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STYRESAK 90-2006  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK 
 BESTILLING 2007 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Trykte vedlegg: Vedlegg til utredningen 
 

1. Budsjettrammer per helseforetak 2007 
2. Investeringsrammer per helseforetak og investeringsprosjekt 2007 



VEDLEGG 1 
 
FORSLAG TIL BUDSJETTRAMME PER HELSEFORETAK 
 
(tall i 1000 kr) Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ambulanse 74 445                                                 137 116              86 914                51 104                349 579              
Luftambulanse 13 337                                                 6 149                  10 588                8 218                  38 292                
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 839                                                      2 372                  658                     2 162                  6 031                  
Psykisk helsevern 150 663                                               477 352              409 141              78 841                1 115 997           
Rus 14 596                                                 102 881              18 330                8 085                  143 893              
Midler til kapitalkostnader 41 600                                                 161 564              89 036                38 800                331 000              

-                     
Psykisk helsevern: spiseforstyrrelser NLSH -                                                       -                     4 500                  -                     4 500                  
Psykisk helsevern styrking behandlerstillinger 1 121                  561                     1 682                  
Psykisk helsevern avskrivning 934                     934                     
Luftambulanse Banak 3 800                                                   3 800                  
Rus - Lar/avrusning 169                                                      1 088                  303                     180                     1 740                  
Sum funksjoner eks somatikk 2007 299 449                                              889 644            620 964            187 390              1 997 447         

Særskilte funksjoner
Svalbard -                                                       13 494                -                     -                     13 494                
Barentssamarbeid 623                                                      -                     -                     -                     623                     
Pasienttelefon -                                                       -                     675                     -                     675                     
Regional AMK -                                                       5 190                  -                     -                     5 190                  
Arbeids- og miljømedisinsk senter -                                                       10 380                -                     -                     10 380                
Nevromuskulært kompetansesenter -                                                       3 010                  -                     -                     3 010                  
Senter for smittevern -                                                       3 633                  -                     -                     3 633                  
Nasjonalt senter for telemedisin -                                                       7 058                  -                     -                     7 058                  
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/revma 2 906                                                   18 528                7 526                  3 581                  32 541                
Utdanning/undervisning 850                                                      68 906                1 294                  987                     72 037                
Forskning - fordeles sammen med statlige midler -                                                       -                     -                     -                     
TNF-hemmere 11 380                                                 31 217                17 512                10 740                70 849                
Finnmarkstillegg 51 900                                                 -                     -                     -                     51 900                

-                                                       -                     
Rekruttering i Finnmark                                                     5 000                   5 000 
Helårseffekt TNF 2007                                                     9 883                27 223                15 254                   9 450                 61 809 
Sum særskilte funksjoner 2007 82 542                                                188 639            42 260              24 758                338 199            

Somatikk
Tildeling 2007 eks særskilte funksjoner 322 948                                               1 698 372           800 603              351 845              3 173 767           
Fordeling av frie midler 5 000                  14 000                11 000                30 000                
Avkastningskrav boligkapital (2 400)                                                  (4 395)                (2 105)                (800)                   (9 700)                
Pensjon 12 000                                                 58 962                29 238                13 800                114 000              
Sum somatikk-funksjon 332 548                                              1 757 939         841 736            375 845              3 308 067         

Sum plan basisramme 2007 714 539                                              2 836 221         1 504 960         587 993              5 643 713         

Øremerket tilskudd Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonale med kompetansesentre 34 160                34 160                
Pasienttransport 170 448                                               139 741              169 165              94 362                573 716              
Autismenettverk 1 640                  1 640                  
Omlegging arbeidsgiveravgift 40 461                20 930                61 391                
Opptrappingsplan psykiatri 44 370                                                 75 641                73 078                29 770                222 859               
 
Inntektsramme RHF 2007 
 
Basis inntektsramme  475,7 mnok 
 
Øremerket ramme 
Opptrappingsplan psykisk helsevern 1,9 mnok 
Syketransport inkl transport helsepersonell 2,25 mnok 
Opptreningsinstitusjoner 145,4 mnok 
Statlig luftambulansetilskudd 61,5 mnok 
Arbeidsgiveravgift 0,6 mnok 
Viken senter 40,4 mnok 
Forskning 48,4 mnok 
Nasjonale med komp.senter 0,4 mnok 



VEDLEGG 2  
 
INVESTERINGSRAMME PR. PROSJEKT 
 
Revidert investeringsramme 2007. Detaljert oversikt           (1000 kr)

Helse Finnmark HF 2002-2005 rev 2006 2007 Sum 
Opptrappingsplan psykiatri 28 080         47 900            18 100         94 080         
Psykiatri utover opptrappingsplanen 7 000           7 000          
Utstyr og ombygging 50 000            22 500         
Ambulanser 31 000         
Sum 2007 Helse Finnmark 97 900          78 600        

UNN HF 2002-2005 rev 2006 2007 Sum 
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 15 000         30 000            50 000         95 000         
Utstyr og ombygging Tromsø 100 000          77 400         
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik 36 300            21 690         
A-fløy 3 000              3 000          
Ambulanser Tromsø 30 000         
Ambulanser Harstad/Narvik 25 000            3 650           
Opptrappingsplan psykiatri Narvik 840              14 800            9 800           25 440         
Modernisering sykehushaugen Narvik 15 000            15 000         
Sum 2007 UNN 224 100        192 540     

NLSH HF 2002-2005 rev 2006 2007 Sum 
Opptrappingsplan psyk klinikkavd 17 790         11 500            29 290         
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd 1 300              1 000           2 300          
Opptrappingsplan psyk Lofoten 21 270         13 700            34 970         
Modernisering Lofoten 21 300            19 700         41 000         
Opptrappingsplan psyk idømt beh. 700 6 800              19 100         26 600         
Opptrappingsplan rus/psykiatri 600              14 900            10 000         25 500         
Psykiatri ombygging søsterhjem 15 000         30 800            45 800         
Modernisering Bodø fase 1 211 000       160 000          80 800         451 800       
Modernisering Bodø plan/prosjektering 50 000         50 000         
Modernisering Bodø fase 2-5 15 000         15 000            30 000         
Modernisering Vesterålen 14 000         10 000            24 000         
Utstyr og ombygging 35 000            26 100         
Utstyr og ombygging Vesterålen 10 700            8 020           
Ambulanser 29 000         
Ambulanser Vesterålen 1 350           
Sum 2007 NLSH 331 000        195 070     

Helgelandssykehuset HF 2002-2005 rev 2006 2007 Sum 
Felles akuttmottak Mosjøen 20 000         20 500            40 500         
Utstyr og ombygging 42 000            24 300         
Ambulanser 23 000         
Sum 2007 Helgelandssykehuset HF 62 500          47 300        

2002-2005 rev 2006 2007 Sum 
Sykehusapoteket HF 1 500           
RHF felles regionale prosjekt 20 000            34 990         
Helse Nord IKT 14 500            
Sum sykehusapotek/Helse Nord RHF 34 500          36 490        

Total investeringsramme 750 000        550 000      
Sum over periodene er kun vist for prosjekter som løper over flere år 
 
 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 1.11.2006 200600001-62 131 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Anita Eriksen m. fl., tlf. 75 51 29 25   
 

 

STYRESAK 91-2006  BEMANNINGSUTVIKLING I  
 FORETAKSGRUPPEN 
 

Møtedato: 8. november 2006 

 
Trykt vedlegg: Utredning 
 



 1

Utredning 
 
1. Status for bemanning i foretaksgruppen 
Dataene som presenteres for bemanningsutviklingen er hentet fra lønnsjournalen i lønns- og 
personalsystemet. Det er hentet data fra og med januar 2005 til og med august 2006. Disse 
tallene gir ikke uttrykk for hvor mange ansatte eller hvor store stillingsstørrelser den enkelte 
har. Tallene uttrykker forbruket av månedslønn, timelønn og overtid i perioden. Månedslønn 
er faste lønnselementer, mens timelønn og overtid er variable lønnselementer. Dette innebærer 
at det vil være andeler av forbrukte årsverk som ikke er knyttet til faste ansettelser. Reduksjon 
i antall årsverk vil dermed kunne gjennomføres uten endring av antall faste ansatte. Alle 
helseforetakene inklusive Helse Nord RHF er med i datagrunnlaget.  
 
For Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF ble det høsten 2005 foretatt endringer i 
regimet for beregning (telling) av årsverk ved at planlagt utvidet arbeidstid for leger ble 
medregnet (UTA-tid). UTA-tiden inngår i oversikten over forbruket av overtid. For Helse 
Finnmark HF utgjør ny praksis med registrering av UTA tid at forbruket av overtid er økt med 
ca. 18 årsverk pr. måned i de 8 første månedene i 2006 sammenlignet med 2005. For 
Nordlandssykehuset HF utgjør UTA-tiden et økt forbruk av ca. 35 årsverk pr. måned i de 
første 8 månedene i 2006 sammenlignet med 2005.  
 
Forbruk av årsverk vil ha sesongmessige svingninger. Det er derfor viktig å vurdere 
utviklingen av årsverk med referanse til trendmessige utviklingstrekk og sammenligninger 
med samme periode foregående år.  
 
Tallene for Helse Nord IKT inngår i tallene for Helse Nord RHF fra januar 2006. I 2005 
inngikk disse tallene i foretakenes årsverk. Helseforetakenes tall er ikke korrigert for denne 
forskjellen.  
 
Til slutt er det også presentert status for innleie og kostnader knyttet til lønnsområdet totalt 
sett. 
 
1.1. Status samlet sett 
Diagrammet nedenfor viser den samlede utviklingen for foretaksgruppen i et trendmessig 
bilde.  
 

 
 
Diagrammet viser sum årsverksforbruk for perioden januar 2005 til august 2006.  
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Årsverksforbruket fordelt på månedslønn, overtid og timelønn viser følgende trend: 
 

 
 

 
 

 
 
1.2. Status fordelt på foretak 
Tabellen nedenfor viser status pr august 2005 sammenlignet med august 2006.  
 
  Snitt årsverk   

jan - aug 2005 
Snitt årsverk   
jan - aug 2006 

Snitt endring   
2005 - 2006 

% - vis 
vekst 2005 
– 2006 

Helse Nord, Månedslønn 9 988 10 387 399 4,0 % 
Helse Nord, Overtid 353 431 78 22,1 % 
Helse Nord, Timelønn 792 827 35 4,4 % 
Helse Nord, Sum 11 133 11 645 512 4,6 % 
Helse Finnmark, Månedslønn 1 121 1 151 30 2,6 % 
Helse Finnmark, Overtid 46 55 9 19,8 % 
Helse Finnmark, Timelønn 112 132 21 18,4 % 
Helse Finnmark HF, Sum 1 278 1 338 59 4,6 % 
UNN, Månedslønn 4 067 4 214 147 3,6 % 
UNN, Overtid 151 160 9 6,0 % 
UNN,  Timelønn 286 279 -7 -2,3 % 
UNN, Sum 4 504 4 653 149 3,3 % 
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Sykehusapoteket, Månedslønn 64 71 7 10,6 % 
Sykehusapoteket, Overtid 0 0 0   
Sykehusapoteket, Timelønn 1 1 -1   
Sykehusapoteket, Sum 65 72 6 9,6 % 
Hålogalandssykehuset, 
Månedslønn 

1 487 1 477 -10 -0,7% 

Hålogalandssykehuset, Overtid 53 53 1 0,9 % 
Hålogalandssykehuset, Timelønn 122 128 7 5,5 % 
Hålogalandssykehuset, Sum 1 661 1 659 -3 -0,2 % 
NLSH, Månedslønn 2 194 2 273 79 3,6 % 
NLSH, Overtid 70 118 48 67,9 % 
NLSH, Timelønn 200 201 0 0,2 % 
NLSH, Sum 2 464 2 591 127 5,2 % 
Helgelandssykehuset, Månedslønn 1 011 1 043 32 3,1 % 
Helgelandssykehuset, Overtid 33 39 6 19,5 % 
Helgelandssykehuset, Timelønn 71 85 14 19,4 % 
Helgelandssykehuset, Sum 1 116 1 167 52 4,6 % 
Helse Nord RHF og IKT, 
Månedslønn 

44 159 115 265,2 % 

Helse Nord RHF og IKT, Overtid 0 5 5   
Helse Nord RHF og IKT, 
Timelønn 

0 0 0 
  

Helse Nord RHF og IKT, Sum 44 165 121 277,1 % 
Tabell: Gjennomsnittlig årsverkforbruk fra januar til august 2005 sammenlignet med samme periode i 2006.   
 
Tabellen ovenfor viser at det har vært en gjennomsnittlig økning på 512 årsverk fra de 8 første 
månedene i 2005 sammenlignet med de første 8 månedene i 2006. Dette utgjør 4,6 % økning.  
For Helse Nord RHF er tallene for 2005 og 2006 ikke sammenlignbare p.g.a. Helse Nord IKT 
inngår i tallene for 2006. For 2005 inngikk IKT i tallene for Helseforetakene. 
 
I absolutte tall har UNN den største økningen med 149 årsverk. Sykehusapotek Nord HF har 
den største prosentvise økningen med 9,6 %.  Kakediagrammet nedenfor viser fordeling av 
ansatte mellom foretakene. Denne er dels endret fra 1. september etter overtakelsen av 
Stokmarknes og vil også bli endret fra 1.1.2007 ved nedleggelsen av Hålogalandssykehuset 
HF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram: Gjennomsnittlig årsverkforbruk - åtte 
første måneder i 2005 - fordelt på foretakene 
 

Diagram: Gjennomsnittlig årsverkforbruk - åtte 
første måneder i 2006 - fordelt på foretakene 
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Diagram: Gjennomsnittlig årsverkforbruk – relativ endring åtte første måneder i 2006 - fordelt på foretakene.  
 
Diagrammet ovenfor viser at den største veksten i antall årsverk er på UNN. 
 
1.3. Status fordelt på hovedfunksjoner 
Nedenfor presenteres fordelingen i årsverk for hovedfunksjonene rus, psykiatri og 
somatikk/fellesfunksjoner. Somatikk og fellesfunksjoner er slått sammen pga ulik kodepraksis 
i helseforetakene.. Alle årsverkene i Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, og Sykehusapotek 
Nord HF er lagt inn i funksjonen somatikk og fellesfunksjoner.1 
 

Foretak Funksjon 
Snitt jan. - aug. 
05 

Snitt jan. - aug. 
06 

Diff 05 - 
06 

% vis 
endring 

Finnmark Rus 16 18 3 15,9 %
UNN Rus 84 95 10 12,3 %
Hålogaland Rus 84 91 7 8,2 %
NLSH Rus 10 29 19 190,0 %
Helgeland Rus         
RHF, IKT 
Apotek Rus         
Sum Rus 178 214 36 20,4 %
Finnmark Psykiatri 296 295 -1 -0,3 %
UNN Psykiatri 869 900 31 3,6 %
Hålogaland Psykiatri 276 292 16 5,8 %
NLSH Psykiatri 651 697 46 7,1 %
Helgeland Psykiatri 188 209 21 11,2 %
RHF, IKT 
Apotek Psykiatri         
Sum Psykiatri 2 280 2 394 114 5,0 %

                                                 
1 Foretakene har i ulik grad brukt koding ved bruk av funksjonsbegrep, slik at fremstillingen ovenfor er foretatt 
ut fra fordelingen på funksjonene ut fra kostnadssteder. For å unngå tidkrevende arbeid for å foreta slike analyser 
er det viktig at funksjonsbegrepet legges inn av foretakene fremover.  
 

29 %
25 %
23 %
11 %
10 %

1 %
1 %
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Finnmark Somatikk og felles 967 1 024 58 6,0 %
UNN Somatikk og felles 3 551 3 659 107 3,0 %
Hålogaland Somatikk og felles 1 301 1 276 -26 -2,0 %
NLSH Somatikk og felles 1 803 1 865 62 3,4 %
Helgeland Somatikk og felles 928 958 31 3,3 %
RHF, IKT 
Apotek Somatikk og felles 109 236 127 116,6 %
Sum Somatikk og felles 8 659 9 018 359 4,1 %
Finnmark Sum alle funksjoner 1 279 1 338 59 4,6 %
UNN Sum alle funksjoner 4 504 4 653 149 3,3 %
Hålogaland Sum alle funksjoner 1 661 1 659 -3 -0,2 %
NLSH Sum alle funksjoner 2 465 2 592 127 5,2 %
Helgeland Sum alle funksjoner 1 116 1 167 52 4,6 %
RHF, IKT 
Apotek Sum alle funksjoner 109 236 127 116,6 %

Sum 
Sum alle 
funksjoner 11 133 11 645 512 4,6 %

Tabell: Gjennomsnittlig årsverkforbruk fordelt på hovedfunksjoner fra januar til august 2005 sammenlignet med 
samme periode i 2006.   
 
Årsverkutviklingen fordelt på funksjonene somatikk og fellesfunksjoner2, psykiatri og rus 
viser følgende trendmessige utvikling: 
 

 
 
Diagram: Utviklingen i årsverksforbruk fra januar 2005 til august 2006 – somatikk og fellesfunksjoner.   

                                                 
2 Somatikk og fellesfunksjoner er slått sammen pga ulik koding i forhold til funksjoner på foretaksnivå 
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Diagram: Utviklingen i årsverkforbruk fra januar 2005 til august 2006 – psykiatri   
 

 
 
Diagram: Utviklingen i årsverkforbruk fra januar 2005 til august 2006 – rus 
 
Målt i absolutte tall er årsverksutviklingen innen somatikk betydelig større enn for psykiatri 
og rus. Somatikk og fellesfunksjoner har hatt en økning på 359 årsverk, mens rus og psykiatri 
til sammen har hatt en vekst på henholdsvis 36 og 114 årsverk. Den prosentvise økningen 
viser derimot at rus har hatt en vekst på 20,4 %, psykiatri har hatt en økning på 5 %, mens 
somatikk og fellesfunksjoner har hatt en økning på 4,1 %. 
 
Fordelt på funksjonene ser vi at somatikk/ fellesfunksjoner har den klart største andelen av 
gjennomsnittlige forbrukte årsverk med 9018 årsverk (77,4 %). I diagrammene nedenfor vises 
fordeling mellom funksjoner i 2005 og 2006. 
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Diagram: Årsverkforbruk for de 8 første månedene 
i 2005 fordelt på psykiatri, rus, somatikk og 
fellesfunksjoner. 
 
 

 
Diagram: Årsverkforbruk for de 8 første månedene 
i 2006 fordelt på psykiatri, rus, somatikk og 
fellesfunksjoner. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram: Endring i årsverkforbruk fra 2005 til 2006 fordelt på psykiatri, rus, somatikk og fellesfunksjoner. 
 
Av diagrammet ovenfor vises en svak dreining mot at veksten er prosentvis større for særlig 
rus (20,4 %) men også psykiatri (5 %) sammenlignet med somatikk og fellesfunksjoner (4,1 
%).  
 
1.4. Status fordelt på yrkesgrupper 
Samlet sett kan de ansatte i helseforetakene fordeles på syv yrkesgrupper. I gruppen for andre 
stillinger inngår de som Helseforetakene ikke har lagt inn i de andre seks gruppene. Nedenfor 
presenteres utviklingen innenfor de enkelte yrkesgruppene, også for det enkelte foretak.  
 
  Yrkesgruppe  Snitt 

årsverk   
jan - aug 
2005 

Snitt 
årsverk   
jan - aug 
2006 

Snitt 
endring 
2005 - 
2006 

Snitt 
endring i 
% 

Helse Nord Leger 997 1 046 49 4,9 %

Helse Nord 
Sykepleiere inkl. 
jordmødre 3 382 3 483 100 3,0 %

Helse Nord Hjelpepleiere 987 980 -8 -0,8 %

Helse Nord 
Annet 
behandlingspersonale 1 746 1 841 95 5,4 %

22 %
8 %

70 %
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Helse Nord Adm. / kontor 1 459 1 440 -19 -1,3 %
Helse Nord Service, tekn, drift 1 234 1 240 6 0,5 %
Helse Nord Andre stillinger 1 327 1 615 289 21,8 %
Finnmark Leger 100 117 18 17,8 %

Finnmark 
Sykepleiere inkl. 
jordmødre 427 459 32 7,4 %

Finnmark Hjelpepleiere 109 109 1 0,5 %

Finnmark 
Annet 
behandlingspersonale 134 139 5 3,7 %

Finnmark Adm. / kontor 227 224 -3 -1,3 %
Finnmark Service, tekn, drift 133 125 -8 -6,1 %
Finnmark Andre stillinger 150 165 15 10,3 %
UNN Leger 473 509 36 7,5 %

UNN 
Sykepleiere inkl. 
jordmødre 1 264 1 306 41 3,3 %

UNN Hjelpepleiere 358 358 0 -0,1 %

UNN 
Annet 
behandlingspersonale 771 824 52 6,8 %

UNN Adm. / kontor 461 449 -12 -2,6 %
UNN Service, tekn, drift 555 559 4 0,8 %
UNN Andre stillinger 622 650 28 4,5 %
Hålogaland Leger 145 144 -1 -0,4 %

Hålogaland 
Sykepleiere inkl. 
jordmødre 587 596 9 1,5 %

Hålogaland Hjelpepleiere 181 168 -14 -7,4 %

Hålogaland 
Annet 
behandlingspersonale 244 252 9 3,6 %

Hålogaland Adm. / kontor 253 237 -16 -6,2 %
Hålogaland Service, tekn, drift 234 243 8 3,6 %
Hålogaland Andre stillinger 18 19 1 4,9 %
NLSH Leger 200 200 0 0,1 %

NLSH 
Sykepleiere inkl. 
jordmødre 890 901 11 1,3 %

NLSH Hjelpepleiere 231 232 1 0,4 %

NLSH 
Annet 
behandlingspersonale 386 405 18 4,8 %

NLSH Adm. / kontor 364 365 1 0,3 %
NLSH Service, tekn, drift 175 179 5 2,6 %
NLSH Andre stillinger 219 309 90 41,2 %
Helgeland Leger 79 75 -4 -5,5 %

Helgeland 
Sykepleiere inkl. 
jordmødre 213 219 7 3,1 %

Helgeland Hjelpepleiere 108 112 5 4,4 %

Helgeland 
Annet 
behandlingspersonale 212 222 10 4,9 %

Helgeland Adm. / kontor 147 158 10 7,0 %
Helgeland Service, tekn, drift 137 134 -3 -2,2 %
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Helgeland Andre stillinger 220 247 27 12,3 %
Sykehusapotek Andre stillinger 65 72 6 9,6 %
Helse Nord RHF og 
IKT Andre stillinger 44 165 121 277,1 %

Tabell: Utviklingen i årsverkforbruk i gjennomsnitt fra første 8 måneder i 2005 sammenlignet med 2006. Fordelt 
på stillinger. 
 
Sammenstillingen ovenfor har svakheter pga at det er en del stillinger som ikke er kodet i 
forhold til grupper. Disse er kategorisert som andre stillinger.  For analyser fremover er det 
viktig at disse stillingene kodes slik at analyser mht utvikling i forhold til stillingskategoriene 
får bedre kvalitet. 
 
Utover gruppen andre stillinger er det sykepleiere inkl. jordmødre som har hatt den største 
relative veksten. Veksten for sykepleierne er i snitt på 100 årsverk. Den største prosentvise 
veksten utenom andre stillinger er det annet behandlingspersonale som har. Den prosentvise 
veksten for denne gruppen er på ca. 5,4 %. 
 
På foretaksnivå er det også sykepleierne som har den største årsverksøkningen i Helse 
Finnmark HF. Den har vært på 32 årsverk. Korrigert for UTA-tiden har ikke legene i 
Finnmark noen økning i antall årsverk i 2006 sammenlignet med 2005. Tallene ovenfor er 
imidlertid ikke korrigert for dette.  
 
Ved Universitetssykehuset i Nord Norge HF har annet behandlingspersonell hatt den største 
veksten med 52 årsverk. Denne gruppen har også hatt den største prosentvise veksten på UNN 
med 6,8 %. 
 
I Hålogalandssykehuset HF er det gruppen for administrasjons og kontorpersonale som har 
hatt den største relative nedgangen i forbruk av årsverk i de 8 første månedene i 2006 
sammenlignet med samme periode i 2005. Nedgangen har vært på 16 årsverk. Hjelpepleierne 
har hatt den største prosentvise nedgangen i samme periode. Den har vært på 7,4 %. Den 
største relative økningen i antall årsverk er det sykepleiere og annet behandlingspersonale 
som har hatt. For begge disse gruppene har økningen vært på ni årsverk.  
 
Foruten gruppen andre stillinger har annet behandlingspersonell hatt den største relative og 
prosentvise årsvekstøkningen ved Nordlandssykehuset HF. Veksten har vært på 18 årsverk og 
4,6 %. Korrigert for UTA-tiden har legene ved Nordlandssykehuset HF hatt en nedgang på ca. 
18 årsverk i 2006 sammenlignet med 2005. Tallene ovenfor er ikke korrigert for dette. 
 
Foruten gruppen andre stillinger har annet behandlingspersonell hatt den største relative og 
prosentvise veksten i Helgelandssykehuset HF i de åtte første månedene i 2006. I snitt har den 
relative veksten vært på ti årsverk med prosentvis vekst på 4,9 %. 
 
Sykehusapotek Nord HF har hatt en vekst på seks stillinger. Dette utgjør 9,6 %. 
 
Kakediagrammet nedenfor viser fordeling av årsverk på ulike yrkesgrupper for 2005 og 2006. 
For videre rapportering er det viktig at gruppen andre stillinger gjennomgås og kodes slik at 
disse kan inngå i de 6 hovedstillingsgruppene som finnes. 
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Diagram: Årsverk fordelt på yrkesgrupper for Helse 
Nord 2005 
 

 
Diagram: Årsverk fordelt på yrkesgrupper for Helse 
Nord 2006 

 
Diagram: Økning i årsverk fordelt på yrkesgrupper for Helse Nord fra 2005 til 2006 
 
Den klart største yrkesgruppen for Helse Nord er sykepleiere med ca 3.485 årsverk av totalt 
11.645 årsverk. 
 
Diagrammet ovenfor viser at det er viktig at veksten i andre stillinger gjennomgås med 
hensyn til kodepraksis og hvilke stillinger dette reelt sett er, da det er her veksten er størst 
med 289 årsverk. 
 
1.5. Status for innleie og lønnskostnader 
Lønnskostnaden (eksklusive pensjon og innleie) er samlet 48,8 mill kr over budsjett pr 2. 
tertial 2006. Tabellen nedenfor viser utviklingen av lønnskostnader (eksklusive pensjon) og 
innleie i 2005-2006.  

51 % 
18 % 
17 % 
9 % 
3 % 
1 % 
1 % 
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Lønn eks pensjon 
og innleie, tall i 1000 kr R hittil 05 R hittil 06 R hittil 05 R hittil 06 R hittil 05 R hittil 06 % vekst Bud hittil 06 Årsbud
Helse Nord RHF 18 763       21 712       18 763       21 712       15,7 % 22 264        34 214       
Helse Finnmark 323 986     347 967     6 053      13 410    330 039     361 377     9,5 % 347 258      544 946     
UNN 1 207 864  1 313 376  32 410    37 686    1 240 274  1 351 062  8,9 % 1 279 410   1 983 665  
Hålogalandssykehuset 440 957     458 956     23 476    25 820    464 433     484 776     4,4 % 471 910      719 600     
Nordlandssykehuset 660 678     706 016     14 017    17 379    674 695     723 395     7,2 % 705 882      1 124 333  
Helgelandssykehuset 305 998     332 206     13 873    15 801    319 871     348 007     8,8 % 354 225      546 541     
Sykehusapotek Nord 16 174       18 000       16 174       18 000       11,3 % 17 921        28 300       
Helse Nord IKT 31 187       -            31 187       31 222        48 174       
Sum Helse Nord 2 974 420  3 229 420  89 829  110 096 3 064 249 3 339 516 9,0 % 3 230 092   5 029 773

lønnskostnader Innleie Sum 

 
 
Lønnskostnadene har samlet økt med 255 mill kr (8,6 %) i foretaksgruppen. Når innleie 
inkluderes er veksten 9,0 %. Pr august 2006 er det brukt 110 mill kr på innleie i foretakene.  
 
I forhold til de samlede driftskostnader eks. avskrivninger utgjør lønn mellom 52,5 % og 66 
% av kostnadene. Tabellen nedenfor viser fordelingen pr foretak basert på regnskap for 2005. 

 
 Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland 
Lønn i % av driftsk. eks. avskr 52,56 % 66,09 % 59,88 % 66,04 % 55,79 % 
 
For helseforetakene er andelen knyttet til lønnskostnader redusert siden 2002 pga nye 
oppgaver som behandlingshjelpemidler, syketransport og økt ansvar for opptrenings- og 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
2. Nærmere om utviklingen i det enkelte foretak 
I egne møter med foretakene er vedtakene fra foretaksmøtene, den 7. september 2006 fulgt 
opp. Dette gjelder blant annet beslutning om at bemanning skal reduseres tilbake til nivå for 
2005 korrigert for nye funksjoner og oppgaver. Foretakene er bedt om å gi særskilte 
kommentarer til veksten i årsverk. På bakgrunn av tilbakemelding fra foretakene gis en kort 
beskrivelse av årsverkutviklingen og forklarbare forhold rundt årsverksutviklingen ut fra 
prioriterte områder mv. Det er også gitt en kort beskrivelse av tiltak som er under 
iverksettelse. 
 
Helgelandssykehuset HF 
 
Helgelandssykehuset HF har en gjennomsnittlig vekst på 52 årsverk for perioden januar – 
august 2006 sammenlignet med samme periode i 2005.  
 
I oppfølgingsmøte med Helgelandssykehuset HF orienteres det om at det fra starten av 2006 
er gjennomført en meget nøktern linje for innkjøp og ansettelser i helseforetaket. Dette er 
strammet ytterligere inn i løpet av 2006. Etter foretaksmøte, den 7. september 2006 er alt av 
innkjøp, ansettelser og anskaffelser stanset så langt det er forsvarlig. Foretaket sliter med 
innleie, vikarer og overtid. Foretaket jobber kontinuerlig med å formidle krav til 
klinikkledelsen og følge opp vedtatte tiltak.  
 
I tilbakerapporteringen til Helse Nord RHF har ikke Helgelandssykehuset HF i detalj 
rapportert tilbake rundt økning i antall årsverk. De 31,5 årsverk i månedslønte vises generelt 
til å harmonere med økning i prioriterte områder. Det er også en økning i overtid og timelønte 
som tilsvarer ca. 20 årsverk. Da Helgelandssykehuset HF har en relativt uendret utvikling i 
sykefravær tilskrives ikke årsaken dette. Helgelandssykehuset HF vil fremover prioritere 
arbeidet med nærmere analyser. Foruten ansettelsesstopp er de konkrete tiltak rettet mot 
maksimal styring av avspasering, overtid og bruk av opplæringsmidler. Det jobbes også med 
fraværsoppfølging og aktiviteter som støtter opp om dette via miljø-/trivsels-/ 
sykefraværsgrupper. Fullmaktene rundt ansettelser, innleie og overtid er strammet inn.  
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Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har en gjennomsnittlig vekst på 127 årsverk i perioden januar – 
august 2006 sammenlignet med samme periode i 2005. Veksten er kommentert og analysert 
av Nordlandssykehuset HF. Deler av veksten forklares ved endret beregning knyttet til utvidet 
tjenesteplan for leger (UTA tid) og opptak av studenter for videreutdanning til 
spesialsykepleiere. Dette utgjør til sammen 53 årsverk. Øvrig vekst er i stor grad knyttet til 
prioriterte områder som opptrappingsplan rus/ psykiatri, spiseforstyrrelser, rehabilitering, 
kronikersatsning, geriatri, adipositas, økt kapasitet ortopedi samt noen mindre økninger på 
andre områder. Foretaket er også tildelt 8 nye legehjemler for 2006. 
 
Ut fra gjennomgang har foretaket synliggjort at netto økning uten nye oppgaver/ bestillinger 
ligger rundt 14 årsverk. Foretaket mener videre at tilsettingspolitikken i hovedsak må 
karakteriseres som stram.  
 
Innkjøps- og ansettelsesstopp var innført før vedtak i foretaksmøte, den 7. september 2006. 
Effekten av ansettelsesstoppen er marginal, men tempoet settes ned i tilsettingsprosesser. På 
turnusbaserte områder må forutsetninger i turnus oppfylles. Innenfor psykiatri og andre 
prioriterte områder er det forventninger om at ledige stillinger skal fylles. 
 
Hålogalandssykehuset HF – under avvikling  
Hålogalandssykehuset HF (HHF) har en stabil utvikling i antall årsverk. Etter justering for 
endringer knyttet til prioriterte områder (psykiatri, geriatri og rehabilitering), overtakelse av 
ambulansepersonell samt positiv effekt av overføring av personell til Helse Nord IKT, viser 
det seg at foretaket har hatt en reell nedgang i årsverksforbruket i forhold til 2005. Tiltak for å 
redusere årsverksforbruket er primært knyttet til naturlig avgang og intern omplassering.  
 
I oppfølgingsmøte med HHF er det orientert om at det etter beslutning om oppløsning ikke 
fortsettes med det langsiktige tilpasningsarbeidet internt. 
 
For HHF er de vedtatte tiltak fulgt opp, men det forventes ikke at disse gir vesentlige bidrag 
til forbedring. Det er innført ansettelses- og innkjøpsstopp ved foretaket.  
 
HHF er det foretaket som har hatt prosentvis størst bruk av innleie når en ser dette mot 
samlede lønnskostnader. Innleiesiden er derfor en særskilt utfordring for enhetene i HHF. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har hatt en gjennomsnittlig økning på ca. 149 
årsverk fra januar – august 2006 sammenlignet med samme periode i 2005.  Økningen er i 
hovedsak knyttet til faste stillinger. Totalt har UNN i 2006 besluttet økt antall stillinger med 
135 utenom prioriterte områder. Dette har dels skjedd gjennom intern og ekstern finansiering.  
 
De internt finansierte stillingene med ca. 110 årsverk er tilført dels for å ivareta nye oppgaver, 
dels for å redusere kostnader og dels for å møte ny aktivitet.  
 
Av nye oppgaver er det blant annet økt med 22 stillinger knyttet til økt virksomhet innen 
hjertekirurgi. Tolv stillinger er tilført i forbindelse med overtakelse av ambulansedrift. Åtte 
stillinger er knyttet til implementering av nye datasystemer i regi av Helse Nord (Gat, Clock-
work, dips, labsystem). Øvrige økning knytter seg til forhold til økning BUP (tvang), anestesi, 
forskning, flere turnuskandidater, gastrokirurgisk avdeling og økninger knyttet til innkjøp- og 
anbudsarbeidet på UNN. 
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For å redusere kostnader (overtid og innleie) er det tilført 25 nye stillinger. Disse nye 
stillingene er fordelt på geriatrisk avdeling med åtte stillinger og fem stillinger innen medisin 
(lunge, infeksjon og hematologien). Det er også tilført stillinger innen gynekologisk onkologi, 
kjøkkenet og barne- og ungdomsklinikken.  
 
På grunn av økt aktivitet er det tilført 32 stillinger. Det er tilført syv stillinger til 
mikrobiologen, ti stillinger til radiologisk avdeling og 5,5 stilling til psykiatrien. Det er også 
tilført stillinger til gastrokirurgen, ergoterapi, hjertemedisin avdeling samt noen mindre 
endringer på øvrige avdelinger.  
 
I forhold til den økonomiske situasjonen forventer UNN noe forbedring ved at det er innført 
stillingsstopp. Samtidig øker aktivitet betydelig innenfor alle områder. UNN er uenig i at all 
vekst i årsverk er uønsket. Vekst er kommet som følge av vedtak i styret, enten ved UNN eller 
RHF. For å møte situasjonen rundt bemanningsvekst vurderer UNN følgende tiltak:  
 
- Reduserer antall ansatte med minimum 150 (inntil 25 leger) 
- Utvidet lavdriftsperiode på sommer 
- 4-dagers uke på kirurgi (spesielt hjertemedisinsk avdeling) 
- reduksjon i antall senger 
- strengere inntak av pasienter, avviser regionpasienter pga. kapasitet 
- reduserte tjenesteplaner 
 
UNN rapporterer at de er godt i gang med å følge opp vedtaket i foretaksmøte og er også i 
gang med flere tiltak for å forbedre resultatet for 2006.  
 
Helse Finnmark HF  
For Helse Finnmark HF er det vekst på 59 årsverk for perioden januar – august 2006 
sammenlignet med samme periode i 2005. En detaljert gjennomgang viser at deler av denne 
økningen kan forklares ved endret beregning knyttet til utvidet tjenesteplan for leger som 
foretaket har tatt med i grunnlaget for årsverksberegningen fra august 2005. Videre har 
foretaket overtatt ansatte fra luftambulansen. Disse forhold sammenholdt med andre mindre 
korreksjoner viser at årsveksten som ikke kan forklares er på ca. 27 årsverk.   
 
I mai 2006 ble det innført stillingsstopp. Dette gjelder ikke i faste turnuser hvor det er viktig å 
tilsette fast personell. I mai 2006 ble det vurdert at innkjøpsstopp ikke var hensiktsmessig. Det 
er nå innført innkjøpsstopp ved at innkjøp som ikke er direkte knyttet til pasientbehandling 
skal begrenses kraftig. 
 
Oppsummert om foretakene 
Gjennomgangen med foretakene viser at foretaksmøtene, den 7. september 2006 har effekt i 
forhold til oppfølging i det enkelte foretak. Samtlige foretak har etablert tiltak for både å følge 
opp utviklingen bedre og klargjøre fullmakter knyttet til ansettelser og bruk av overtid, 
timeforbruk og vikarbruk.  
 
Ved å gå inn i detaljene er den styringsmessige utfordringen at økningen av antall årsverk i 
stor grad er knyttet til gode hensikter og prioriteringer. Utfordring er den overordnede 
situasjonen der økningen dels ikke samsvarer med de tilgjengelige ressurser og i noen grad 
synes den ikke å være tydelig styrt mot de prioriterte områdene.  
 
Oppfølgingen mot foretakene har også vist at det er viktig å jobbe videre med felles 
kodepraksis og gode rutiner ved innleggelse av data i lønns- og personalsystemene. Dette for 
å kunne gi ytterligere presisjon på analysene rundt utviklingen i antall årsverk. 
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3. Behovet for bedre kvalitet i rapportering og analyser 
For å kunne følge utviklingen og reelt styre og kontrollere bemanningsutviklingen, er det 
avgjørende at tallgrunnlaget ikke blir gjenstand for diskusjon, men utgangspunkt for analyse 
og handling. Det løpende og nå intensiverte arbeidet med å få på plass standarder, 
definisjoner, felles rapporteringsløsninger og tilgjengelighet av data, er avgjørende både for 
løpende ledelse og styring, for læring og tilpasning og for analyser og evaluering av trender 
og utviklingstrekk. Det er også slik at etterspørsel av analyser øker behovet for detaljering og 
dermed behovet for å registrere de variabler som ønskers spesifisert. F.eks. kjønn, alder, 
stillingsgrupper, yrkesgrupper, spesialiteter, kompetanse m. m.  
 
For å gi kvalitative gode analyser er det også avgjørende at hvert av helseforetakene løpende 
analyserer og kommenterer egen bemanningsutvikling, med referanse til 
pasientvolum/tyngde, effektivitet og kostnadsnivå. Benchmarking innad i det enkelte foretak 
bør være et viktig verktøy for oppfølging av egen resultatutvikling.  
 
For at arbeidet med styring og rapportering skal bli fulgt opp på en strukturert og koordinert 
måte, er det nødvendig å både standardisere og løpende videreutvikle løsninger for 
rapportering. Konkret innebærer det bl.a. å iverksette følgende tiltak:  
 
• Standard definisjonskatalog – både nasjonalt og regionalt med nødvendig implementering 
 
• Utvikle systemløsningene med hensyn til rapportering fra ulike system og bruk av 

forvaltningsgrupper til dette formål 
 
• Felles uttrekk av data fra lønns-, personal- og turnussystem 
 
• Presentasjon av personelldataene gjøres løpende i hensiktsmessige presentasjonsløsninger 

i felles gjennomgående styringssystem for foretaksgruppen. 
 
• Faste krav til analyser stilles fra Helse Nord til foretakene, herunder utvikling av bedre 

grunnlag for vurdering av egen effektivitet og benchmarking med andre  
 
• Presentasjon av utvikling av antall årsverk videreutvikles i målekortet for foretaksgruppen 

med innarbeidelse av flere felles dimensjoner m. m. 
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FORORD 
 
Rus er en ny tjeneste i Helse Nord som er i sterk utvikling. Gruppen har derfor 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. Oppdragsbestillingene fra Sosial- og helsedirektoratet til Nordnorsk kompetansesenter 
– Rus vil fortsatt bli godt ivaretatt uansett valg av alternativ organisering. 
 
Den modell som nå 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. 
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0 Sammendrag  
 
Regionale helseforetak fikk ansvaret for tverrfaglig spesialiserte tjenester for 
rusmiddelmisbrukere fra 1.1. 2004. Tjenesten er harmonisert med den generelle ansvars- og 
oppgavdelingen i helse- og sosialtjenestene. Noen av de viktigste begrunnelsene for reformen i 
2004 var å styrke helsetjenestene overfor rusmiddelmisbrukere, og at tjenestene skulle være 
tverrfaglige for å sikre et helhetlig tilbud i utredning, diagnostikk og behandling. Dette krever 
samarbeid mellom fag og nivåer i tjenestene.  
 
Alle helseforetak har ansvaret for basale lokalsykehusfunksjoner til befolkningen i sitt område. 
Institusjoner som ble overtatt ved rusreformen, ble underlagt det foretak 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 satningsområder.  

• 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.  
 
Handlingsplanen 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 at 
koordineringen på regionalt nivå har vært god. Denne koordineringsfunksjonen er lagt til 
Nordnorsk kompetansesenter rus. 
  
Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon fra arbeidet med handlingsplanen har 
utvalget 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 
Nordlandsklinikken tilknyttet 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. Utvalget 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.  
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1 Innledning  
 
 
1.1 Bakgrunn 

I styremøte i Helse Nord RHF, den 20. juni 2006 i sak 53/06 ble det vedtatt å integrere 
Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Nordlandssykehuset HF (NLSH). Prosjektbeskrivelse og overordnet mandat ble vedtatt 30. 
august 2006. Bakgrunnen for delprosjekt rus er å finne i vedtaket, i særlig grad vedtakets pkt. 7 
som sier følgende:   
 
Pkt. 7.  
Styret i Helse Nord RHF forutsetter at de foreslåtte endringer av foretaksstrukturen ledsages av 
en grundig gjennomgang av de medisinske funksjoner ved de enkelte sykehusenheter i nåværende 
Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes videre at disse sykehusene skal ivareta basale 
lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedslagsfeltet.  
 
Det fremgår videre i saksutredningen at en ønsker en særlig vurdering av Nordlandsklinikkens 
framtidige tilknytning til helseforetak. 
 
 
1.2 Mandat  

Målet for delprosjektet er å avklare spørsmålet om fremtidig foretakstilknytning for 
Nordlandsklinikken og Nordnorsk kompetansesenter – Rus (NNK-Rus) inklusiv 
Koordineringsenheten. En særlig problemstilling som skal belyses er fordelingen av 
rusbehandlingstiltak mellom helseforetakene etter omorganiseringen. 
 
Mandat for delprosjekt rus 

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

 
– faglig tilbud og pasientstrømmer (pasientenes geografiske tilhørighet) 

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

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

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

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

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

2. Utrede alternative framtidige løsninger for foretakstilknytning for Nordlandsklinikken og 
kompetansesentervirksomheten. Det forutsettes at prosjektgruppen koordinerer sitt arbeid 
med det arbeidet som utføres av prosjektgruppen som arbeider med regional rusplan. 
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3. Beskrive de potensielle faglige, personalmessige/arbeidsmiljømessige, administrative og 
økonomiske konsekvensene av pkt. 1 og av forslagene i pkt. 2 for en god, enhetlig og 
samordnet tjeneste for rusfeltet. Konsekvenser for pasientenes behandlingstilbud skal 
også synliggjøres. 

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

gjennomført.    
 
 
1.3 Prosjektgruppen  

Beathe Reiert Nilsen, Nordlandssykehuset HF, leder 
Knut Østvik, Nordlandsklinikken, Hålogalandssykehuset HF 
Vegard Schanche, Kompetansesenteret, Hålogalandssykehuset HF 
Reidar Høifødt, UNN HF 
Kjetil Røtvold, UNN HF 
Lars Linderoth, Nordlandssykehuset HF 
Oddvar Larsen, Helse Nord RHF 
Ellen B. Pedersen, kommunelege Øksnes 
Øystein Gravrok (Forskerforbundet – Narvik) 
Ansvarlig sentral prosjektledelse: Inger-Johanne Sivertsen  
 
 
 
1.4 Arbeidsform  

Gruppen har hatt tre møter, hvorav ett todagers møte. I tillegg har gruppen jobbet via mail og 
telefon. 
 
 
 
1.5 Forstålse av mandat 

Gruppen legger til grunn at begge institusjonene fortsatt skal være lokalisert som i dag. 
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2 Dagens situasjon  
 
Helse Nord har ansvar for tverrfaglig spesialiserte tjenester for rusmiddelmisbrukere. Tilbud gis i 
dag i alt vesentlig gjennom de etablerte institusjoner som ble overtatt ved rusreformen i 2004. 
Foruten tilbudene ved Finnmarksklinikken, Rusavdelingen UNN og Nordlandsklinikken, gis det 
tilbud innen tjenester i psykisk helsevern og somatikk. I tillegg har Helse Nord inngått avtale 
med flere private institusjoner: Sigma Nord, Klinikk Nord og Finnmarkskollektivet. Det kjøpes 
også et betydelig antall plasser utenfor Helse Nord. 
 
Det er i alt 79 institusjonsplasser i tverrfaglig spesialiserte tjenester i Helse Nord. Private 
institusjoner med avtale med Helse Nord har 62 plasser. Nordlandsklinikken gir tilbud om 
avgiftning/avrusning, abstinensbehandling samt korttids døgnbehandling inntil 6 mnd.  
 
I og med at institusjonsplassene allerede er regionale, har gruppen valgt å ta med aktivitet ved 
samtlige offentlige institusjoner, mens det faglige tilbudet kun er beskrevet for 
Nordlandsklinikken og NNK – Rus, inklusiv koordineringsenheten. Virksomhetsbeskrivelse og 
tallmateriale for øvrige institusjoner innen rusfeltet i regionen, vedlegges. 
 
 
 
2.1 Den faglige situasjon  

De regionale helseforetakene har valgt å inndele tjenesten nasjonalt i fire nivåer: 
 

• Nivå 1: Poliklinisk behandling 
• Nivå 2: Avgiftning/avrusning/abstinensbehandling 
• Nivå 3. Døgnbehandling korttid inntil 6 mnd 
• Nivå 4: Døgnbehandling over 6 mnd 

 
 
Helse Nord gir følgende behandlingstilbud på de ulike nivåene: 
 

• Nivå 1: DPS-er, ruspoliklinikker og dagtilbud 
• Nivå 2: Nordlandsklinikken og Rusavdelingen UNN 
• Nivå 3: Nordlandsklinikken, Rusavdelingen UNN, Finnmarksklinikken, Sigma Nord og 

Klinikk Nord   
• Nivå 4: Rusavdelingen UNN, Sigma Nord og Finnmarkskollektivet 

 
 
 
Tabell 1. Antall behandlingsplasser ved Nordlandsklinikken, Rusavdelingen UNN og 
Finnmarksklinikken. Nivå 2, 3 og 4. Helse Nord 2006.  
 
 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Nordlandsklinikken 3 plasser 24 plasser  
Rusavdelingen UNN* 7 plasser 10 plasser 25 plasser
Finnmarksklinikken  10 plasser  
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Vurderinger av henvisninger gjøres av poliklinikker og de offentlige rusinstitusjonene. For å 
bistå helseforetakene i å gi tilbud er det etablert en egen koordineringsenhet ved NNK – Rus, se 
pkt 2.3.1. 
 

2.1.1 Det faglige tilbudet ved Nordlandsklinikken 
 
Generelt: 
Nordlandsklinikken gir et differensiert behandlingstilbud til rusmiddelbrukere og deres familie. 
Målsettingen er å gi pasienten optimale muligheter for nødvendige og varige endringer i forhold 
til rusmiddelvaner og livssituasjon. I tillegg vies pasientens totale sosiale og helsemessige 
situasjon stor oppmerksomhet. Innledningsvis vil pasienten bli grundig utredet både i forhold til 
rusvaner, somatiske helsetilstand og psykisk helse. Etter dette vil behandlingen bli individuelt 
tilpasset ut fra pasientens problemutforming, behov, kjønn, alder og ressurser. 
 
Institusjonen ser pasienten i et helhetlig perspektiv og er tverrfaglig bemannet. Behandlingen er 
regulert av en behandlingsplan som pasienten selv er aktiv deltakende i utformingen av. Sentralt i 
behandlingen vil være endrings- og mestringsfokusert arbeid rettet mot selve 
avhengighetstilstanden sammen med utredning, diagnostikk og behandling av somatiske og 
psykiske lidelser.  
 
Behandlingen finner sted både individualterapeutisk, gruppeterapeutisk og gjennom aktive og 
målrettede miljøterapeutiske virkemidler. 
 
Klinikken har et familieperspektiv i sin tilnærming til avhengighetsproblematikken og tilbyr 
hjelp til familien, både individuelt og som familiesystem.  
 
Det utføres et planmessig arbeid som tar sikte på å bedre pasientens muligheter for en sosial 
rehabilitering i sitt hjemmemiljø. I dette arbeidet vektlegges det å tilrettelegge for en fortsatt 
endringsprosess etter utskrivning fra Nordlandsklinikken i samarbeid med det lokale 
hjelpeapparatet. Den enkelte pasient skal ha mulighet for oppfølgingsopphold ved klinikken i 
denne prosessen.  
 
 
Funksjoner: 
Innleggelser etter tvang og tilbudet til gravide misbrukere (både frivillige innleggelser og etter 
LOST 6-2a) er definert som regionfunksjoner. Klinikken er av Helse Nord utpekt til å ivareta 
”sørge for ansvaret” for innleggelser i medhold av tvangsinstituttet i LOST §§ 6-2, 6.2a, 6.3. 
Særlig arbeidet med gravide misbrukere krever spesialistkompetanse både i forhold til somatisk 
ivaretakelse, forsvarlig avrusning, fødselsforberedende arbeid og forberedelse av livet etter fødsel 
for både mor og barn. Tilsvarende tilbud gis ved UNN. 
 
Det øvrige tilbud er mer ”allmenne spesialisttjenester” tilsvarende som ved avdeling for 
rusbehandling ved UNN og Finnmarksklinikken, og har hele helseregionen som 
dekningsområde. Klinikken gir også tilbud til LAR-pasienten, både i forkant av oppstart av 
medikamentell behandling og i forhold til å bidra til å gi nødvendig hjelp for å avslutte et 
sidebruk av illegale stoffer. 
 
Gjennom det skjermede avsnitt gir klinikken tilbud til spesialiserte avrusningsfunksjoner og til 
pasienter med både alvorlige rusproblemer og samtidig alvorlige psykiske lidelser. Flere av disse 
vil trenge skjerming og døgnkontinuerlig tilsyn over kortere eller lengre tid.  
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Regional handlingsplanen for rus vurderer hvordan spesialisttjenestene samlet skal organiseres 
og styrkes. Det er faglig enighet om at polikliniske tjenester ved lokalsykehusene og 
døgntilbudene ved DPS-ene må styrkes for å gi et kvalitetsmessig bedre tilbud. Det kan også 
være aktuelt å styrke døgnkapasiteten i Salten. Dette kan innebære behov for ytterligere å styrke 
de regionale funksjonene ved Nordlandsklinikken. 
 

2.1.2 Beredskapen ved Nordlandsklinikken 
Klinikken har ingen Ø-hjelpsfunksjoner. 
 

2.1.3 Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Nordlandsklinikken har eget pasientadministrativt system (Rusdata) som ikke er kompatibelt 
med DIPS. Helse Nord RHF arbeider med en løsning. Forøvrig er Nordlandsklinikken innen IKT 
integrert i divisjonens system i Narvik. Institusjonen har også felles e-post system med den 
øvrige divisjonen.  
 
 
 
2.2 Aktivitetstall i offentlige institusjoner i Helse Nord 
Ettersom samtlige institusjoner på nivå 2, 3 og 4 i Helse Nord allerede har et regionalt 
opptaksområde, har gruppen valgt å se aktivitetstallene samlet for tilbudene. 
 

2.2.1 Dimensjonering/arbeidsdeling 
 
Tabell 2. Antall liggedøgn i institusjoner på i Helse Nord. 2005 og pr 1.9.2006. 
 
 2005 Pr 

1.9.2006 
Antall liggedøgn 
Pr 1.9.2005 

Nordlandsklinikken 7347 5290 4773
Rusavdelingen UNN 14601 9941 9532
Finnmarksklinikken 3202 2276 *
* Tall mangler 
 
Det har vært en betydelig økning i aktivitet og kapasitetsutnyttelse i rusinstitusjoner i Helse Nord 
etter reformen i 2004.  Utviklingen hittil i år viser at denne økningne målt i antall liggedøgn har 
fortsatt sammenlignet med samme periode i fjor. 

2.2.2 Pasientstrøm  
Nedenfor er vist pasientens hjemfylke ved offentlige institusjoner i Helse Nord på nivå 2 og 3 og 
4. Antall kommuner fra det enkelte fylke er også tatt med. Se tabell 3 under. 
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Tabell 3. Fordeling av pasientenes hjemfylke for institusjoner i Helse Nord.  2005 og hittil i 
2006. 
 
 2005 Hittil i 

2006 
Antall 

kommuner 
Nordlandsklinikken  
Nordland 83 % 79 % 30/20
Troms 13 % 19 % 5/7
Finnmark 3 % 2 % 2/7
Utenfor Helse Nord 1 % 0 1/0
Rusavdelingen UNN  
Nordland 17 % 20 % 15/15
Troms 68 % 70 % 16/12
Finnmark 11 % 7 % 11/9
Utenfor Helse Nord 0 1 % 0/2
Finnmarksklinikken  
Nordland 5 % 18 % 3/7
Troms 10 % 4 % 4/2
Finnmark 85 % 78 % 13/17
Utenfor Helse Nord 0 0 0
 
 
 
Rusavdelingen UNN og Nordlandsklinikken gir stort sett tilbud innen egne opptaksområder. 
Pasienter i Nordland får i hovedsak tilbud fra Nordlandsklinikken og likeledes pasienter i Troms 
fra Rusavdelingen UNN. Det betyr at det er relativt lik tilgjengelighet uavhengig av hvor en bor i 
landsdelen. Det er etablert et regionalt  opptak som fungerer på tvers av fylkesgrensene. 
 
Når det gjelder polikliniske konsultasjoner er statistikkgrunnlaget mangelfullt. Dette skyldes først 
og fremst at det brukes ulike registreringssystemer i deler av tjenesten, og ulik faglig praksis i 
diagnosesetting. Det rapporteres imidlertid om økning i polikliniske konsultasjoner i  
første halvår 2006.  Det polikliniske tilbudet til rusmiddelmisbrukere er svært ulikt mellom 
helseforetakene.  Ulikt forbruk av poliklinikk antas derfor i alt vesentlig å skyldes ulik 
tilgjengelighet til tilbud, og ikke som følge av en systematisk skjev prioritering fra den enkelte 
poliklinikk. 
 

2.2.3 Ventelistesituasjonen ved Nordlandsklinikken 
Ventelistene har økt jevnt etter rusreformen. Det er et relativt høyt antall fristbrudd innen 
rusfeltet, og lang ventetid. Dette tilsier at samla kapasitet er for lav. Denne problemstillingen tas 
opp og fremmes forslag til løsning av, i den regionale handlingsplanen for rus. 
 
Det gis et omfang av tjenester til pasientgruppen innen psykisk helsevern (DPS døgnplasser og 
poliklinikker). Salten mangler døgnplasser. Denne problematikken tas særskilt opp i regional 
rusplan hvor det vurderes døgnplasser til Salten. 
 
 
For Nordlandsklinikken er ventelistesituasjonen 1.9.2006 følgende: 
 
Antall:  Nivå 2:  23 personer 
      Nivå 3:  75 personer 
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      Oppfølging: 18 personer 
 
 
Ventetid: Rettighetspasienter nivå 2:  26 uker 
       Ikke rettighetspasienter nivå 2: 30 uker 
       Rettighetspasienter nivå 3:  30 uker 

      Ikke rettighetspasienter nivå 3: 45 uker 
 
 
 
2.3 Nordnorsk kompetansesenter - Rus 

Nordnorsk kompetansesenter – Rus (NNK-Rus) er ett av sju regionale kompetansesenter for 
rusmiddelspørsmål i Norge. Frem til 2004 var kompetansesenteret en integrert del av 
Nordlandsklinikken, men ble i forbindelse med rusreformen utskilt som en egen driftsenhet. 
Lokalisering av koordineringsenheten til kompetansesenteret var blant annet begrunnet i at denne 
funksjonen lettere ville få en regional forankring ved at den ble ”uavhengig av” eller ”nøytral” i 
forhold til enkeltinstitusjoner. 
 
De regionale kompetansesentrene får sitt årlige oppdragsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet 
(Shdir). Hovedansvaret til kompetansesentrene er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling 
av rusfaglig kompetanse. Senteret skal iverksette og implementere statlige satsinger, som tilligger 
Shdir, innen rusfeltet i den enkelte region. Shdir har de siste to årene definerte tre hovedoppgaver 
for kompetansesentrenes virksomhet: 
 
1. Forebyggende tiltak 
2. Kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjenesten 
3. Tildelt fagområde med nasjonal spisskompetanse 
 
Frem til nå er det ikke bevilget nye ressurser til kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten 
etter rusreformen. Det er imidlertid innledet et samarbeid med regionale helseforetak for å enes 
om oppgaver og organisering av utviklingsarbeidet. 
 
Shdir er hovedoppdragsgiver for NNK-Rus. Helse Nord RHF er oppdragsgiver for 
Koordineringsenheten. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er oppdragsgiver for 
drift og utvikling av den nasjonale nett-tjenesten www.forebygging.no. NNK-Rus har et bredt 
samarbeid med andre fag- og forskningsmiljøer i Norge. 
 
NNK-Rus har definert sin rolle til å være bindeledd mellom forskning, praksis og politikk. 
Hovedmålet er å bidra til at praktikere i Nord-Norge baserer sitt arbeid på kunnskapsbaserte 
strategier og tiltak innen forebygging og behandling av rusproblemer. Kompetansesenteret har 
definert seks arbeidsområder for å nå hovedmålsettingen: 
 
• Råd, veiledning, koordinering og iverksetting av tiltak 
• Kompetanseutvikling og undervisning 
• Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU)  
• Plan, utredning og dokumentasjon 
• Drift og utvikling av nasjonale og regionale nett-tjenester 
• Profilering og informasjon 
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Innen det behandlingsrelaterte området, har NNK-Rus styrket dokumentasjonsinnsatsen gjennom 
bl.a. å igangsette arbeidet med å fremskaffe systematisert oversikt over kunnskapsstatus innen 
rusbehandling/rusarbeid, dokumentere og analysere pasientstrømmen og pasientpopulasjon innen 
Helse Nord.  

2.3.1 Koordineringsenheten 
Koordineringsenheten ble etablert av Helse Nord RHF i oktober 2004, og er organisert som del 
av NNK-Rus. Koordineringsenhetens hovedoppgave er å koordinere pasientstrømmen til 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord. Dette oppdraget omfatter å inneha oversikt 
over og koordinere pasientflyten, etablere rutiner for rapportering på alle nødvendige data, ha 
løpende oversikt over og oppdatere ventelister i regionen, samt sørge for at disse er tilgjengelige 
både for hjelpeapparat, pasienter og pårørende. Det er en uttalt målsetting at regionens kapasitet 
utnyttes maksimalt og at primært egne avtalefestede behandlingsplasser, benyttes. 
Koordineringsenheten skal inneha total oversikt over ledig kapasitet nasjonalt, og innehar 
myndighet til å kjøpe behandlingsplasser som ikke er avtalefestet i Helse Nord.  
 
Koordineringsenheten har ansvar for å bidra til å etablere felles praksis og forståelse av lover og 
forskrifter hos vurderingsenhetene. Det er etablert eget faglig forum for vurderingsenhetene. 
Enheten gir råd og veiledning til spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og sosialtjenester. 
I tillegg har enheten et særskilt ansvar overfor de private avtalepartnerne i forhold til 
kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. Videre følger enheten opp enkeltpasienter fra vurdering er 
gjort til egnet behandlingstilbud er funnet. Rettighetspasienter følges opp for å forhindre 
fristbrudd så langt dette er mulig. 
 
Koordineringsenheten har i tillegg ansvar for fakturabehandlingen for gjestepasientplasser (rus) i 
Helse Nord. 
 
I 2005 mottok Koordineringsenheten ved NNK - Rus 725 henvisninger. 3 av 10 henvisninger 
gjaldt kvinner, 7 av 10 gjaldt menn. I tråd med nasjonale tall er aldersgruppen 31 til 50 år den 
største. Kvinneandelen i de yngste alderskategoriene er høyere enn i de eldre, også dette i tråd 
med nasjonale funn. Andelen kvinner som etterspør behandling er klart større i yngre enn eldre 
aldersgrupper, dette gjelder både nasjonalt og i vår region. 
 
Henvisningene kommer fra primærhelsetjenesten (35 %), sosialtjenesten (40 %) og ulike deler av 
spesialisthelsetjenesten (25 %). Andelen henvisninger fra primærhelsetjenesten øker med økende 
alder, mens andelen henvisninger fra sosialtjenesten minker med økende alder. 
 

2.3.2 Forsknings- og utdanningsfunksjoner 
NNK-Rus gjennomførte et FoU-program i tiden 2001-2004 (”Virksom rusforebygging i Nord- 
Norge”). Dette programmet var i hovedsak innrettet mot rusforebyggende tiltak. I 2005 utgav 
NNK-Rus fagartikler, veiledere og bøker, vesentlig innen forebyggende område. Mange av disse 
var i 2004 og 2005 knyttet til FoU-programmet 2001-2004. Det foregår ingen klinisk forskning 
innen rus.  
 
I 2005 ble det utarbeidet en FoU-plan for perioden 2005-2008. FoU-planen avløser FoU-
programmet 2001-2004. FoU-planen har fem prioriterte områder, som tematisk delvis tangerer 
og overlapper hverandre: 
 
1. Tildelt fagområde med nasjonal spisskompetanse: Rusforebygging i skolen 
2. Tidlig intervensjon 
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3. Individuell plan 
4. Videreutvikle tjenestetilbudet for rusmisbrukere og deres pårørende 
5. Nasjonal nett-tjeneste www.forebygging.no og andre nettressurser 
 
Kompetanseutvikling og undervisning er også definert som eget arbeidsområde. NNK-Rus har 
ansvar for og gjennomfører i samarbeid med ulike aktører: 
1. Korte løp: kurs og konferanser 
2. Mellomlange løp: kurs-/arbeidsseminarrekker 
3. Lange løp: videreutdanninger som gir studiepoeng. 
 
NNK-Rus har, i samarbeid med Fylkesmannsembetene og Helse Nord, under utarbeidelse en 
kompetansehevingsplan med tidsramme 2007-2010. 
 
 
 
2.4 Den personellmessige situasjonen 

2.4.1 Nordlandsklinikken 
Nordlandsklinikken har en tverrfaglig sammensetting av behandlingspersonell: 
 
Barnevernspedagog:  4 personer 
Sosionom:   3 ” 
Vernepleier:   3 ” 
Off godkjent sykepleier: 15  
Spesialsykepleier:  4  
Miljøarbeider:   9 
Psykolog:   7 (inklusiv klinikksjef) 
Ergoterapeut:   1 
Pedagog:   1 
Jordmor:   1 
Kokk:    3 + 1 lærling 
Sekretær:   2 + 1 lærling 
Renhold:   2 
Lege:    2 
Teknisk:   1 
 
57 personer i 47 årsverk. 
 
Innleie: Ved fravær leies det inn for turnuspersonell. 
 

2.4.2 NNK - Rus 
NNK-Rus har 24 ansatte med tilsammen 16.5 årsverk. Koordineringsenheten utgjør 2,5 årsverk. 
NNK-Rus har en tverrfaglig sammensetning og følgende faggrupper er representert: sosiolog, 
psykolog, antropolog, samfunnsgeograf, vernepleier, ergoterapeut, lærer, spesialpedagog, 
økonom/merkantil, sekretær, ikt-ingeniør og journalist.  
 
NNK-Rus har i tillegg avtale med til sammen 26 forskere/fagpersoner som er tilknyttet andre 
institusjoner Dette er i all hovedsak et panel som er knyttet til www.forebygging.no. Disse 
arbeider på oppdrag for NNK-Rus i tilknytning til de nasjonale oppdragene innen forebygging. 
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Denne faggruppen er også tverrfaglig sammensatt: psykolog, lege, sosiolog, jurist, antropolog, 
sosialpedagog og spesialpedagog. 11 av disse har doktorgrad, 6 er professorer. 
 
 
2.5 Den administrative situasjonen 

2.5.1 Nordlandsklinikken 
Klinikken er eiet og drevet av Hålogalandssykehuset HF og er organisert som en egen enhet 
under divisjon Narvik. Klinikken har fem lederstillinger inklusiv klinikksjef (områdeleder). 
 

2.5.2 NNK - Rus 
NNK –Rus er eiet og drevet av Hålogalandssykehuset HF og er organisert som en egen enhet 
under divisjon Narvik. Enheten har egen virksomhetsleder, og holder til i egne lokaler ved 
Høgskolen i Narvik. 
 
 
 
2.6 Den økonomiske situasjonen 

2.6.1 Nordlandsklinikken 
 
Tabell 4. Budsjett og regnskap 2005. Budsjett 2006 og regnskap august 2006. 1000 kroner 
 
 Regnskap  

Pr aug. 06 
Budsjett 2006 Regnskap 

2005 
Budsjett 
2005 

Nordlandsklinikken 
Inkl. kjøkken 

 
9 744 24 782 19 901

 
23 312 

 
I tillegg kommer utgifter til drift av teknisk område, administrasjon og IKT med omlag 6 mill 
kroner. 
 

2.6.2 NNK - Rus 
Driftsbudsjettet for Kompetansesenteret inkl. www.forebygging.no er i 2006 kr 13 041 000. 
www.forebygging.no har for inneværende et budsjett kr 2 241 000, mens kompetansesenterets 
øvrige drift har et budsjett på kr 10 800 000. Kompetansesenteret drives med overføringer fra 
Shdir.  
 
Koordineringsenheten får sine midler fra Helse Nord RHF på om lag 1 mill kroner. Dette utgjør 
2,5 årsverk samt leie av lokaler, se tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Budsjett og regnskap 2005. Budsjett og regnskap pr august 2006. 1000 kroner. 
 
 Regnskap 

Pr aug. 06 
Budsjett 2006 Regnskap 

2005 
Budsjett 
2005 

Koordineringsenhet    
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gjestepasienter RUS 524 1 129 1 040 965 
Kompetansesenteret 
Inkl. Forebygging.no 

 
6 560 13 041 11 602

 
12 874 

 

2.6.3 Gjestepasienter 
I 2005 hadde Helse Nord et totalt kjøp av plasser innen rus på ca 41,7 mill. kr. Dette gjelder kjøp 
hos private med avtale med Helse Nord, kjøp av private plasser på det åpne marked, samt et lite 
volum kjøp av plasser fra annet RHF. Størst utgift var det til plasser på nivå 4, 
langtidsbehandling (NNK-Rus 1/2006:41). 
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3 Alternativer for fremtidig organisering 
 
3.1 Overordnede forutsetninger  

Regionale helseforetak fikk ansvaret for tverrfaglig spesialiserte tjenester for 
rusmiddelmisbrukere fra 1.1. 2004. Spesialisttjenester som var integrert i somatikk og psykiatri 
ved sykehusreformen i 2002 ble overført regionale helseforetak pr 1.1.2002. Dette gjaldt i 
hovedsak polikliniske tjenester. Med rusreformen i 2004 ble organisering av tjenester for 
rusmiddelmisbrukere harmonisert med den generelle ansvars- og oppgavdelingen i helse- og 
sosialtjenestene. Forskjellen er at regionale helseforetak også har fått ”sørge for ansvaret” for 
innleggelser etter tvang hjemlet i sosiallovgivningen. Videre kan henvisning til 
spesialisttjenestene skje av både lege og sosialtjenesten i kommunene. Pasientrettighetsloven 
gjelder også for rusmiddelmisbrukere.  
 
Noen av de viktigste begrunnelsene for reformen i 2004 var å styrke helsetjenestene overfor 
rusmiddelmisbrukere, og at tjenestene skulle være tverrfaglige for å sikre et helhetlig tilbud i 
utredning, diagnostikk og behandling. Dette krever samarbeid mellom fag og nivåer i tjenestene. 
Svært mange pasienter har langvarige og sammensatte lidelser og problemer, der ivaretakelse av 
retten til individuell plan er viktig.  
  
Disse forholdene, hver for seg og samlet, tilsier at det bør velges en organisering og 
funksjonsfordeling som samsvarer med organisering av de tjenester som er viktig å samhandle 
nært med. Dette både for å ha tilgang på kompetanse i utredning og behandling, og for å kunne 
sette sammen tjenester som utfyller hverandre, og som samhandler over tid. Nærhet til, og 
samhandling med kommunale tjenester vil for mange være helt avgjørende. En for sterk 
”særomsorgsorganisering” av tjenester overfor rusmiddelmisbrukere vil kunne gjøre det 
vanskelig å etablere helhetlige tilbud og lokalbaserte alternativ til tradisjonell 
institusjonsbehandling, og skape nye samhandlingsproblemer. Et eksempel kan være LAR-tiltak, 
der departementet har gitt klare føringer på at LAR må harmoniseres med andre helse- og 
sosialtjenester. 
 
Helse Nord har valgt en organisering av tjenestene innen rus tilsvarende organiseringen av andre 
spesialisthelsetjenester. Alle helseforetak har ansvaret for basale lokalsykehusfunksjoner til 
befolkningen i sitt område. Institusjoner som ble overtatt ved rusreformen, ble underlagt det 
foretak de geografisk sogner til. Alle institusjonsplasser er likevel forutsatt å dekke hele 
helseregionen på grunn av geografisk skjevfordeling av plasser. 
 
Hovedmålet, uansett valg av fremtidig organisering, må være å bedre tilgjengeligheten til 
spesialiserte tjenester, med god kvalitet. I drøfting av alternativer for fremtidig organisering, 
forutsetter gruppen at grunnlagsdokumentene for regional handlingsplan for rus skal legges til 
grunn. Særlig nevnes behovet for å bygge opp og omstrukturere tjenesten. Et større fokus på nivå 
1 (DPS-ene) er nødvendig for å utvikle bedre tjenester, redusert ventetid osv.  
 
Nærhet til tjenesten er viktig for denne pasientgruppen. Den fremtidige organiseringen må 
således ikke få betydning for videreutvikling av basale sykehusfunksjoner og tilbud innen 
rusfeltet i alle helseforetakene. Det samme gjelder regionale planer for å imøtekomme det økende 
behov for akuttplasser, avrusning og innleggelser etter tvang. 
 
Det forutsettes at fremtidig organisering må harmoniseres mot somatikk og tilbudene innen 
psykisk helsevern. Samarbeidet med kommunene er viktig i behandling av rusmiddelmisbrukere. 



Sluttrapport delprosjekt rus 

19

Et nært forhold mellom Nordlandsklinikken og kommunene og mellom NNK - Rus og 
kommunene vil således være uavhengig for valg av organisering.  
 
I vurderinger av alternativer må løsningen knyttes opp mot fremtiden – fra særomsorg til 
næromsorg.  Tjenesten skal ha god tilgjengelighet, både ut fra spesifikke formelle krav og 
rettigheter, og ut fra øvrige faglige kriterier. Det skal også være et brukerperspektiv som tar 
utgangspunkt i brukerens behov og forutsetninger, og tjenesten skal ha god faglig kvalitet. Disse 
perspektivene kommer også til uttrykk i flere regionale plandokumenter (Rusreformen, 
arbeidsgruppe – rapport 2003, Handlingsplan for rusfeltet 2005-2008 Helse Nord RHF Rapport 
RF 2004/202, Nærhet og helhet Utkast til handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse 
Nord 2006-2009) 
 
Når det gjelder NNK-Rus, har gruppen drøftet senterets arbeidsområder generelt i forhold til valg 
av ulike løsninger for fremtidig organisering. Likevel er det noen områder som bør belyses 
spesielt nettopp fordi det kan ha betydning for videreutvikling av tjenesten. Ett av 
arbeidsområdene er forsknings- og utdanningsfunksjonene. For nærmere beskrivelse, se Kap 
2.3.2. 
  
Videre er det er et viktig moment at NNK-Rus har både regionale og nasjonale oppgaver. 
Regionale oppgaver omfatter ikke bare spesialisthelsetjenesten, men også i særlig grad oppgaver 
mot kommunene i Nord-Norge. Det er et sentralt poeng at den faglige tematikken NNK-Rus har 
ansvar for, spenner fra rusforebygging i skolen til behandlingsfaglige problemstillinger. 
Rusforebygging i skolen er et nasjonalt spissområde for NNK-Rus.  
 
 
 
3.2 Kommunene 

Det er et overordnet mål å styrke samhandlingen med kommunene. I tiltak overfor 
rusmiddelmisbrukere, er dette særlig viktig i samarbeid om individuell plan og gjennomføring av 
denne. Poliklinikker/rusteam og DPS-ene vil være de nærmeste samarbeidsparter i det daglige. 
Det er avgjørende at det er et nært samarbeid med hjemkommuner under institusjonsopphold slik 
at oppfølging etter utskrivning bli god. Slikt samarbeid bør forankres i individuell plan. 
Organisatorisk tilknytning til helseforetak av spesialiserte døgninstitusjoner i rustjenesten vil 
ikke ha vesentlig betydning for samhandlingen med kommunene. Avgjørende er at tilbudet fra 
disse både når det gjelder behandlingstilbud og veiledning og kompetanseheving blir like 
tilgjengelige for alle kommuner i helseregionen. Det er også avgjørende at disse har et godt 
samarbeid med andre regionfunksjoner på samme nivå (somatikk og psykiatri). 
 
Henvisning til spesialisitshelsetjenesten skjer normalt fra lege eller sosialkontor til nærmeste 
vurderingsinstans (DPS - poliklinikk/rusteam). Unntak er i Finnmark der Helse Finnmark har lagt 
vurderingsfunksjonen til Finnmarksklinikken.  
 
 
 
3.3 Finnmarksklinikken og DPS-ene 
Uansett valg av modell vil en måtte sørge for å etablere en faglig overbygging/nettverk som 
sikrer Finnmarksklinikken og også DPS-ene sin faglige utvikling. Finnmarksklinikken har i dag 
vansker med rekruttering av spesialister. Denne situasjonen vil ikke påvirkes av om 
Nordlandsklinikken organiseres verken til NLSH eller UNN. I og med skjevfordelingen av 
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institusjonstilbudene i regionen, er det viktig å sørge for at den kompetansen som er samlet i 
døgnsinstitusjonene kommer alle kommuner og DPS ene til gode.  Det faglige tilbudet ved 
Finnmarksklinikken vil fortsatt være sårbart, og det ligger derfor en klar utfordring i å inkludere 
klinikken i både fag- og kompetanseutvikling. 
 
 
 
3.4 Ulike alternative løsninger for fremtidig organisering  

Gruppen har drøftet hvilke løsninger for fremtidig organisering av Nordlandsklinikken og NNK 
– Rus som kan være aktuell. Eget rusforetak ble innledningsvis drøftet, men ansett å ligge utenfor 
delprosjektets mandat.  
 
Nordlandsklinikken og NNK - Rus ligger i dag nært geografisk og har allerede utviklet et 
samarbeid. I drøftingen av de fire nedenstående alternativene, har gruppen prøvd å se de to 
institusjonene hver for seg, og legger derfor frem løsningsforslag basert på å vurdere dem separat 
og ikke under ett. Selv om de pr i dag er geografisk nær hverandre, og derfor har et svært lett 
tilgjengelig felles fagmiljø.  I fremtiden er det viktig at kompetansesenteret etablerer et system 
for nær tilknytning også til andre kompetansemiljøer innen rus i regionen, og til psykisk 
helsevern.  Videre må samhandling med universitetet videreutvikles.  Organisering av NNK-Rus 
kan ikke baseres på tilknytning til en bestemt institusjon eller enhet.  Noen oppgaver innenfor 
senterets fremtidige virksomhet kan legges til den institusjon som har særskilt kompetanse på 
området. 
 
Rus er sammen med psykiatri det tjenesteområdet som vil være i sterkest utvikling i årene 
fremover. Begge er nasjonale satningsområder. For å kunne nå dagens og fremtidens 
målsettinger og krav til tjenestene til rusmiddelmisbrukere, er det behov for å styrke 
samhandlingen mellom disse fagområdene. Organisering og utvikling av rusfeltet må derfor ses i 
sammenheng med psykiatrien. Den modell som velges må være den som vurderes å samsvare 
best med fremtidig organisering og som best legger til rette for å fremme tjenesteutvikling. Som 
beskrevet under kap 2.1.1. kan det forventes en dreining av tilbudet i Nordlandsklinikken mot 
mer høyspesialsierte regionsfunksjoner, mens basistjenestene i helseforetakene vil styrkes 
desentralisert under DPS-ene.  
 
Dersom senteret i fremtiden skal avgrense sin virksomhet til dagens oppgaver, vil alternativt valg 
av tilknytning til spesialisthelsetjenesten være av underordnet betydning. Kompetanse innenfor 
forebygging finnes primært i kommuner og miljøer utenfor spesialisthelsetjenesten. I denne 
sammenheng legges til grunn at kompetansesenteret har et meget godt utgangspunkt for å bygge 
videre med utvklingsoppgaver for spesialisthelsetjenesten. Erfaringene med ivaretakelse av 
korrdineringsfunksjonen er gode. Dette gir et fortrinn i forhold til å organisere 
utiklingsoppgavene på annen måte.  
 
NNK-Rus har en bredt sammensatt oppgaveportefølje med regionale og nasjonale funksjoner 
samt tre oppdragsgivere. Grovt sett kan en anslå fordelingen som følger: forebygging (60%) og 
behandlingsrelatert (40%) av den totale innsatsen, dersom en legger en slik inndeling til grunn. 
Dette er i tråd med overordnede føringer nedfelt i bestillerdokumenter og et resultat av 
styringsdialogen. 
 
En organisering av NNK-Rus med direkte og nær tilknytning til kliniske enheter, kan bli en 
utfordring i forhold til å ivareta både nasjonale funksjoner, og den delen av oppgaveporteføljen 
som er knyttet til forebyggende arbeid og annen innsats rettet mot den kommunale helse- og 
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sosialtjenesten. Direkte og nær tilknytning til forsknings- og utviklingsenheter kan gi særlige 
utfordringer når det gjelder den andel av funksjoner som ikke kan rubriseres som FoU.  
 
Betydningen av nærhet til de kliniske fagmiljøene er påpekt både fra oppdragsgiverne og av 
prosjektgruppa gjennom Hålogalandsprosjektet. Betydningen og nødvendigheten av nærhet til 
det kommunale praksisfeltet er samtidig påpekt. I tillegg vektlegger prosjektgruppa betydningen 
av nærhet til fagmiljøer som arbeider med forsknings- og utviklingsarbeid.   
 
Følgende alternativer vil bli vurdert: 
 

1. Nordlandsklinikken til NLSH. 
2. Nordlandsklinikken til UNN. 
3. NNK - Rus knyttes til NLSH. 
4. NNK - Rus knyttes til UNN. 
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4 Konsekvensvurdering av de ulike alternativene  
 
Hovedprioriteringen i avgjørelsen av hvilket helseforetak Nordlandsklinikken og NNK-Rus skal 
organiseres til må være: 
 

1. å sørge for så lik fordeling av behandlingstilbudet i regionen som mulig, fordelt etter 
befolkningens behov 

2. å få en organisering som sikrer så høy faglig kvalitet som mulig i hele tjenestetilbudet 
3. å få en organisering som kan ivareta behovet for kompetanse i hele regionen, og bidra til 

å utvikle et godt og solid fagmiljø i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. 
 
Nordlandsklinikken ble i 2004 tilknyttet Hålogalandssykehuset (HHF) fordi Helse Nord valgte å 
tilknytte nye rusinstitusjoner til det helseforetak de geografisk sogner til. På grunn av geografisk 
skjevfordeling av tilbud ble alle institusjoner gitt hele regionen som dekningsområde, jf. pkt 3.1. 
Dersom dette prinsippet skal videreføres etter nedleggelse av HHF, bør institusjonen tilknyttes 
UNN som geografisk skal dekke Ofoten. Tilknytning til NLSH innebærer at ett helseforetak 
drives virksomhet som geografisk er lokalisert i et annet helseforetaks dekningsområde. 
Tilknytningsform forutsettes imidlertid å ikke i seg selv påvirke innholdet og fordeling av 
tilbudet fra institusjonen, som må begrunnes ut i fra en helhetlig plan for tjenesteområdet og 
befolkningens ulike behov i de ulike delene av regionen. De to foretakene vil imidlertid ha ulike 
muligheter for å differensiere og ellers tilpasse tilbudet i institusjonen i relasjon til andre tilbud i 
helseforetaket overfor målgruppen.  
 
Som påpekt foran må valg av alternativ i hovedsak begrunnes ut i fra hvilket alternativ som 
samlet gir de beste faglige, organisatoriske og økonomiske gevinster i utviklingssammenheng 
over tid. I Helse Nord er rusfeltet fortsatt i en oppbyggingsfase. Det samme gjelder for psykisk 
helsevern. Regional handlingsplan for rusfeltet ferdigstilles i løpet av året.  
 
Driften av tjenestene frem til i dag viser høy kapasitetsutnyttelse og tilgjengelighet uavhengig av 
bosted. Den regionale koordineringsenheten har bistått helseforetakene for å gi ”rett pasient rett 
tilbud til rett tid”. Det er ikke indikasjoner på systematisk geografisk skjevfordeling av tilbud, jf. 
pkt 2.2.2. Koordingeringsenheten er den instansen som fordeler tilgjengelige døgnplasser i 
regionen og kjøp av tjenester utenfor regionen. Ettersom dette skal skje i et regionalt perspektiv, 
må koordingeringsenheten sikre at det ikke skjer en skjevfordeling av gjestepasientkjøp.  
 
  
 
4.1 Konsekvenser for pasientens behandlingstilbud 
Status for tilbud til rusmiddelmisbrukere viser stor mangel på desentraliserte tjenester som 
poliklinikk og døgnplasser på DPS nivå. Spesialiserte tilbud for noen pasientgrupper er for lite 
utbygd. Dette gjelder blant annet tilbud til pasienter med dobbeltdiagnoser. Det forventes økt 
behov for tiltak etter tvangsinstituttet, tiltak for de aller yngste misbrukere, for gravide og for 
familier. Det er viktig å utvikle tilbud spesifikt rettet mot kvinner og særlig kvinner med 
omsorgsoppgaver.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i tjenestene er mangelfullt og tjenesten vil fortsatt være 
rekrutteringsmessig sårbar. Det er derfor et betydelig behov for forskning, utdanning og 
opplæring i takt med oppbyggingen, både innad i rusfeltet og i tilgrensende fagområder.  
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Disse forhold vil innebære at nye ressurser vil måtte brukes til å bygge opp basisfunksjonen 
desentralisert i helseforetakene, samtidig som de eksisterende spesialiserte tjenester må omstilles 
for å ivareta behovet for mer spesialiserte regionale funksjoner som nevnt over. 
Nordlandsklinikkens organisatoriske tilknytning har ingen vesentlig betydning for pasientens 
behandlingstilbud i dag. Sett i et langsiktig perspektiv vil en endring i tilknytningsform kunne ha 
betydning, blant annet gjennom oppbygging av tilbud på lokalsykehusnivå, og en sterkere 
sentralisering av spesialistfunksjoner. 
 
Organisasjonstilknytning til UNN eller NLSH vil ikke påvirke opptaket. Kommunene 
samarbeider primært med sitt lokale DPS og den regionale koordineringsenheten skal ikke 
påvirkes av eierskap. 
 
For ventelistesituasjonen, og spesielt for langtidsplassene, vil det uansett valg av fremtidig 
organiseringsmodell, være viktig å få til en god koordinering i regionen.  
 
 
 
4.2 Alternativ 1: Nordlandsklinikken knyttes til NLSH 

4.2.1 Faglige konsekvenser  
Hovedtyngden av pasienter ved Nordlandsklinikken kommer i dag fra Nordland fylke. Klinikken 
har lang tradisjon i å samarbeide med den primære helse- og sosialtjenesten i Nordland, samt 
øvrig spesialisthelsetjeneste i fylket. Ansvaret for Nordlandsklinikken vil synliggjøre og utvikle 
det rusfaglige arbeidet i NLSH` samlede tjenestetilbud.  
 
Tilknytning av rusinstitusjoner til flere helseforetak kan bidra til en bredere forankring av 
tilbudene i helseregionen.  
 
En organisering av Nordlandsklinikken til NLSH vil kunne bidra til å danne et fotfeste for 
ruskompetanse i NLSH, herunder Salten, Lofoten og Vesterålen samt Helgeland.   Det kan 
medføre en styrking av det rusfaglige miljøet i foretaket ved at spesialistkompetansen kommer 
organisatorisk nærmere befolkningen. Geografisk vil det ikke være noen endring.  
 
En slik organisering vil kunne bidra til at rusfeltet påvirker resten av spesialisthelsetjenesten 
gjennom ledelsesstrukturene ved en tilknytning til de to største helseforetakene i regionen, slik at 
rusreformen ikke bare vil bli fokusert på tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men også på 
andre deler av spesialisthelsetjenesten.  
 

4.2.2 Personellmessige konsekvenser 
Gruppen kan ikke se at organisering til NLSH vil ha noen personellmessige konsekvenser. Det 
forutsettes at ingen funksjoner flyttes ut av institusjonen. Den geografiske plasseringen av 
Nordlandsklinikken medfører således at det ikke vil være effektiviseringsgevinster for 
personellsituasjonen.  
 

4.2.3 Administrative konsekvenser 
Ved en organisatorisk tilknytning til NLSH, må ledelsesstrukturen ved Nordlandsklinikken 
avklares. NLSH har i dag ikke egen avdeling for rus. Ruspoliklinikken er integrert i psykiatrien. 
Det samme er Rus/psykiatriposten.  Denne posten er en del av psykiatrien og driver formelt sett 
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ikke med tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Nordlandsklinikken vil i denne modellen bli en 
liten enhet enten den organiseres i egen rusavdelingen eller som del av psykiatrien.  
 
Når det gjelder IKT vil det bli nødvendig å sørge for et felles pasientadministrativt system 
(DIPS). 
 

4.2.4 Økonomiske konsekvenser 
En tilknytning til NLSH vurderes ikke å gi økonomiske effektiviseringsgevinster av betydning.  
 
Drift av Nordlandsklinikken vil måtte ha de samme økonomiske rammer, uavhengig av 
organisatoriske tilknytning. Imidlertid må overheadkostnader knyttet til drift av 
Nordlandsklinikken, trekkes ut fra divisjon Narvik og overføres NLSH. Dette utgjør om lag 6 
mill. kroner. 
 
På kort sikt vil det ikke være investeringsbehov ved Nordlandsklinikken. Dersom det kommer 
endringer som følge av regional rusplan, vil det imidlertid kunne føre til et behov for nye midler 
både til investering og drift. 
 
Det forventes at det vil påløpe investeringsutgifter i forbindelse med opprettelse av et felles 
pasientadministrativt system (DIPS). 
 
 
 
4.3 Alternativ 2: Nordlandsklinikken knyttes til UNN 

4.3.1 Faglige konsekvenser  
En organisering av Nordlandsklinikken til UNN vil bidra til et samlet og styrket rusfelt i regionen 
ved samorganisering av majoriteten av døgntilbudet. Tilknytning til UNN kan også bidra til å 
styrke fagkompetansen og kapasiteten til å ivareta FoU oppgaver for hele regionen. 
 
Det gir mulighet til støre differensiering og samordning av dagens tilbud ved UNN og ved 
Nordlandsklinikken, for å styrke regionsfunksjonene. Noen tilbud er i dag delt mellom begge 
institusjoner og det kan oppnås driftsmessige fordeler ved endring i funkjons- og 
oppgavefordelingen mellom enhetene, gjennom at utvikling av spisskompetanse innen særlige 
fagområder fordeles mellom enhetene.  
 
I et utviklingsperspektiv er det særlig viktig å etablere sterke fagmiljøer som kan være ledende 
både i å utvikle kunnskapsgrunnlaget, redusere sårbarheten kompetansemessig og 
rekrutteringsmessig i et lite fagområde. Slike sterke fagmiljøer vi også understøtte etableringen 
av de desentraliserte basisfunksjoner som skal bygges ut ved lokalsykehus og DPS-er. Helse 
Nord har tillagt UNN en sentral rolle i å opprettte og drive fagråd og fagnettverk for å sikre en 
sterk og enhetlig fagutvikling i helseregionen. En samlet organisering av enhetene i ett foretak, 
vil også kunne gjøre det enklere å drifte en regional overbygning av et fagnettverk. Dette vil være 
særlig viktig for fagmiljøene ved Finnmarksklinikken og DPS-ene. Dette gjelder spesielt 
innenfor rusfeltet. Den foreslåtte tilknytning vil tilføre UNN et tradisjonelt sterkt fagmiljø som 
kan være drivende i dette arbeidet. 
 
En annen viktig faktor er at veiledningsplikten lettere kan samordnes mellom alle 
døgninstitusjonene ved en slik organisering.   Veiledningsplikten til kommunene skal først og 
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fremst utføres av DPS ene, men disse er ikke i stand faglig sett til å kunne påta seg denne 
oppgaven på en god måte.  Det er derfor viktig at en sentral faglig sterkt enhet bistår DPS ene 
slik at de blir i stand til å gjennomføre veiledning på en god måte.  Rusfeltet er et lite fagfelt 
innen spesialisthelsetjenesten, og det vurderes derfor som positivt å velge en modell som kan 
styrke denne siden av feltet.  
 
På andre side er det en fare for at kompetansen ikke blir spredt ved en for sterk sentralisering. 
Her vil det påligge fagfeltet et særlig ansvar for å videreutvikle det regionale fagnettverket slik at 
de desentraliserte tjenestene gir kvalitative gode tjenester. En sentralisering av tilbudene i UNN 
vil kreve større fokus og innsats for å sikre gode forskningsmiljøer flere steder i regionen ved 
bare på UNN.  
 
Imidlertid er den langsiktige målsettingen å sørge for økt kompetanse innen spesialiserte 
funksjoner. Små enheter i en desentralisert modell vil være sårbare og manglende 
volumkompetanse vil vanskeliggjøre utvikling av spesialiserte tjenester. 
 
En organisering til UNN kan gjøre det vanskelig å ha en god oversikt over alle DPS og 
kommuner i hele regionen. Imidlertid forutsettes at de erfaringer som er gjort gjennom 
etableringen av koordineringsenheten, nyttiggjøres til andre områder innen tjenesten.  
 

4.3.2 Personellmessige konsekvenser 
På samme måte som en organisering til NLSH, kan ikke gruppen se at en organisering til UNN 
vil ha noen personellmessige konsekvenser. Den geografiske plasseringen av Nordlandsklinikken 
gjør at det heller ikke ved denne organiseringen vil være effektiviseringsgevinster for 
personalsituasjonen.   
 

4.3.3 Administrative konsekvenser 
Ved en organisatorisk tilknytning til UNN, må ledelsesstrukturen ved Nordlandsklinikken 
avklares. UNN har egen avdeling for rus. Det vurderes derfor at Nordlandsklinikken i denne 
modellen vil bli en del av Rusavdelingen på UNN, og således bli del av en større administrativ 
enhet.  
 
Når det gjelder IKT vil det ved denne løsningen bli nødvendig å sørge for et felles 
pasientadministrativt system (DIPS). 
 

4.3.4 Økonomiske konsekvenser 
En tilknytning til UNN vurderes på samme måte som for alternativ 1, ikke å gi økonomiske 
effektiviseringsgevinster av betydning. Overheadkostnader for Nordlandsklinikken som i dag 
ligger i divisjon Narvik følger med i den samlede overføringen. 
 
Som nevnt i pkt. 4.2.4. vil drift av Nordlandsklinikken måtte ha de samme økonomiske rammer, 
uavhengig av organisatoriske tilknytning. Eventuelle endringer i funksjons- og 
oppgavefordelingen mellom enhetene vil kunne gi økte driftsmessige fordeler, og gjøre 
budsjetthåndteringen enklere. 
 
Det forventes at det vil påløpe investeringsutgifter i forbindelse med opprettelse av et felles 
pasientadministrativt system (DIPS). 
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Rusavdelingen ved UNN har ikke eget telematikkstudio, og det må derfor påregnes utgifter til 
etablering og drift av dette for å ivareta et nært faglig samarbeid med Nordlandsklinikken.  
 
 
 
4.4 NNK – Rus knyttes til NLSH 

4.4.1 Faglige konsekvenser  
En tilknytning av NNK-Rus til NLSH vil gi en god fordeling av de samlede fagressurser innen 
regionen. En slik organisering vil gi et mer desentralisert fokus i tråd med den ønskede 
tjenesteutviklingen.  
 
Senteret må ha et nært samarbeid med kliniske tjenester i rus og psykiatri i hele helseregionen. 
Denne oppgaven må ivaretas samtidig som både nasjonale funksjoner og den delen av 
oppgaveporteføljen som er knyttet til forebyggende arbeid og annen innsats rettet mot den 
kommunale helse- og sosialtjenesten. Nærhet til fagmiljøer som abeider med forsknings- og 
utviklingsoppgaver har stor betydning. En organisering til NLSH vil her være en utfordring 
dersom en vektlegger nærhet til regionale funksjoner som allerede i dag ligger ved UNN. 
Enheten vil da bli del av et mindre og mer sårbart FoU-miljø. Denne tilknytningen gir i tillegg 
større avstand til universitetsutdanningene. 
. 
 
Det er tidligere pekt på noen oppgaver innenfor senterets fremtidige virksomhet som kan legges 
til den organisasjon som har særskilt kompetanse på området, jf. pkt. 3.4. Dette kan være i 
forhold til samisk helsetjeneste der senteret i Karasjok og Finnmarksklinikken har god 
kompetanse, mens i forhold til pasienter med dobbeltdiagnoser har både NLSH og UNN spesiell 
utredningskompetanse.  
 

4.4.2 Personellmessige konsekvenser 
Forutsatt at NNK – Rus også i fremtiden lokaliseres i Narvik, vil det heller ikke for denne 
enheten ha noen personellmessige betydning om enheten organiseres til NLSH. Det forutsettes 
imidlertid at ingen funksjoner trekkes ut av enheten.  
 

4.4.3 Administrative konsekvenser 
For NNK-Rus vil nærhet til forskningsmiljø være av stor betydning. En mulighet her er å knytte 
senteret til forskningsseksjonen ved NLSH. Imidlertid er det også viktig å kunne videreføre 
dagens nødvendige fleksibilitet mellom nærhet til både praksis og forskningsfeltet. Særlig må det 
tas hensyn til NNK-Rus` oppgaver i forhold til kommunene i Nord-Norge, jf. ovenfor.  
 
Mandatet er å peke på overordnet organisering. Prosjektgruppa vurderer likevel at konkret intern 
organisering innenfor foretaket vil kunne ha stor betydning for drift og utvikling av enheten. Ut 
fra denne tenkningen bør NNK-Rus organiseres som egen enhet innenfor foretaket. Dette gjelder 
for alle de sju regionale kompetansesentrene i Norge i dag, og det vurderes at ny organisering bør 
ta hensyn til dette. 

4.4.4 Økonomiske konsekvenser 
NNK-Rus eksklusiv koordineringsenheten er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet (Shdir), 
samt gjennom salg av tjenester. Fortsatt drift som nå vil ikke gi økonomiske konsekvenser av 
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betydning. Koordineringsenheten finansieres med midler fra Helse Nord. Endring i tilknytning til 
nytt helseforetak vil heller ikke her gi økonomiske konsekvenser, forutsatt at enhetens oppgaver 
også i fremtiden er de samme. Det vises for øvrig til pkt. 2.3. og 2.3.1. 
 
 
 
4.5 NNK – Rus knyttes til UNN 

4.5.1 Faglige konsekvenser 
I vurderingen av å organisere NNK-Rus til UNN ser en at foretaket har både det kliniske miljøet 
og FoU miljøet. Dette gjelder selvsagt også for NLSH, men i avveiningen av begge foretakene, 
tegner en tilknytning til UNN seg som den mest aktuelle, blant annet på bakgrunn av bredden i 
FoU miljøer.  
 
Gruppen vurderer som positivt at denne tilknytningen betyr en tilknytning til landsdelens 
universitetssykehus og Universitetet i Tromsø. Det vektlegges at det på UNN er stor aktivitet 
innen regional og nasjonal kompetanseutvikling (utdanning og videreutdanning). Samtidig 
vurderer gruppen det som en fordel å samorganisere NNK-Rus til et foretak som allerede har 
relevante regionale funksjoner. 
 
Fagmiljø innen telemedisin ved UNN vil være en ressurs for drift av nasjonale IKT-tjenester ved 
NNK-Rus. Det henvises her spesielt til www.forebygging.no. 
 
Argumenter mot denne organiseringen er at det i framtida i større grad vil være fagutvikling og 
fagutøvelse i en desentralisert modell, der DPS (poliklinikker/rusteam og døgntilbud) vil ha en 
sentral funksjon i å gi tilbud nært brukeren og i samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde. 
Denne løsningen innebærer en sentralisering som kan komme til å få for sterkt fokus på 
forskning versus (modell) utviklingsarbeid.  
 
Som nevnt i pkt 4.4.1. vil noen av senteret fremtidige virksomhet kunne legges til den 
organisasjon som har særskilt kompetanse på området, jf. pkt. 3.4. Dette kan være i forhold til 
samisk helsetjeneste der senteret i Karasjok og Finnmarksklinikken har god kompetanse, mens i 
forhold til pasienter med dobbeltdiagnoser har både NLSH og UNN spesiell 
utredningskompetanse.  
 

4.5.2 Personellmessige konsekvenser 
Forutsatt at NNK – Rus også i fremtiden lokaliseres i Narvik, vil det ikke få noen 
personellmessige konsekvenser om enheten organiseres til UNN. Det forutsettes imidlertid at 
ingen funksjoner trekkes ut av enheten.  
 
I prinsippet kan NNK-Rus flyttes til UNN og samlokaliseres med forsknings- og fagmiljøet i 
Tromsø. Dette kan for det første føre til at en mister eksisterende fagkompetanse, og det grunnlag 
som utviklingsarbeidet kan bygge videre på. Gruppen har lagt til grunn at virksomheten skal 
være lokalisert som det er pr i dag. 

4.5.3 Administrative konsekvenser 
Også i denne modellen vil det for NNK – Rus være viktig med nærhet til forskningsmiljøene. 
Som nevnt under pkt 4.4.3. vil det også for denne modellen være viktig å kunne videreføre den 
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nødvendige fleksibilitet NNK-Rus har mellom nærhet til både praksis og forskningsfeltet. Dette 
gjelder i særlig grad kompetansesenterets oppgaver i forhold til kommunene i Nord-Norge. 
 
Selv om mandatet er å peke på overordnet organisering har prosjektgruppa likevel vurdert at 
konkret intern organisering innenfor foretaket vil kunne ha stor betydning for drift og utvikling 
av enheten.  Ut fra denne tenkningen bør NNK-Rus organiseres som egen enhet tilknyttet 
Rusavdelingen, eventuelt organisert som egen enhet/avdeling under medisinske eller allmenne 
serviceavdelinger. 

4.5.4 Økonomiske konsekvenser 
NNK-Rus eksklusiv koordineringsenheten er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet (Shdir), 
samt gjennom salg av tjenester. Fortsatt drift som nå vil ikke gi økonomiske konsekvenser av 
betydning. Koordineringsenheten finansieres med midler fra Helse Nord. Endring i tilknytning til 
nytt helseforetak vil heller ikke her gi økonomiske konsekvenser, forutsatt at enhetens oppgaver 
også i fremtiden er de samme. Det vises for øvrig til pkt 2.3. og 2.3.1. 
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5 Delprosjektgruppens forslag til fremtidig organisering  
 
5.1 Nordlandsklinikkens fremtidige tilknytning 
Tilknytning til NLSH vil på kort sikt bidra til at det største helseforetaket innenfor Nordland får 
ansvar for de spesialiserte tjenester innenfor rus som dekker befolkningens behov i eget fylke. 
Dette vil kunne sikre at tilbudet til rusmiddelmisbrukere ivaretas og utvikles. Det vil imidlertid 
kunne svekke muligheten til å omstille tilbudet mot mer spesialiserte institusjonstilbud på den 
ene siden, og på den annen side etablering av desentraliserte basisfunksjoner.  
 
Slik tilknytning vil 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. 
 
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 større vekt på mer spesialiserte funksjoner og faglig utvikling. En slik 
organisering innebærer en klar forpliktelse i forhold til dette. Nye ressurser som ledd i en 
opptrapping kan prioriteres til å bygge ut desentraliserte basisfunksjoner og øke samhandlingen 
med kommunene. Gruppen ser at NLSH på kort sikt ville kunne ha profitert på at 
Nordlandsklinikken ble tilknyttet foretaket, men at slik tilknytning på lengre sikt gir dårligere 
utviklingsmuligheter i forhold til tjenestene samlet.  En betingelse for denne utviklingen er at den 
sentraliserte delen bistår aktivt i utviklingen av det desentraliserte tjenestetilbudet samtidig som 
den arbeider aktivt med å utvikle egen spisskompetanse.   Foretakets basisfunksjoner bør være 
lokalisert geografisk i området. Det henvises i denne sammenheng til regional rusplan. 
 
Prosjektgruppen anbefaler: 
 
Nordlandsklinikken organiseres til UNN. 
 
 
 
5.2 NNK-Rus` fremtidige tilknytning 
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. 
 
Prosjektgruppen anbefaler: 
 
NNK-Rus organiseres til UNN. 
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