utfordringer 
For at det skal være rom å foreta investeringer i Helse Nord, må økonomien bringes i balanse. 
Hvis en ikke klarer det, vil det ikke engang være rom for å gjennomføre de planlagte 
investeringene i 2007. 
Selv med balanse i økonomien og årlige krav til effektivisering av driften i foretaksgruppen, 
vil det knapt være mulig å gjennomføre investeringer ut over høyst nødvendig 
utstyrsanskaffelser i tillegg til opprusting og nybygg ved Nordlandssykehuset.  
 
Nye utfordringer kommer som følge av Regjeringens program for opptrapping av russektoren, 
styrke tilbudet for eldre ved sykehus (geriatri/slag og rehabilitering), opprettholde driften ved 
lokale sykehus, fornye bygninger og utstyr, mv. 
 
Det er foretatt noen forenklede analyser av økonomien ved ulike investeringsscenarier. Vi 
gjengir her konsekvensene ved de to mest aktuelle alternativene, der vi enten investerer 550 
mill kroner årlig, eller at vi velger å stå på opprinnelig plan med årlige investeringer på 750 
mill kroner. 
 
Økonomiske konsekvenser av å gjennomføre investeringsplanen – to scenarier 
I vår ble det gjennomført en analyse av helseforetakenes og dermed Helse Nord RHF sin 
fremtidige økonomiske situasjon og evne til å bære nye investeringer. Konklusjonen i denne 
analysen var at Helse Nord RHF sto overfor store økonomiske utfordringer. Med bakgrunn i 
denne første analysen har vi nå laget en forenklet analyse basert på de samme prinsippene. 
Dette er ikke en komplett analyse, men den rendyrker effekten av noen (få) forhold som har 
betydning for økonomien til Helse Nord RHF. 
 
En hovedforutsetning for analysen er at Helse Nord RHF klarer å oppfylle HOD sitt 
økonomiske resultatkrav, dvs. et underskudd i 2007 på maksimalt 128 mill kroner og ned mot 
balanse i 2010. Øvrige forutsetninger skal vi ikke gå inn på her, de er fremstilt i eget notat fra 
økonomidirektøren. 
 
Basert på disse grunnleggende forutsetningene er det foretatt 4 simuleringer. Her legger vi 
frem de to som er mest aktuelle å gå videre med. Dersom vi utelukkende skulle legge 
økonomiske mål til grunn, ville investeringsnivået etter 2007 ligge på 330 mill kroner årlig 
med det resultat at vi ikke ville være i stand til å fornye eller utvikle foretakene i særlig grad. 
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Prognose A 
I prognose A forutsettes det at Helse Nord RHF investerer 550 mill kroner i 2007, deretter 
550 mill kroner hvert år fra 2008 til 2015. Alle øvrige premisser er lagt inn. 
 
Dette alternativ A gir følgende resultat: 
 
• Underskudd 2007, 127 mill kroner 
• Redusert underskudd i 2008 til 97 mill kroner, deretter øker de årlige underskudd opp til 

252 mill kroner i 2015 
• Samlet investeres det 4400 mill kroner fra 2008-2015  
• Likviditeten bedres fra en kassekreditt på 240 mill kroner til 8 millioner på bok 
• Langsiktig lånegjeld økes fra 1000 mill kr til 2100 mill kroner 
 
Prognose B 
I prognose B forutsettes det at Helse Nord RHF investerer 550 mill kroner i 2007, deretter 750 
mill kroner hvert år fra 2008 til 2015. Det vil si et investeringsnivå på høyde med det som var 
forutsatt i utkast til investeringsplan som ble sendt ut på høring. Alle øvrige premisser er lagt 
inn. 
 
Dette alternativ B gir følgende resultat: 
 
• Underskudd 2007, 127 mill kroner 
• Redusert underskudd i 2008 til 109 mill kroner, deretter øker de årlige underskudd opp til 

392 mill kroner i 2015 
• Samlet investeres det 6000 mill kroner fra 2008-2015  
• Likviditeten bedres fra en kassekreditt på 240 mill kroner til 1 million på bok 
• Langsiktig lånegjeld økes fra 1000 mill kr til 4098 mill kroner 
 
Konklusjon fra analysen 
Dersom Helse Nord RHF klarer å løse sin store omstillingsutfordring i 2007 på opp mot 400 
mill kroner, så vil det være økonomisk rom for å gjennomføre investeringer på 2700 mill 
kroner i perioden. Et slikt investeringsnivå vil bety at det 
 
• kan gjennomføres noen bygningsmessige investeringer i perioden. 
• utstyrsparken kan fornyes i perioden, men det blir ikke rom for å anskaffe nytt og dyrt 

utstyr i særlig omfang. 
 
Det å gjennomføre et nøkternt men nødvendig investeringsprogram på 550 mill kroner i året 
vil gi rom for nødvendig fornying av utstyrsparken og også rom for å fornye 
bygningskapitalen, men kravene til prioritering vil være strenge. 
 
For at dette skal kunne gjennomføres må Helse Nord RHF oppnå økonomisk balanse i 2007 
og i tillegg klare å gjennomføre en årlig effektivisering på 32 mill kroner. 
 
Det å gjennomføre det ambisiøse investeringsprogrammet på 750 mill kroner pr. år synes i 
utgangspunktet å være noe urealistisk. I tillegg til å måtte gjennomføre årlige effektiviseringer 
på 50 mill kroner vil Helse Nord RHF blir følsom for endringer i rentenivået. 2 % økt rente vil 
koste Helse Nord RHF nesten 80 mill kroner mer pr. år. 
 
Alternativ A vil kunne være et ambisiøst, men realistisk mål. For å kunne realisere 
forventningene i utkast til investeringsplanen, om å sikre et likeverdig helsetilbud til 
befolkningen i nord som resten av landet, må det årlige investeringsnivå opp mot 750 mill 
kroner.  
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Høringsutkastet ett år tilbake og status for de store prosjektene 
Prioritering i investeringsplanene var som i tabell 1 ved høringsutsending for ett år siden. Her 
er gjort en liten justering for modernisering Narvik etter det vi nå kjenner til. For øvrig er det 
ikke gjort andre endringer: 
 
Helse Nord Store prosjekter 2006-2015 (mill. kroner).  
Tiltak 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum
NLSH,  - byggetr.1 170 70,8            240,8
NLSH,  - byggetr. 2-5 15 95 92 125 227 395 280 293 174 167,5 1863,5
Nybygg Stokmarknes 10 60 205 185 170 20        650
Modernisering Narvik 3 12 200 30          245
A-fløy 3 10 50 180 80         323
Pasienthotell      3 10 75 150 78 316
Modernisering Hammerfest 0,5 1,5 15   50 100 150 200 200 717
Modernisering Kirkenes 15 50 50 35          150
SUM 216,5 299,3 612 555 477 468 390 518 524 445,5 4505,3
 
Slik endring medfører økt press på samlet investeringsbudsjett i 2008 og vil også øke samlet 
ramme for de store prosjektene. 
 
Høringsutkastet hadde en samlet investeringsplan som i tabell 2 (uten de korrigeringene som 
fremgår av tabell 1): 
 
Helse Nord fag-/tiltaksområder- investeringsplan/-ramme 2006-2015 (mill. kroner).  
Tiltak 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 
Psykisk helsevern 171,7 140,3 83,7 19 0 0 0 0 0 0 414,7 
Geriatri  12 0 14 0 6 12 6 0 0 0 50 
Habilitering-rehabilitering 12 10 12 0 6 12 6 0 0 0 58 
Rusfeltet 8,5 15 36,5 3 7 35 50 0 3 0 158 
Smittevern 0 0 12 2 5 8 2 2 0 0 31 
Ambulanse 0 17 9 11 11 0 0 0 0 0 48 
Desentr. spes.helsetjen. 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 
Større prosjekt 213,5 287,3 397 515 477 468 390 518 524 445,5 4235,3
Større bygning-utstyr 30 50 50 38 45 0 0 0 0 0 213 
Mindre bygning-utstyr 251,8 220,7 185 185 185 185 185 185 185 185 1952,5
Felles regionale prosjekt 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 300 
SUM 719,5 760,3 819,2 808 762 760 679 745 752 670,5 7475,5
 
Forskjellen mellom store prosjekt her og det som ligger i tabell 1, kan forklares med at det 
ligger noe i utstyr større bygg og noe i opptrapping psykisk helse.  
 
I forhold til det vi vet nå, må vi prioritere opp på ambulanse og ta ned på andre områder. 
Psykisk helse må følges opp i henhold til opptrappingsplanen.  
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Det er viktig å stå fast på gjennomføringen av NLSH i Bodø, men det kan godt tenkes at man 
trekker ut de siste trinnene i tid for å få tilstrekkelig rom til å gjennomføre en realistisk plan 
der vi også får tatt ut økonomiske effektiviseringsgevinster.  
 
Narvik bør også gjennomføres for å oppfylle opptrappingsplanen for psykisk helse, men 
prosjektet bør faglig avstemmes med UNN i forprosjektfasen, både mht til 
virksomhetsområder, sengetall og nivå for pasienthotellsenger. 
 
Planarbeidet for A-fløy på UNN bør settes i gang. Deler av UNN har flaskehalser i systemet 
som ikke bare vil hjelpe på produksjon og logistikk i UNN, men som også vil bidra til 
effektivisering i hele Helse Nord systemet. Dette gjelder også for så vidt pasienthotellet og 
FMR-avdelingen. Den trenger andre lokaler og vil dermed også kunne frigjøre arealer for 
annen pasientbehandling i sykehuset. Forhåpentligvis vil man også kunne selge ut aktivitet 
som finnes ute i byen (Mellomveien) og rigge ned de brakkene som finnes rundt omkring. 
 
I Finnmark er det viktig å bygge om i Kirkenes for å til mer hensiktsmessig drift, jf forstudien 
som ble gjennomført i fjor. Etter hvert bør man også få startet idéfasen for Hammerfest. 
 
Endelig må man ta de andre investeringsområdene utenom de store. Det er viktig å få fornyet 
deler av utstyrsparken, få på plass ambulansene med tilhørende fasiliteter og følge opp 
fagplanene på de områdene som krever investeringer. 
 
Greier vi å finne plass til dette og få det gjennomført, vil vi med god rekruttering av godt 
utdannet helsepersonell, stå oss godt i forhold til å gi befolkningen et helsetilbud, minst på 
høyde med resten av landet. 
 
Oppsummering 
For å kunne gjennomføre oppgraderingen og moderniseringen av sykehusene i Helse Nord 
opp på et nivå som i landet for øvrig, må det skapes rom for å øke investeringsnivået. De 
løftene som ligger i forslag til statsbudsjett gir positivt bidrag til å løse dette, men de er ikke 
tilstrekkelig.  
 
I tillegg må: 
 
• Helse Nord RHF oppfylle kravet til økonomisk balanse 
• Gjennomføre ytterligere årlige effektiviseringer på 30-40 mill kroner pr. år 
• Styret prioritere investeringer opp på bekostning av drift 
• Styret foreta klare og harde prioriteringer, av tiltak og fremdrift 
• Fokus på økonomisk lønnsomhet og gevinstuttak som følge av investeringer skjerpes 
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STYRESAK 94-2006  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 13. oktober 2006 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling for 

fysikalsk medisin og rehabilitering, ad. nedleggelse og nedbemanning av 
rehabiliteringsavdelinger  

2. Brev av 24. oktober 2006 fra Helgeland Regionråd med utskrift av vedtak 27/06 fra 
styremøte i Helgeland Regionråd ad. Helgelandssykehuset – kutt i tjenestetilbudet 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 1. november 2006 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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