
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 20. februar 2007 
 
Kl.: 10.30 til ca. 13.00 
 
Sted: Linken – Forskningsparken  
 Møtesenter AS, Sykehusveien 23,  
 Tromsø 
 
 
 
  
 



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

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.2.2007 200700010-14 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 20. FEBRUAR 2007 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 20. februar 2007 – fra kl. 10.30 
Linken – Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23,  Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 15-2007 og 16-2007 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.2.2007 200700010-15 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 15-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 20. februar 2007 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 20. februar 2007: 
 
Sak 15-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 16-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. februar 2007 Side 3
Sak 17-2007 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge  HF og 

Helse Finnmark HF, jf. helseforetaksloven § 21 
Side 12

Sak 18-2007 Budsjett 2007 – konsolidert Side 13
Sak 19-2007 Oppdragsdokument 2007 til helseforetakene i Helse Nord Side 40
Sak 20-2007 Eventuelt Side 42

 
 
Bodø, den 16. februar 2007 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.2.2007 200700010-16 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

STYRESAK 16-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. FEBRUAR 2007 
 

Møtedato: 20. februar 2007 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 14. FEBRUAR 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Møtesenter – Forskningsparken i 
Tromsø, den 14. februar 2007 – fra kl. 10.05 til kl. 13.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og 
Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Trude Husjord og observatør Hans Austad, leder Regionalt Brukerutvalg.  
Vararepresentant Sissel B. Jenssen kunne ikke møte på kort varsel. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, direktør forr. utvikling 
Tor-Arne Haug og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 4-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 4-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 5-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. og 13. desember 2006 
Sak 6-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. januar 2007 
Sak 7-2007 Valg av nye styrer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse 

Finnmark HF, jf. helseforetaksloven § 21 
Saken ble trukket av styreleder ved møtestart. 

Sak 8-2007 Flyambulansetjenesten fra sommeren 2009 – høringsuttalelse om struktur 
og krav, jf. styresak 2-2007 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 9-2007 Egenkapitalinnskudd i helseforetakene 
Sak 10-2007 Helsesamarbeid i nordområdene 
Sak 11-2007 Sluttrapport, fase 0 felles utredning om samarbeid knyttet til stabs- og 

støttefunksjoner  
Sak 12-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Samdata – spesialisthelsetjenesten 2005, utviklingstrekk i Helse Nord 

2002-2005 
 4. Viken senter for psykiatri og sjelesorg 

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble trukket, den fremmes i neste 
styremøte. 
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 5. Oppstart nye regionale utdanningsprogrammer 
 6. Fagnettverk 
 7. Kontrollkomiteens årsrapport for 2006 
 8. Kontrollkomiteens møte- og aktivitetsplan for 2007 
Sak 13-2007 Referatsaker 
 1. E-post med vedlegg fra Finnmark SV av 12. januar 2007 ad. 

rehabiliteringstilbudet i Helse Finnmark 
 2. Brev fra Jan Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant for FrP, 

journalført 15. januar 2007 ad. vedtak i styret i Helse Finnmark HF 
 3. Protokoll fra møter i kontrollkomiteen, den 10. juli 2006 og 7. 

november 2006 
 4. Brev fra NHO Nordland av 9. februar 2007 med uttalelse fra styret i 

NHO Nordland ad. ”Det gode bosted” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Tom Brasø, tillitsvalgt ambulanseflytjenesten Brønnøysund 
av 12. februar 2007 ad. innstilling om flytting av ambulansefly fra 
Brønnøysund til Bodø 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 14-2007 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 5-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. OG 13. DESEMBER 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. og 13. desember 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 6-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 15. JANUAR 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. januar 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 7-2007  VALG AV STYRET I 
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 HF OG HELSE FINNMARK HF, JF.  
 HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
 
Saken ble trukket av styreleder ved møtestart. 
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STYRESAK 8-2007  FLYAMBULANSETJENESTEN FRA  
 SOMMEREN 2009 – HØRINGSUTTALELSE OM  
 STRUKTUR OG KRAV, JF. STYRESAK 2-2007 
 
Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak – med noen endringer i 
forhold til utsendte forslag: 
 
Styret i Helse Nord RHF vil gi selskapsmøtet i Luftambulansetjenesten ANS følgende 
tilrådning: 
 
1. Samtlige fly skal ha plass til to bårer med fullverdig medisinsk overvåkingsutstyr 
 
2. Stasjoneringen av ambulansefly i Brønnøysund anbefales opphørt, under forutsetning av 

at luftambulansebasen i Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir 
fra 2008 betjent med et nytt helikopter.  

 
3. Dagens dimensjonering med seks døgnfly i Helse Nord omgjøres til fire døgnfly og to 

dagfly. Døgnflyene anbefales stasjonert i Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. Dagflyene 
anbefales stasjonert i Bodø og i Alta.  Det anbefales at ny kontrakt inneholder nødvendige 
opsjoner for utvidet kapasitet/beredskap ved evt. endret behov i avtaleperioden. 

 
4. For å ivareta et stort antall primæroppdrag i Finnmark anbefales tilstedevakt på 

døgnflyene i Kirkenes og Alta. For døgnflyene i Tromsø og Bodø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
60 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyene foreslås å ha aktiv vakt åtte 
timer dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
5. Det forutsettes at minst ett (av to) tekniske reservefly er stasjonert i Tromsø hvor det også 

må lokaliseres delelager, teknisk vedlikehold og nødvendig teknisk kompetanse i 
heldøgnlig beredskap.    

 
6. Nasjonal flykoordineringssentral (FKS) anbefales å være tilknyttet regional AMK-sentral i 

Nord-Norge og bør være eiet og drevet av andre enn leverandøren av flyoperativ tjeneste. 
 
7. Luftambulansetjenesten ANS bes sørge for at økonomiske konsekvenser fremkommer 

spesifisert og oversiktlig som en del av et godt beslutningsgrunnlag i anbudskonkurransen. 
Oppdragsgivers spesifikasjoner må tydelig gjengi kravene til tilgjengelighet, 
beredskapsnivå og organisering. Tilgjengelighetskrav på 100 % anbefales ikke. 

 
8. Det endelige resultatet av anbudskonkurransen legges frem for styret i Helse Nord RHF, 

før endelig anskaffelse gjennomføres.  
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til styrets vedtak (i forhold til administrasjonens forslag):  
 
1. Uforandra 
 
2. Stasjonering av ambulansefly i Brønnøysund anbefales videreført. Luftambulansebasen i 

Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir fra 2008 betjent med et 
nytt helikopter. 
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3. Dagens dimensjonering med seks døgnfly i Helse Nord omgjøres til fem døgnfly og et 

dagfly. Døgnflyene anbefales stasjonert i Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og 
Kirkenes. Dagflyet anbefales stasjonert i Alta. 

 
4. Det anbefales tilstedevakt på døgnflyene i Kirkenes og Alta for å ivareta et stort antall 

primæroppdrag i Finnmark. For døgnflyene i Bodø og Tromsø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
30 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyet foreslås å ha aktiv vakt åtte timer 
dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
5. Det anbefales at ny kontrakt inneholder nødvendige opsjoner for utvidet 

kapasitet/beredskap ved eventuell endret behov i avtaleperioden. 
 
Forslaget ble trukket – etter avstemning over punkt 4. 
 
6. Opprinnelig 5 
 
7. Opprinnelig 6 
 
8. Opprinnelig 7 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vil gi selskapsmøtet i Luftambulansetjenesten ANS følgende 
tilrådning: 
 
1. Samtlige fly skal ha plass til to bårer med fullverdig medisinsk overvåkingsutstyr 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Stasjoneringen av ambulansefly i Brønnøysund anbefales opphørt, under forutsetning av 

at luftambulansebasen i Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir 
fra 2008 betjent med et nytt helikopter.  

 
Vedtatt mot fire stemmer (Grete Bang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild 
Stenersen). 
 
3. Dagens dimensjonering med seks døgnfly i Helse Nord omgjøres til fire døgnfly og to 

dagfly. Døgnflyene anbefales stasjonert i Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. Dagflyene 
anbefales stasjonert i Bodø og i Alta.  Det anbefales at ny kontrakt inneholder nødvendige 
opsjoner for utvidet kapasitet/beredskap ved evt. endret behov i avtaleperioden. 

 
Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen). 
 
4. For å ivareta et stort antall primæroppdrag i Finnmark anbefales tilstedevakt på 

døgnflyene i Kirkenes og Alta. For døgnflyene i Tromsø og Bodø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
60 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyene foreslås å ha aktiv vakt åtte 
timer dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen). 
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5. Det forutsettes at minst ett (av to) tekniske reservefly er stasjonert i Tromsø hvor det også 

må lokaliseres delelager, teknisk vedlikehold og nødvendig teknisk kompetanse i 
heldøgnlig beredskap.    

 
Enstemmig vedtatt. 
 
6. Nasjonal flykoordineringssentral (FKS) anbefales å være tilknyttet regional AMK-sentral i 

Nord-Norge og bør være eiet og drevet av andre enn leverandøren av flyoperativ tjeneste. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
7. Luftambulansetjenesten ANS bes sørge for at økonomiske konsekvenser fremkommer 

spesifisert og oversiktlig som en del av et godt beslutningsgrunnlag i anbudskonkurransen. 
Oppdragsgivers spesifikasjoner må tydelig gjengi kravene til tilgjengelighet, 
beredskapsnivå og organisering. Tilgjengelighetskrav på 100 % anbefales ikke. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
8. Det endelige resultatet av anbudskonkurransen legges frem for styret i Helse Nord RHF, 

før endelig anskaffelse gjennomføres.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 8-2007 – stemmeforklaring: 
 
Rapporten som legges til grunn for høring angående ambulanseflytjenesten skal gi grunnlag 
for drift av ambulanseflytjenesten fram til 2019, og vil være en viktig del av 
helsetjenestetilbudet for befolkningen i Nord-Norge i tiden fremover.  
Den medisinske utvikling samt endringer i funksjonsfordeling innen det regionale foretaket 
vil kreve en fleksibel organisasjon for å løse framtidig pasientlogistikk.  
Det er derfor beklagelig at rapporten gir et for ufullstendig beslutningsgrunnlag på flere 
områder. Den tar utgangspunkt i at dagens bruk av ambulansefly er riktig, og velger ikke å 
belyse dagens drift utover type oppdrag. Videre mangler den data som belyser 
diagnosegrupper, hva flyene brukes til og omfang av samtidighetskonflikter. Dokumentasjon 
og vurderinger om hvorvidt dagens drift er hensiktsmessig og om ressursene er riktig fordelt i 
regionene savnes også. 
De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF kan derfor ikke stille seg bak en 
endring i basestrukturen eller økning i aktiveringstid før det foreligger en rapport med et mer 
fullstendig beslutningsgrunnlag og konsekvensanalyser.  
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 9-2007  EGENKAPITALINNSKUDD I  
 HELSEFORETAKENE 
 
Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å overta en netto pensjonsforpliktelse knyttet til Helse 

Nord IKT med virkning fra 1.1.2006. Dette fører til at egenkapitalen i helseforetakene 
økes med:   

 
Helse Finnmark HF kr 745 218 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 3 981 246 
Hålogalandssykehuset HF kr 1 686 517 
Nordlandssykehuset HF kr 1 798 866 
Helgelandssykehuset HF kr 909 240 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endring i egenkapitalen i Nordlandssykehuset 

HF knyttet til overtakelsen av Vesterålen med virkning fra 1.9.2006: 
 

Annen egenkapital kr 118 586 030 
Strukturfond kr 19 471 000 
Udekket tap - kr 105 393 713 
Sum kr 32 663 317 

 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i disse beløpene 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å overta en netto pensjonsforpliktelse knyttet til Helse 

Nord IKT med virkning fra 1.1.2006. Dette fører til at egenkapitalen i helseforetakene 
økes med:   

 
Helse Finnmark HF kr 745 218 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 3 981 246 
Hålogalandssykehuset HF kr 1 686 517 
Nordlandssykehuset HF kr 1 798 866 
Helgelandssykehuset HF kr 909 240 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endring i egenkapitalen i Nordlandssykehuset 

HF knyttet til overtakelsen av Vesterålen med virkning fra 1.9.2006: 
 

Annen egenkapital kr 118 586 030 
Strukturfond kr 19 471 000 
Udekket tap - kr 105 393 713 
Sum kr 32 663 317 

 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i disse beløpene 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 10-2007  HELSESAMARBEID I NORDOMRÅDENE 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar redegjørelsen om helsesamarbeid i nordområdene til orientering, og gir sin 

tilslutning til de tiltak adm. direktør har satt i verk for å styrke samarbeidet. 
 
2. Styret vil understreke viktigheten av helsesamarbeidet i den utvikling som vil skje i 

nordområdene fremover. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 11-2007  SLUTTRAPPORT, FASE 0 FELLES  
 UTREDNING OM SAMARBEID KNYTTET TIL  
 STABS- OG STØTTEFUNKSJONER 
 
Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 1 som foreslått i prosjektrapporten. Basert på analyser og 

vurderinger i fase 1 må det tas en endelig beslutning om det skal etableres nasjonale 
fellesløsninger og i hvilken form dette eventuelt skal skje. I tillegg må det etableres en 
plan for videre arbeid. 

 
2. Det etableres en programledelse for å sikre god gjennomføring av fase 1, og for å sikre at 

det blir så godt samsvar som mulig mellom de ulike regionale prosesser og en mulig 
utvikling i retning av nasjonale fellesløsninger. 

 
Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor for bl.a. å kunne håndtere gjestepasientoppgjør 
mellom regionene. 

 
3. Forutsetningene for å realisere det store gevinstpotensialet må presiseres, og det må 

utarbeides helt konkrete planer for gevinstrealisering. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til tillegg til punkt 2 – andre avsnitt i vedtaket:  
 
Etableringen av et nasjonalt oppgjørskontor må skje på annen måte enn gjennom å etablere et 
felleseid aksjeselskap (AS). 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 1 som foreslått i prosjektrapporten. Basert på analyser og 

vurderinger i fase 1 må det tas en endelig beslutning om det skal etableres nasjonale 
fellesløsninger og i hvilken form dette eventuelt skal skje. I tillegg må det etableres en 
plan for videre arbeid. 
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2. Det etableres en programledelse for å sikre god gjennomføring av fase 1, og for å sikre at 

det blir så godt samsvar som mulig mellom de ulike regionale prosesser og en mulig 
utvikling i retning av nasjonale fellesløsninger. 

 
Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor for bl.a. å kunne håndtere gjestepasientoppgjør 
mellom regionene. 

 
3. Forutsetningene for å realisere det store gevinstpotensialet må presiseres, og det må 

utarbeides helt konkrete planer for gevinstrealisering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 12-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 – gjennomgang av protokoll 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Helgelandssykehuset HF – orientering om møte med ordfører Løvdahl ad. 
Helgelandssykehuset Mosjøen (transport, evaluering av ny organisering m. m.) 

- Økonomisk status pr. 31. desember 2006 
- Stevning – Nordland Taxi AS, informasjon 
- Luftambulansetjenesten ANS: Budsjett 2007 – orientering om styrevedtak 
- Ny inntektsfordelingsmodell – avtale med Rokkansenteret 
- Henvendelser fra media – håndtering  
- Diverse møter med Helse- og omsorgsdepartementet ad. den økonomiske situasjonen.  
- Samdata spesialisthelsetjenesten 2005, jf. styresak 13-2007/3. 
- Helse Nord IKT – informasjon om det pågående arbeidet om IKT-organisering 
- Helse- og omsorgskomiteen, besøk i Helse Nord RHF 26. februar 2007 
- Evaluering prosjekt Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – orienteringssak til 

styret i Helse Nord RHF 
- Samarbeid med Kommunenes sentralforbund  
- Rehabiliteringstjenesten i Finnmark – kort orientering om arbeidet 
- Intensivkapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Orienteringssak til 

RHF-styret i styremøte, den 14. mars 2007 
- Møte med Bodø Kommune ad. tilbud til rusmiddelmisbrukere i Bodø og omegn 

3. Samdata – spesialisthelsetjenesten 2005, utviklingstrekk i Helse Nord 2002-2005  
4. Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble trukket, den 

fremmes i neste styremøte.  
5. Oppstart nye regionale utdanningsprogrammer  
6. Fagnettverk 
7. Kontrollkomiteens årsrapport for 2006 
8. Kontrollkomiteens møte- og aktivitetsplan for 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 13-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post med vedlegg fra Finnmark SV av 12. januar 2007 ad. rehabiliteringstilbudet i Helse 

Finnmark 
2. Brev fra Jan Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant for FrP, journalført 15. januar 2007 

ad. vedtak i styret i Helse Finnmark HF  
3. Protokoll fra møter i kontrollkomiteen, den 10. juli 2006 og 7. november 2006 
4. Brev fra NHO Nordland av 9. februar 2007 med uttalelse fra styret i NHO Nordland ad. 

”Det gode bosted” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Tom Brasø, tillitsvalgt ambulanseflytjenesten Brønnøysund av 12. februar 2007 
ad. innstilling om flytting av ambulansefly fra Brønnøysund til Bodø 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 14-2007  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. februar 2007 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 16. februar 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.2.2007 200700025-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 17-2007  VALG AV STYRET I 
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 HF OG HELSE FINNMARK HF, JF.  
 HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
 

Møtedato: 20. februar 2007 

 
Sakspapirene legges frem ved møtestart.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.2.2007 200600045-33 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 
 

 

STYRESAK 18-2007  BUDSJETT 2007 – KONSOLIDERT  
 

Møtedato: 20. februar 2007 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken presenteres samlet budsjett for foretaksgruppen for 2007 med tilhørende 
plantall for aktivitet. I tillegg presenteres en strategi for omstilling og en oppsummering av 
vedtatte omstillingstiltak i helseforetakene med tiltak for å nå fastsatte resultatkrav.  
 
Som redegjort for i tidligere styresaker om budsjett 2007, har Helse Nord store utfordringer 
for å nå økonomisk resultatkrav i 2007. Styret vedtok derfor i desember å be eier om et utsatt 
balansekrav på 250 mnok for 2007. I februar har Regjeringen vedtatt å øke tildeling av basis 
rammetilskudd til Helse Nord med 225 mnok. Det er en klar forutsetning for denne ekstra 
tildelingen er at helseforetakene oppnår fastsatt resultatkrav for 2007. 
I denne saken legges fram forslag til økning av helseforetakenes driftsrammer i tråd med 
denne tildelingen.  
I tillegg er det bevilget 50 mnok til rustiltak, 50 mnok til lokalsykehusprosjekter og 604 mnok 
i tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe sykemeldte raskere tilbake til 
arbeidslivet, hvorav 380 mnok skal benyttes til tiltak i regi av de regionale helseforetakene. 
Helse Nord RHF forventer å få 44 mnok til tiltak for å redusere sykefravær. Fordelingen av de 
øvrige midlene er ikke klar nå. Disponeringen av disse midlene vil bli forelagt styret i løpet av 
våren. 
 
 I foretaksmøte, den 13. februar 2007 er økonomisk resultatkrav for 2007 til Helse Nord 
fastsatt til et underskudd på 135 mnok. Helse Nord styret fastsatte samlet resultatkrav til 126,7 
mnok i desember. Det legges fram forslag til justering av helseforetakenes resultatkrav for 
2007 i denne saken. Resultatkrav for 2008, 2009 og 2010 skisseres.  
 
Pr. januar har helseforetakene samlet meldt om omstillingsutfordring på 570 mnok. Det er 
vedtatt tiltak for 214 mnok, og uløst omstilling i forhold til vedtatt resultatkrav er beregnet til 
356 mnok. Etter fordeling av økt rammetilskudd på 225 mnok og reviderte resultatkrav med 
8,3 mnok, må Helse Nord realisere ytterligere tiltak for omtrent 148 mnok i 2007. Helse Nord 
RHF vil vektlegge arbeid med langsiktige tiltak slik at balansekravet kan oppnås i 2007 og 
påfølgende år.  
 
I budsjettet foreslås det å fordele en del midler til helseforetakene som i budsjettsaken i 
desember var budsjettert på RHF. Dette er i hovedsak mindre justeringer av helseforetakenes 
driftsrammer for ulike tiltak. I tillegg redegjøres det for fordeling av forskningsmidler. 
 
Det foreslås å utvide trekkrettigheter på konsernkonto for Helgelandssykehuset HF. I 
foretaksmøte 13.februar ble ikke Helse Nord tildelt låneramme, men er gitt anledning til å 
kommer tilbake med søknad om lån til konkrete større byggeprosjekter. Investeringsplanen 
vedtatt i november på 550 mnok var forutsatt et lån på 300 mnok, og det er derfor nødvendig 
å bremse investeringsaktiviteten så mye som mulig inntil en avklaring på finansiering 
foreligger. 
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Samlet budsjett for foretaksgruppen for 2007 
Det budsjetteres med samlede inntekter for helseforetakene på 10,16 mrd kroner. 
  
Det legges fram et samlet budsjett med budsjettert resultat i tråd med eiers resultatkrav på 135 
mnok. Uløst omstilling som det i dag ikke er laget konkrete planer for i det framlagte 
budsjettet er budsjettert som annen inntekt med 148 mnok etter tilførsel av økt basistilskudd 
og justering av resultatkrav. 
 
Fordeling av økt basisramme og fastsetting av økonomiske resultatkrav for 2007 
Helse Nord RHF har fått tilført 225 mnok i økt basisramme som et bidrag til å løse 
omstillingsutfordringen for 2007. Styret for Helse Nord RHF ba i utgangspunktet om å få lov 
til å gå med et økt underskudd på 250 mnok i 2007. Det at vi nå i stedet får økt basisramme 
styrker likviditeten i foretaksgruppe og bedrer rentenettoen med i overkant av 4 mnok (med 
dagens rentenivå). 
 
I tilegg setter nå eier et resultatkrav som er 8,3 mnok lavere enn det som ble lagt til grunn 
under styrets behandling. Samlet resultatkrav for 2007 ble i desember fastsatt til 126,7 mnok. 
I foretaksmøte 13.februar er Helse Nord gitt et resultatkrav på 135 mnok i underskudd for 
2007.  
 
Dette innebærer at vi kan disponere 225 mnok i økt basisramme, vel 4 mnok i økt renteinntekt 
og 8,3 mnok i mindre stramt resultatkrav. 
 
I tillegg er det bevilget 50 mnok til rustiltak, 50 mnok til lokalsykehusprosjekter og 604 mnok 
i tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe sykemeldte raskere tilbake til 
arbeidslivet, hvorav 380 mnok skal benyttes til tiltak i regi av de regionale helseforetakene. 
Helse Nord RHF forventer å få 44 mnok til tiltak for å redusere sykefravær. Fordelingen av de 
øvrige midlene er ikke klar nå. Disponeringen av disse midlene vil bli forelagt styret i løpet av 
våren. 
 
Administrerende direktør vil foreslå å fordele det meste av disse midlene til helseforetakene 
som et bidrag til å løse omstillingsutfordringene. I tillegg foreslås det å holde igjen 25 mnok 
til styrets disposisjon. Disse midlene foreslås brukt til ”engangstiltak” i 2007. Dels vil det 
foreslås å fordele dem til helseforetakene for å støtte opp under gode styrings- og 
omstillingsprosesser, dels vil de kunne brukes til å gjennomføre omstillingstiltak som skal gi 
effekt i årene fremover.  
Når de 25 mnok nå ikke brukes til permanent drift, vil de kunne disponeres i budsjett 2008. 
Da kan de benyttes til å støtte opp under investeringsplanen, finansiere ny eller økt ønskelig 
aktivitet, eller disponeres til å følge opp resultatet av den nye inntektsfordelingsmodellen 
(som skal behandles av styret høsten 2007). 
 
Prinsipper for fordeling 
Det er gjort ulike simuleringer av fordeling basert på ISF-produksjon, andel basisramme. 
Disse simuleringene gir i hovedsak samme resultat. 
 
Det foreslås å ta utgangspunkt i denne simuleringen og foreta to justeringer: 
 
1. Det foreslås å fordele 5 mnok ekstra til Helse Finnmark HF. 
2. Det foreslås å fordele 2 mnok ekstra til Helgelandssykehuset HF. 
 
Tildelingen trekkes fra beløpene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Nordlandssykehuset HF (NLSH). 
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Dette gir følgende fordeling til helseforetakene: 
 

(tall i 1000 kr)

Forslag til økt 
basisramme 
2007

Finnmark 30 000               
UNN 87 600               
NLSH 52 400               
Helgeland 30 000               
Styrets disp 25 000               
Sum 225 000              
 
Rentegevinsten vil følge av den økte basisrammen. 
 
Administrerende direktør foreslår at økt lovlig underskudd, 8,3 mnok i hovedsak deles 
mellom UNN og NLSH for fusjonsprosessen med Hålogalandssykehuset. Resten fordeles de 
enkelte helseforetakene for å ”avrunde” resultatkravet.  
 
Dette gir følgende økonomisk resultatkrav for 2007: 
  

Finnmark 14 700          15 000               
UNN 68 900          74 000               
NLSH 35 800          38 000               
Helgeland 9 300            10 000               
RHF -                -                     
Apoteket (2 000)           (2 000)                
Sum 126 700        135 000           

Resultatkrav     
(alle tall i 1000 kr) Vedtatt 2007 Forslag 2007

 
 
Samlet sett innebærer dette at helseforetakene får en lettelse i sitt omstillingskrav i forhold til 
styresak 101-2006 på 212,3 mnok. I tillegg avsettes det 25 mnok til styrets disposisjon. 
 
Fordeling av sentralt avsatte midler 
Administrerende direktør foreslår å justere helseforetakenes rammer for tiltak innenfor 
psykisk helsevern, revmatologi, habilitering/rehabilitering, regionalt fagnettverk 
ADHD/Tourette/Narkolepsi og pasientinformasjon. Dette er midler som tidligere er 
budsjettert sentralt. For detaljer vises til vedlegg 1 og utredningen. 
 
Omstillingsutfordring 2007 
Foretaksgruppen leverer ikke et samlet budsjett i tråd med fastsatt resultatkrav. Det er 
innarbeidet tiltak for omtrent 214 mnok i det framlagte budsjettet, og samlet uløst omstilling 
var før ekstra bevilgning beregnet til 356 mnok. Etter ekstra tildeling og justering av 
resultatkrav gjenstår det å identifisere og realisere tiltak for ytterligere 148 mnok som må 
løses i 2007. I tillegg vil økt likviditet gi en effekt på netto finanskostnader som reduserer 
dette ytterligere. 
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Omstillingsutfordringen fordeles slik i foretaksgruppen: 
 
(tall i 
mnok)

Helse 
Finnmark

UNN NLSH Helgelands-
sykehuset

RHF inkl 
IKT

Sum

Økonomisk 
omstillingsu
tfordring

75 265 141 70 19 570

Planlagt løst 
i tiltak

45 95 40 30 4 214

Uløst pr 
januar for 
2007

30 170 101 40 15 356

Forslag økt 
basisramme

30 87,6 52,4 30 200

Forslag 
endring 
resultatkrav

0,3 5,1 2,2 0,7 8,3

Uløst 
omstillings
utfordring 
2007

0 77,3 46,4 9,3 15 148

 
 
Administrerende direktør legger opp til at det umiddelbart skal startes en prosess i 
foretaksgruppen for å identifisere tiltak for å oppnå balanse i forhold til fastsatt resultatkrav 
for 2007. I tillegg må det startes et mer langsiktig arbeid for å identifisere tiltak som kan gi 
varig effekt i forhold til å oppnå balanse f. o. m. 2008. Det legges frem ny oversikt til styret i 
forbindelse med 1.tertialrapport 2007.  
 
Konsekvenser for pasienttilbudet 
Det er ikke vedtatt tiltak hvor tilbud helt eller delvis fjernes. Vedtatte tiltak vil føre til lengre 
ventetid for enkelte pasientgrupper. Det er særlig viktig å holde fokus på tiltak innenfor 
russektoren for å hindre rettighetsbrudd og risiko for økt bruk av fritt sykehusvalg med økte 
reisekostnader.  
 
Konsekvenser for ansatte 
Helseforetakene melder om konsekvenser for ansatte i form av økt arbeidsbelastning på grunn 
av reduksjon i antall stillinger, redusert innleie og endrede tjenesteplaner. Det er ikke 
identifisert behov for oppsigelser p. t., og reduksjon skal fortrinnsvis løses gjennom intern 
omstilling, redusert innleie og at stillinger holdes vakant.  
 
Strategi for økonomisk balanse i Helse Nord 
Helse Nord har stor ubalanse i sin økonomi. I utgangspunktet startet vi 2007 med en prognose 
på forbruk som var over 500 mnok høyere enn kjente og forventede inntekter. Etter ekstra 
tildeling på 225 mnok er denne vesentlig redusert, men det må understrekes at det fortsatt er 
behov for å identifisere nye tiltak, iverksette både disse og vedtatte tiltak kombinert med 
stram styring slik at resultatkrav fra eier realiseres i 2007 og påfølgende år.    
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For det første har vår eier klart gitt uttrykk for at underskudd utover resultatkravet ikke vil 
aksepteres og at økonomien skal bringes i balanse i 2007. For det andre er det tvingende 
nødvendig å få balanse i økonomien slik at det blir mulig å utvikle helsetjenestetilbudet i 
nord, både i form av bedre kvalitet på bygg og anlegg og i form av nye tilbud. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å slutte seg til følgende strategi for å oppnå 
økonomisk balanse i foretaksgruppen i 2007 og for årene framover slik Stortinget legger opp 
til i statsbudsjett for 2007: 
 
1. Det utarbeides et realistisk, men stramt budsjett for 2007.  
2. Helseforetakene tildeles til sammen 200 mnok. i økte basisrammer som delvis løsning av 

den store underdekningen. 25 mnok avsettes til styrets disposisjon i 2007, dels som buffer 
mot avvik og dels som en mulighet til å gjennomføre lønnsomme omstillingstiltak. Disse 
25 mnok kan dermed disponeres i budsjett 2008 enten til å styrke mulighetene for å 
realisere strategiske investeringsprosjekt eller til å gjennomføre driftsmessige tiltak. 

3. Helseforetakenes resultatkrav for 2007 endres i tråd med fastsatt resultatkrav på 135 mnok 
i 2007.  

4. Det gjennomføres et stramt og forpliktende opplegg for å sikre at resultatkravene 
realiseres i 2007. 

5. Parallelt med stram styring og oppfølging i 2007, startes det et langsiktig og systematisk 
arbeid for å utvikle og sette i verk konkrete tiltak med sikte på å opprettholde balanse i 
perioden 2008-2010 og sikre mulighetene til å gjennomføre investeringsplanen. Disse 
tiltakene skal settes i verk i 2007 og gi full effekt i 2008. 

6. I første omgang fokuseres det på de ”enkle” tiltakene som ikke påvirker 
pasientbehandlingen, men som sikrer reduksjon i kostnader eller økte inntekter. 

7. Fokus på investeringsplanene skal vris fra ren bygningsmessig kvalitetsheving og 
reinvestering mot å tilrettelegge for mer effektive og kostnadsbesparende arbeidsformer i 
fremtiden. Som utgangspunkt skal alle investeringsbeslutninger følges opp av planer for 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.  

8. I neste omgang startes det utredninger av langsiktige tiltak for å tilpasse tjenestetilbudet i 
Helse Nord til de fremtidige utfordringene. I denne sammenheng må en fokusere på å 
redusere kostnadene til Helse Nord for å kunne møte nye krav og forventninger. Dette vil 
også innbefatte tiltak som vil kunne få konsekvens for pasienttilbudet og 
pasientbehandling.  

 
Planlagt aktivitet og prioritering 
Samlet planlegger helseforetakene med en DRG-produksjon tilsvarende prognose for 2006. 
Dette er innenfor eiers aktivitetsforutsetninger i oppdragsdokument.  
 
For somatiske polikliniske konsultasjoner er det planlagt med en samlet nedgang i f. t. 
prognose 2006. Både når det gjelder DRG-produksjon og poliklinikk er det UNN som 
planlegger størst reduksjon. 
 
Det planlegges med aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern. Dette gjelder alle 
helseforetakene. For noen områder er det planlagt reduksjon pga rekrutteringsutfordringer.  
 
Administrerende direktør anbefaler at aktivitetsnivået innen somatikk for Helse Nord samlet 
opprettholdes på om lag samme nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i 
somatikken målt i DRG-poeng, mens det skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern 
og rusbehandling. Dette krever en sterkere aktivitetsstyring, noe som stiller skjerpede krav til 
foretakenes ivaretakelse av ”sørge-for” ansvaret gjennom kontinuerlige prioriterings- og 
omstillingstiltak. Det forutsettes at kostnadseffektiviteten og arbeidsproduktiviteten øker, og 
at andelen dagbehandling øker målbart. 
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Kravet til det enkelte helseforetak skal gjennomføres uten radikale omfordelinger mellom 
sykehusene. På noen områder medfører fagutviklingen og fritt sykehusvalg sentralisering. 
Dette må møtes med aktiv desentralisering på andre områder. Helse Nord RHF vil følge 
aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet for det 
enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med den økte ressurstilførselen i 
Opptrappingsplanen. Midlene til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skal benyttes i samsvar med de kravene som stilles til gjennomføring av 
opptrappingsplanene. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF tildeler helseforetakene økte basisrammer på til sammen 200 

mnok slik: 
 

(tall i 1000 kr)

Forslag til økt 
basisramme 
2007

Finnmark 30 000               
UNN 87 600               
NLSH 52 400               
Helgeland 30 000               
Styrets disp 25 000               
Sum 225 000             

 
2. Helse Nords resultatkrav for 2007 fastsettes til 135 mnok i samsvar med eiers krav. Nye 

resultatkrav for helseforetakene fastsettes til: 
 

Finnmark 15 000               
UNN 74 000               
NLSH 38 000               
Helgeland 10 000               
RHF -                     
Apoteket (2 000)                
Sum 135 000            

                 
(alle tall i 1000 kr)

Resultatkrav 
2007

 
 

3. Helseforetakenes driftsrammer for 2007 endres for følgende forhold: 
 

Helseforetak Formål Beløp i 1000 kr
UNN Psykisk helsevern 200                  medarbeider med brukererfaring
NLSH Psykisk helsevern 200                  medarbeider med brukererfaring
NLSH Psykisk helsevern 934                  avskrivning psykiatri
UNN Psykisk helsevern 300                  avskrivning psykiatri
Finnmark Psykisk helsevern 1 100               avskrivning psykiatri
UNN Særskilt funksjon Kronikerplan 375                  bemanning reumatologisk avd
NLSH Særskilt funksjon Kronikerplan 375                  bemanning reumatologisk avd
UNN Særskilt funksjon Kronikerplan 250                  kompetanseutvikling hab/rehab
UNN Somatikk 400                  regional koordinerende enhet for opptrening
NLSH Særskilt funksjon Pasienttelefon 350                  Styrking av pasienttelefon
UNN Særskilt funksjon Forskning 17 240             Forskningsprogrammer 
Finnmark Somatikk 30 000             Økt rammetilskudd
UNN Somatikk 87 600             Økt rammetilskudd
NLSH Somatikk 52 400             Økt rammetilskudd
Helgeland Somatikk 30 000             Økt rammetilskudd
RHF Ikke fordelt på formål 25 000             Økt rammetilskudd  
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4. Styret registrerer at helseforetakene ikke har vedtatt budsjett som er i samsvar med 

økonomiske resultatkrav som er fastsatt av styret for Helse Nord RHF. Styret krever at 
foretakene gjennomfører de nødvendige tiltak for å realisere resultatkravene for 2007. 

 
5. Helseforetakene skal innen medio mai 2007 ha vedtatt tiltak for å bringe økonomien i 

samsvar med tildelte rammer. Tiltakene utredes mht. konsekvenser for pasienttilbud og 
ansatte. Det skal framgå eksplisitt hvilken effekt tiltaket vil få i 2007, 2008 og 2009.  
Tiltak som skal få effekt for 2008 skal iverksettes så tidlig som mulig og senest ved 
utgangen av 2007. 

 
6. For Helse Nord sett under ett skal aktivitetsnivået innen somatikk opprettholdes på om lag 

samme nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i somatikken målt i DRG-
poeng, mens det skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. 
Helse Nord RHF vil følge aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å 
justere aktivitetsmålet for det enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når 
aktivitetsmålet. 

 
7. Investeringsrammen for 2007 må revurderes etter endelig avklaring på finansiering. Fram 

til ny styrebehandling må investeringsaktiviteten reduseres mest mulig. 
 
8. Helgelandssykehuset HF’s interne trekkramme (kassakreditt) økes til 230 mnok   
 
 
Bodø, den 16. februar 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Forslag til driftsrammer for 2007 
 2. Investeringsrammer pr. helseforetak 2007 
 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 6.februar 2007 
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UTREDNING 
 
1. Oppsummering av budsjettprosess for 2007 
Styret har behandlet føringer for budsjett 2007 i flere saker: 
 
Styresak 40-2006 budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer behandlet 14. juni 2006. 
I denne saken fastsatte styret foreløpige økonomiske resultatkrav, strukturfond og planrammer 
for drift og investering for helseforetakene.  
Det ble vedtatt at helseforetakene i planleggingen for 2007 skulle iverksette konkrete tiltak for 
omstrukturering av tjenestetilbudet. I tillegg at prioriterte pasientgrupper skal skjermes og at 
enkelte fagområder ville bli gjenstand for sentralisering. Allerede igangsatte tiltak innenfor 
kronikeromsorgen i 2006 ble vedtatt fullfinansiert i 2007. På grunn av store økonomiske 
omstillingsutfordringer var det nødvendig å utsette iverksetting/opptrapping av de fleste nye 
tiltak innenfor fagplanene. 
 
Styresak 101-2006 budsjett og helsepolitisk bestilling for 2007 behandlet 13.desember 2006.  
I denne saken vedtok styret resultatkrav, basis driftsrammer og investeringsrammer for 
helseforetakene. Med bakgrunn i den store omstillingsutfordringen og konsekvenser av den 
vedtok styret at det var nødvendig å be eier om et utsatt balansekrav på 250 mnok for å sikre 
en realistisk omstillingsprosess. Helseforetakene ble pålagt å styrebehandle konkrete 
tiltaksplaner for å oppnå fastsatt resultatkrav. Kravet om redusert årsverksforbruk fra 
foretaksmøtene i september ble opprettholdt, men skulle sees i sammenheng med de pålegg 
som er gitt fra arbeidstilsynet etter God Vakt! kampanjen i 2005.  
Aktivitetsnivået for somatikk ble vedtatt opprettholdt på nivå for prognose 2006, mens 
aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med ressurstilførsel i 
opptrappingsplanen og tiltaksplan for psykisk helsevern. 
 
Styret understreket videre at en av forutsetningene for å kunne realisere prioriteringene og 
oppnå kravet om balanse er et moderat lønnsoppgjør i 2007. 
 
Styret vedtok flere konkrete premisser for helseforetakenes planlegging i 2007: 
 
a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom 

fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten 
slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal ivareta regionfunksjonene i tråd med 

prioriteringsforskriften. 
 
c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal 

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

 
d. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og omdisponering av senger fra 

kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles 
medisinsk/kirurgis sengepost. 

 
e. Omstillingsarbeidet skal behandles som en arbeidsmiljøsak i helseforetakenes 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU), følge de overordende retningslinjer for omstilling i Helse 
Nord, og så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved oppsigelser av ansatte. 

 
f. Helseforetakene må følge sykefraværet nøye, iverksette tiltak for å forebygge dette, samt 

tiltak for oppfølging av de sykemeldte. 
 
Til slutt vedtok styret å anmode Helseforetakenes Luftambulansetjeneste ANS om å foreta en 
kritisk gjennomgang av virksomheten med tanke på mer effektiv drift. 
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2. Endring i økonomiske rammebetingelser siden desember 2006 
Helse Nord RHF har fått tilført 225 mnok i økt basisramme som et bidrag til å løse 
omstillingsutfordringen for 2007. Det er en klar forutsetning for tildelingen at Helse Nord skal 
oppnå balansekravet for 2007.  
 
Styret for Helse Nord RHF ba i utgangspunktet om å få lov til å gå med et økt underskudd på 
250 mnok i 2007. Det at vi nå i stedet får økt basisramme styrker likviditeten i foretaksgruppe 
og bedrer rentenettoen med i overkant av 4 mnok (med dagens rentenivå). 
 
I tilegg setter nå eier et resultatkrav som er 8,3 mnok høyere enn det som ble lagt til grunn 
under styrets behandling. Samlet resultatkrav for 2007 ble i desember fastsatt til 126,7 mnok. 
I foretaksmøte 13.februar er Helse Nord gitt et resultatkrav på 135 mnok i underskudd for 
2007. Med fulle avskrivninger av åpningsbalansen tilsvarer dette null i resultat. 
 
Dette innebærer at vi kan disponere 225 mnok i økt basisramme, vel 4 mnok i økt renteinntekt 
og 8,3 mill i mindre stramt resultat krav. 
 
I tillegg er det bevilget 50 mnok til rustiltak, 50 mnok til lokalsykehusprosjekter og 604 mnok 
i tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe sykemeldte raskere tilbake til 
arbeidslivet, hvorav 380 mnok skal benyttes til tiltak i regi av de regionale helseforetakene. 
Helse Nord RHF forventer å få 44 mnok til tiltak for å redusere sykefravær. Fordelingen av de 
øvrige midlene er ikke klar nå. Disponeringen av disse midlene vil bli forelagt styret i løpet av 
våren. 
 
3. Justering av basisramme og resultatkrav for 2007 
Administrerende direktør vil foreslå å fordele det meste av økt basisramme til helseforetakene 
som et bidrag til å løse omstillingsutfordringene i 2007. I tillegg foreslås det å holde igjen 25 
mnok til styrets disposisjon. Disse midlene foreslås brukt til ”engangstiltak” i 2007. Dels vil 
det foreslås å fordele dem til HF ene for å støtte opp under gode styrings- og 
omstillingsprosesser, dels vil de kunne brukes til å gjennomføre omstillingstiltak som skal gi 
effekt i årene fremover.  
 
Når de 25 mnok nå ikke brukes til permanent drift, vil de kunne disponeres i budsjett 2008. 
Da kan de benyttes til støtte opp under investeringsplanen, finansiere ny eller økt ønskelig 
aktivitet, eller disponeres til å følge opp resultatet av den nye inntektsfordelingsmodellen 
(som skal behandles av styret høsten 2007). 
 
Prinsipper for fordeling av økt basisramme: 
Det er gjort ulike simuleringer av fordeling basert på ISF-produksjon og andel basisramme. 
Disse simuleringene gir i hovedsak samme resultat. 
 
Det foreslås å ta utgangspunkt i denne simuleringen og foreta to justeringer: 
 
1. Det foreslås å fordele 5 mnok ekstra til Helse Finnmark  
2. Det foreslås å fordele 2 mnok ekstra til Helgelandssykehuset  
 
Tildelingen trekkes fra beløpene til UNN og NLSH 
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Dette gir følgende fordeling til helseforetakene: 
 

(tall i 1000 kr)

Forslag til økt 
basisramme 
2007

Finnmark 30 000               
UNN 87 600               
NLSH 52 400               
Helgeland 30 000               
Styrets disp 25 000               
Sum 225 000              
 
Rentegevinsten vil følge av den økte basisrammen. 
 
Administrerende direktør foreslår å fordele økt lovlig underskudd, 8,3 mnok i hovedsak til 
UNN og NLSH begrunnet med at fusjonsprosessen med Hålogalandssykehuset ikke er 
kommet i gang i særlig grad. Resten fordeles de enkelte helseforetakene for å ”avrunde” 
resultatkravet.  
 
Dette gir følgende økonomiske resultatkrav for 2007: 
 

Finnmark 14 700          15 000               
UNN 68 900          74 000               
NLSH 35 800          38 000               
Helgeland 9 300            10 000               
RHF -                -                     
Apoteket (2 000)           (2 000)                
Sum 126 700        135 000           

Resultatkrav     
(alle tall i 1000 kr) Vedtatt 2007 Forslag 2007

 
 
Samlet sett innebærer dette at helseforetakene får en lettelse i sitt omstillingskrav i forhold til 
styresak 101-2006 på 212,3 mnok. I tillegg avsettes det 25 mnok til styrets disposisjon. 
 
Fordeling av sentralt avsatte midler i budsjett 2007 
 
Psykisk helsevern 
Administrerende direktør foreslår å endre helseforetakenes driftsrammer for igangsatte tiltak 
innenfor psykisk helsevern. Dette gjelder tilsetting av medarbeidere med brukererfaring i 
psykisk helsevern. UNN’s og NLSH’s rammer økes med kr 200.000,- hver til dette formålet. 
Det avsettes kr 400.000,- på RHF til Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. 
 
Avskrivninger av nye investeringer over opptrappingsplanen kompenseres gjennom økt 
basisramme (4 % av godkjent investeringsramme). Dette budsjetteres på Helse Nord RHF og 
basisramme fordeles helseforetakene når bygget er ferdigstilt og avskrivningskostnader 
påløper. Det foreslås flyttet midler til NLSH, UNN og Helse Finnmark som kompensasjon for 
henholdsvis poliklinikkdelen i Lofoten og klinikkavdelingen for barn- og unge i Bodø 
(fullfinansiering, kr 934.000.- ), for investeringer ved Storslett og Silsand (fullfinansiering kr 
300.000) og ny ungdomspsykiatrisk klinikkavdeling i Karasjok (kr 1 100 000,-).  
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Styrking av kronikersatsning 
Ved behandling av styresak 101-2006 ble det avsatt 1 mnok til styrking av kronikersatsingen. 
Det foreslås nå at disse midlene fordeles med kr 375.000,- til UNN og kr 375.000,- til NLSH 
for å styrke bemanning ved reumatologisk avdeling. I tilegg tildeles kr 250.000,- til 
kompetanseutvikling habilitering/rehabilitering som overføres UNN og disponeres av 
prosjektleder for habilitering/rehabilitering. 
 
Regional koordinerende enhet rehabilitering 
I oppdragsdokument for 2007 er Helse Nord pålagt å etablere en regional koordinerende enhet 
for opptrening. Enheten forslås lokalisert til UNN og det bevilges kr 400.000,- av midler til 
opptreningsinstitusjoner og midler til å styrke pasientinformasjon til tiltaket. 
 
Pasienttelefon 
Pasienttelefontjenesten ved NLSH styrkes med kr 350.000,- finansiert av midler fra eier. 
Denne styrkingen av kontoret skal medføre en aktiv informasjon om tjenesten og opplæring 
av ansatte.  
 
Regionalt fagmiljø for ADHD/Tourette og Narkolepsi 
Øremerkede midler for å opprette regionalt fagmiljø fra ADHD, Tourette og Narkolepsi 
tildeles UNN og NLSH. UNN skal etablere et regionalt kompetansenettverk for behandling av 
narkolepsi og får tildelt kr 100.000,-. NLSH skal etablere er regionalt kompetansenettverk for 
behandling av ADHD og Tourettes syndrom og får tildelt kr 300.000.- 
 
Forskningsmidler 
Det er fordelt 65,6 mnok til forskning til våre helseforetak samt Universitetet i Tromsø. 
Midlene er tildelt gjennom samarbeidsorganet med universitetet, jfr. instruksen fra 
departementet (utdrag): 
 
”Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om 
fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning.  På grunnlag av delegasjon fra styret i 
Helse Nord RHF treffer samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i 
Tromsø beslutninger i saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført 
Helse Nord RHF.” 
 
Helse Nord RHF mottar 48,4 mnok i øremerket tilskudd til forskning for 2007. Øvrige 
forskningsmidler bevilget av RHF-styret og noe fra opptrappingsplanen for psykisk helse er 
også tildelt av samarbeidsorganet. 
 
Midlene går hovedsaklig til forskning innen somatikk, psykisk helse, rusforskning, 
aldersforskning, telemedisin og infrastruktur for forskning både innen klinikken og på 
laboratoriesiden. Videre er det gitt både noen startstipend, to faste kombinertstipend til leger 
som tar spesialistutdannelse og doktorgrad samtidig, samt fulgt opp tidligere bevilgning til 
toppforskning ved UNN (10 mnok) og de tematiske satsingene som ble satt i gang i 2006 (4,6 
mnok). Disse prosjektene omfatter blant annet våre nasjonale medisinske kompetansesentre 
og landsfunksjoner, kirurgisk forskning og helsetjenesteforskning. 
 
Utenom topp- og tematiske satsinger er de fleste midlene tildelt etter søknader og våre 
forskningsutvalgs vurdering av disse. UNN får størsteparten av bevilgningen, NLSH får i 
overkant av 4 mnok, Universitetet i Tromsø får 3,3 mill i direkte bevilgning samt flere 
prosjekter via Senter for aldersforskning og samarbeid på flere UNN-prosjekter. Helse 
Finnmark har fått tildelt nærmere 2 mnok i forskningsmidler..  
 
Det vises til vedlegg 1 for forslag til justerte driftsrammer for 2007. 
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4. Budsjett for foretaksgruppen 2007 
Oppstillingen under viser foretaksgruppens samlede vedtatte budsjett og prognose for 2006 og 
forslag til budsjett for 2007.  
 

Foretaksgruppen Forslag til budsjett Prognose regnskap Vedtatt budsjett 
2007 2006 2006

Basistilskudd -6 344 485 000 -5 753 847 000 -5 741 090 000
ISF-inntekter -1 364 481 000 -1 320 555 000 -1 356 854 000
ISF-inntekt av gjestepasientkjøp -125 705 000 -123 319 000 -90 133 000
Gjestepasientinntekter -35 495 000 -59 432 000 -30 299 000
Polikliniske inntekter -371 210 000 -360 471 000 -391 192 000
Øremerkede tilskudd -948 423 000 -1 215 523 000 -1 312 534 000
Øremerket tilskudd psykisk helsevern -229 859 000 -175 805 000 -195 169 000
Annen driftsinntekt -744 497 000 -602 101 000 -579 464 000
Sum inntekter -10 164 155 000 -9 611 053 000 -9 696 735 000

Kjøp av helsetjenester 1 088 155 000 1 101 610 000 1 151 165 000
Varekostnad 1 043 561 000 1 197 965 000 915 366 000
Lønnskostnad eks pensjon 5 088 600 000 5 006 024 000 4 891 325 000
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 566 159 000 566 167 000 549 452 000
Andre driftskostnader 1 839 686 000 1 785 545 000 1 753 479 000
Ordinære avskrivninger 656 187 000 606 573 000 614 054 000
Sum kostnad 10 282 348 000 10 263 884 000 9 874 841 000
Netto finanskostnad 16 807 000 -9 453 000 -7 406 000
Årsresultat 135 000 000 643 378 000 170 700 000
Strukturfond 129 600 000                     129 600 000               
Resultateffekt av kortere levetid
åpningsbalansen 42 600 000 42 600 000
Økte pensjonskostnader 114 000 000
Resultat etter korrigering 357 178 000 -1 500 000  
 
 
Samtlige helseforetak har vedtatt budsjetter med større underskudd (ikke identifisert 
omstilling) enn RHF-styrets vedtak. Helseforetakene og RHF har samlet budsjettert med uløst 
tilpasning beregnet til 356 mnok, fordelt som følger: 
 
• Helse Nord RHF inkl IKT 15 mnok 
• Helse Finnmark HF 30 mnok 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 170 mnok 
• Nordlandssykehuset HF 101 mnok 
• Helgelandssykehuset HF 40 mnok 
 
Etter endringer i økonomiske rammebetingelser siden styresaken i desember, vurderes dette 
redusert til omtrent 148 mnok som må løses i 2007.  
 
Selv om det gjenstår store uløste tilpasningsproblemer fremmer administrerende direktør i 
denne saken et forslag til konsolidert budsjett hvor budsjettert resultat er i tråd med eiers krav. 
Budsjett-teknisk er uløst tilpasningsproblem budsjettert som annen inntekt, og skal justeres 
ned når helseforetakene iverksetter nye tiltak, endrer resultatkrav eller mottar økte inntekter i 
løpet av året. Helseforetakene vil på denne måten fortløpende måles mot de resultatkrav som 
styret har fastsatt.  
 
Helse Nords samlede inntekter for 2007 er beregnet til 10,16 mrd. kr. Dette er en vekst fra 
vedtatt budsjett for 2006 på 5 % og fra prognose for 2006 på 6 %. Endringen fra vedtatt 
budsjett 2006 skyldes i hovedsak prisjustering, helårseffekt for TNF-hemmere, 
finansieringsansvar for Viken senter, økt inntektsføring av opptrappingsplan psykisk 
helsevern og at helseforetakene har budsjettert uløst omstilling som inntekt. 
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Reduksjon i øremerkede inntekter skyldes at arbeidsgiveravgiften og tilhørende øremerket 
tilskudd reduseres i 2007. 
 
Økningen i andre inntekter skyldes i stor grad at helseforetakene har budsjettert uløst 
omstilling som annen inntekt. Denne skal reduseres etter hvert som det iverksettes tiltak. 
 
Det er budsjettert med nedgang i kjøp av helsetjenester som skyldes overgang til egen drift av 
ambulanser. Tilsvarende vil lønnskostnad, varekost og avskrivninger øke. Samlet er det 
budsjettert med en kostnadsvekst på 4 %. 
 
5. Status omstilling 
Samlet økonomisk tilpasning for 2007 var tidligere beregnet til omtrent 500 mnok, ref 
styresak 101-2006. Oppdaterte tall gir en tilpasningsutfordring samlet på 570 mnok. For å løse 
dette har helseforetakene hittil identifisert tiltak for omtrent 214 mnok, og det gjenstår å finne 
tiltak for 356 mnok. Etter økt tildeling av basisramme og økte resultatkrav beregnes uløst 
omstilling til 148 mnok. Renteeffekt av økt tildeling vil redusere dette noe. I tillegg er det 
bevilget midler til tiltak i lokalsykehus, rusomsorg og behandling for reduksjon av 
sykefravær. Det er p. t. ikke klarlagt hvilken konsekvens dette vil ha for Helse Nord.  
 
Omstillingen fordeler seg slik mellom helseforetakene: 
 
(tall i 
mnok)

Helse 
Finnmark

UNN NLSH Helgelands-
sykehuset

RHF inkl 
IKT

Sum

Økonomisk 
omstillingsu
tfordring

75 265 141 70 19 570

Planlagt løst 
i tiltak

45 95 40 30 4 214

Uløst pr 
januar for 
2007

30 170 101 40 15 356

Forslag økt 
basisramme

30 87,6 52,4 30 200

Forslag 
endring 
resultatkrav

0,3 5,1 2,2 0,7 8,3

Uløst 
omstillings
utfordring 
2007

0 77,3 46,4 9,3 15 148

 
 
Det er foreløpig ikke vedtatt tiltak hvor tilbud helt eller delvis fjernes. Vedtatte tiltak vil føre 
til lengre ventetid særskilt for hjertepasienter, og pasienter som trenger kirurgi. Det er en 
risiko for at tiltak kan føre til økt antall rettighetsbrudd og økt bruk av fritt sykehusvalg med 
økte reisekostnader.  
 
Helseforetakene melder om konsekvenser for ansatte i form av økt arbeidsbelastning på grunn 
av reduksjon i antall stillinger, redusert innleie og endrede tjenesteplaner. Det er ikke 
identifisert behov for oppsigelser p. t., og reduksjon skal fortrinnsvis løses gjennom intern 
omstilling, redusert innleie og at stillinger holdes vakant.  
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Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har en økonomisk tilpasningsutfordring beregnet til 75 mnok i 2007.  
Helseforetaket har vedtatt kostnadsbesparende tiltak for 45 mnok. Tiltakene omfatter: 
 
• Arbeid med å redusere sykefravær (opprettelse av sykefraværsgruppe, opplæring, 

medarbeidersamtaler, gjennomgang av bedriftshelsetjeneste) 
• Kodeforbedring somatikk, reduksjon i strykprosent, aktivitetsendring 
• Redusert innleie og overtid gjennom mer fast rekruttering og stabilisering 
• Endring vaktordning operasjon Hammerfest 
• Reduksjon i antall stillinger og omorganisering av skrivetjenesten 
• Endring ortopediberedskap Kirkenes 
• Organisatoriske forbedringstiltak (gjennomgang av lederstruktur, 

samlokalisering/samorganisering/reduksjon av tjenester/bemanning ved 
sengeposter/poliklinikker for bedre bruk av personellressurs) 

• Reduserte støttefunksjoner stab (FFU/personal, prestetjeneste, farmasøyt, 
foretakssekretariat, økonomi/regnskap/lønn og forbedring innkjøpsordninger) 

• Reduserte støttefunksjoner drift (driftssjef, renhold, teknisk drift og vedlikehold, kokk, 
nedlegging/kommunal overtakelse barnehager, øke leieinntekter boliger, redusert 
arealbruk, energisparing) 

 
Ved utforming av tiltak er det i størst mulig grad forsøkt å unngå reduksjon av pasienttilbudet. 
Ingen pasienttilbud legges i sin helhet ned, men tiltakene vil ha konsekvenser for 
pasienttilbudet i form av økt grad av videretransportering og lavere servicegrad. Noe lengre 
ventetid må påregnes for enkelte pasientgrupper.  
 
Tiltakene innebærer en reduksjon i 70 årsverk. For kliniske funksjoner antas dette å skje i all 
hovedsak ved reduksjon i bruken av vikarbyrå og innleie. I noen tilfeller vil det bli nødvendig 
med omplassering eller reduksjoner ved naturlig avgang. For stab- og støttepersonell er 
utfordringen størst, og selv med betydelig omplassering vil ikke oppsigelser kunne utelukkes.  
 
Tiltakene vil føre til større belastning på resterende ansatte, særskilt i forhold til fravær. I 
tillegg anses noen av tiltakene å forverre rekrutteringssituasjonen for Helse Finnmark med 
risiko for tap av fagpersoner og fagmiljø. Intern servicegrad til ansatte vil reduseres. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en tilpasningsutfordring beregnet til 265 mnok i 
2007. Det er vedtatt tilpasninger med beregnet effekt tilsvarende 95 mnok. Det er hittil ikke 
vedtatt tiltak som følge av sammenslåing med Narvik/Harstad, men det arbeides med å 
identifisere mulige tiltak som følge av sammenslåingen. De tiltak som er vedtatt er: 
 
• Reduksjon antall ansatte 
• Redusert innleie 
• Prisgevinst via anbud 
• Reduserte driftskostnader 
• Redusert operasjonskapasitet med 600 operasjoner pr. år 

 
Med unntak av tiltaket for å oppnå prisgevinst via anbud vil alle tiltakene ha negative 
konsekvenser både for ansatte og pasienttilbudet. Pasientene vil måtte påregne lengre ventetid 
og alle rettighetspasienter vil ikke kunne få tilbud om behandling i nord. Dette vil særskilt 
berøre hjertepasienter og pasienter som skal ha kirurgi. Det forventes at dette vil føre til økte 
gjestepasientkostnader, generelt lengre ventetid og økt bruk av fritt sykehusvalg 
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UNN har holdt vakant/redusert antall årsverk med 150 siste halvår 2006. Reduksjonen 
videreføres i 2007. Reduksjonen håndteres gjennom naturlig avgang, omplassering eller 
redusert innleie, og det påregnes ikke å måtte gjennomføre direkte oppsigelser. Ansatte vil få 
større belastning generelt og særskilt ved fravær. Tiltakene oppleves som demotiverende på 
mange. Pålegg etter God Vakt!-kampanjen vil ikke kunne oppfylles. 
  
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har en økonomisk utfordring på om lag 140 mnok, hvorav 40 mnok 
løses gjennom tiltak som hvor det p. t. ikke er identifisert vesentlige konsekvenser for 
pasienttilbudet eller ansatte. Tiltakene omfatter generelle besparelser, besparelser som følge 
av investeringer i Lofoten og laboratorier, og tiltak innenfor pasienttransport/ambulanse i 
Vesterålen.  
 
Helseforetaket er i en prosess for å konkretisere tiltakene. Pasienttilbudet vil i denne 
sammenheng skjermes mest mulig. Det er foreløpig ikke vedtatt reduksjon i antall ansatte. 
NLSH har innført stillingsstopp sommeren 2006, hvor reansettelser ved ledighet vurderes 
særskilt.  
 
Styret ved NLSH har i tillegg vedtatt at følgende tiltak skal utredes: 
 
• Reduksjon i antall sengetall på 15 senger totalt for foretaket 
• Kritisk gjennomgang av fellesutgifter med sikte på reduksjon inntil 10 mnok 
• Desentralisering av helsetjenester der dette gir økonomisk spareeffekt 
• Salg av fast eiendom for å frigjøre ressurser til nye presserende investeringer 
• Samarbeid mellom første- og andre-linjetjenesten intensiveres med hensikt å gi best mulig 

tjeneste til brukeren og til lavest effektive omsorgsnivå. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har en økonomisk utfordring beregnet til 70 mnok for 2007 hvorav 
det er vedtatt igangsatt tiltak med estimert effekt på 30 mnok Tiltakene er: 
 
• Redusert sykehusforbruk og årsverkforbruk. Dette skal oppnås blant annet gjennom tettere 

oppfølging av kommunene for å redusere antall ferdigbehandlede pasienter i sykehuset, og 
arbeid med nedkorting av liggetid generelt. I tillegg skal dagbehandlingen øke, innleie og 
overtid skal reduseres. Det er innført ansettelses og innkjøpsstopp. 

• Feriestenging. Helseforetaket planlegger å feriestenge 1 sykehus av gangen i 4 uker hver. 
Akutt- og medisinsk virksomhet vil opprettholdes på feriestengt sykehus. 

• Psykisk helsevern. Samarbeid med kommunene innenfor psykiatrien finansieres av 
tidligere overskudd på psykiatri. 

• Ambulanse. Tiltakene gjelder både bil, båt og luft og omfatter målsetting om færre kjørte 
km, endring beredskapsplaner og turnus og forbedring av kontrollrutiner. 

• Pasienttransport. Forbedring av intern og ekstern informasjon, spesielt rettet mot 
primærhelsetjenesten. I tillegg bedre bruk av avtaler. 

• Fødestue Brønnøysund. Tiltaket omfatter feriestenging og generell effektivisering blant 
annet gjennom endring i tjenesteplaner og redusert overtidsbruk. 

• Behandlingshjelpemidler. Effektivisering og bedre utnyttelse av materiell. 
 
De vedtatte tiltakene vil ikke ha store negative konsekvenser for pasienttilbudet. Ingen tilbud 
er helt eller delvis lagt ned, men på grunn av feriestengte sykehus vil en del pasienter i 
perioder måtte påregne større reiseavstand og ventetid. Helseforetaket har estimert reduksjon 
av årsverk til 21. Det planlegges ikke med direkte oppsigelser, men omstilling skal primært 
skje gjennom redusert innleie og redusert overtid/arbeidstid. 
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Strategi for økonomisk balanse i Helse Nord 
Helse Nord har stor økonomisk ubalanse i sin økonomi. I utgangspunktet startet vi 2007 med 
en prognose på forbruk som er over 500 mnok høyere enn kjente og forventede inntekter. 
Etter ekstra tildeling på 225 mnok er denne vesentlig redusert, men det må understrekes at det 
fortsatt er behov for å identifisere nye tiltak, iverksette både disse og vedtatte tiltak kombinert 
med stram styring slik at resultatkrav fra eier realiseres i 2007 og påfølgende år.   
 
For det første har vår eier klart gitt uttrykk for at underskudd utover resultatkrav ikke vil 
aksepteres og at økonomien skal bringes i balanse. For det andre er dette tvingende nødvendig 
slik at det blir mulig å utvikle helsetjenestetilbudet i nord, både i form av bedre kvalitet på 
bygg og anlegg og i form av nye tilbud. 
 
Med regjeringens ekstrabevilgning har Helse Nord fått en gylden mulighet til å oppnå balanse 
i 2007, og realisere nødvendige langsiktige tiltak. Dette innebærer at vi vil måtte arbeide med 
tiltak for å løse det resterende omstillingskravet i 2007, og at vi i løpet av 2007 må utvikle og 
implementere tiltak som får en nødvendig årseffekt for å realisere resultatkrav i 2008 og 
påfølgende år. 
 
Resultatkravet til Helse Nord vil skjerpes fram til 2010. Dette følger av Statsbudsjett 2007, 
hvor det stilles krav om reell balanse i 2010, dvs. et resultat lik eller bedre enn null. Samtidig 
vil Helse Nord tilføres økt driftsramme som skal benyttes til å finansiere strategiske 
investeringsprosjekter. For å kunne realisere styrets investeringsambisjoner er det nødvendig 
at helseforetakene tilpasser driften til de nye resultatkravene. Tabellen under viser forventet 
utvikling i helseforetakenes resultatkrav fram til 2010. 
 

Finnmark 10 000          5 000                 -                    
UNN 46 000          23 000               -                    
NLSH 24 000          12 000               -                    
Helgeland 6 000            3 000                 -                    
RHF -                -                     -                    
Apoteket (2 000)           (2 000)                (2 000)               
Sum 84 000          41 000             (2 000)             

Resultatkrav     
(alle tall i 1000 kr) 2008 2009 2010

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å slutte seg til følgende strategi for å oppnå 
økonomisk balanse i foretaksgruppen innen 2010, slik Stortinget legger opp til i statsbudsjett 
2007: 
 
1. Det utarbeides et realistisk, men stramt budsjett for 2007.  
2. Helseforetakene tildeles til sammen 200 mnok. i økte basisrammer som delvis løsning av 

den store underdekningen. 25 mnok avsettes til styrets disposisjon i 2007, dels som buffer 
mot avvik og dels som en mulighet til å gjennomføre lønnsomme omstillingstiltak. Disse 
25 mnok kan dermed disponeres i budsjett 2008 enten til å styrke mulighetene for å 
realisere strategiske investeringsprosjekt eller til å gjennomføre driftsmessige tiltak. 

3. Helseforetakenes resultatkrav for 2007 endres i tråd med fastsatt resultatkrav til 135 mnok 
i 2007.  

4. Det gjennomføres et stramt og forpliktende opplegg for å sikre at resultatkravene 
realiseres i 2007. 

5. Parallelt med stram styring og oppfølging i 2007, startes det et langsiktig og systematisk 
arbeid for å utvikle og sette i verk konkrete tiltak med sikte på å opprettholde balanse i 
perioden 2008-2010 og sikre mulighetene til å gjennomføre investeringsplanen. Disse 
tiltakene skal settes i verk i 2007 og gi full effekt i 2008. 
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6. I første omgang fokuseres det på de ”enkle” tiltakene som ikke påvirker 

pasientbehandlingen, men som sikrer reduksjon i kostnader eller økte inntekter. 
7. Fokus på investeringsplanene skal vris fra ren bygningsmessig kvalitetsheving og 

reinvestering mot å tilrettelegge for mer effektive og kostnadsbesparende arbeidsformer i 
fremtiden. Som utgangspunkt skal alle investeringsbeslutninger følges opp av planer for 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.  

8. I neste omgang startes det utredninger av langsiktige tiltak for å tilpasse tjenestetilbudet i 
Helse Nord til de fremtidige utfordringene. I denne sammenheng må en fokusere på å 
redusere kostnadene til Helse Nord for å kunne møte nye krav og forventninger. Dette vil 
også innbefatte tiltak som vil kunne få konsekvenser for pasienter og pasientbehandling.  

 
For å kunne realisere dette store omstillingskravet må vi arbeide parallelt ut fra flere 
innfallsvinkler samtidig: 
 
− Generelle tiltak i foretaksgruppen 
− Generelle tiltak i RHF 
− Oppfølging av tiltak HF-regi 

o HF-enes tiltaksplaner i konsolidert budsjett 2007 
o Generelle tiltak i HF-et 

− Interne tiltak i RHF 
o Tiltak styrt av RHF-et som gir effekt i HF-ene 
o Tiltak for å effektivisere drift i RHF-ets direkte ansvar 

 
Generelle tiltak i foretaksgruppen 
 
Sikre realisering av vedtatte resultatkrav 
Helse Nord RHF vil stille konkrete krav til utforming av og rapportering på foretakenes 
tiltaksplaner. Vi vil fokusere på at tiltakene skal være langsiktige og at foretaksgruppen skal 
oppnå reell balanse i 2010. 
 
Samordnet lønnspolitikk. 
I samarbeid med de øvrige helseregionene legges det opp et løp for å sikre en moderat 
lønnsvekst i 2007.  
 
Utnytte kapasitet 
Gjennom bedre planlegging og tilrettelegging for pasientene kan vi utnytte den ledige 
kapasiteten, særlig i våre lokalsykehus. (LEON prinsippet). I tilegg til å unytte ledig kapasitet 
og dermed styrke økonomien i lokalsykehusene vil vi spare penger til transport, redusere 
presset på særlig UNN, men også NLSH og dermed slippe å bygge ut kapasitet på kort og 
lang sikt. 
 
Strukturelle tiltak 
Vi skal fortsatt vurdere strukturelle tilnærminger, både i forhold til organisering og i forhold 
til om pasientforløp er riktig og om det er riktig fordeling av pasienter mellom nivåer. For at 
slike tiltak skal kunne bli vellykket må fokus rettes mot mål og strategier for å realisere 
målene slik at tilstrekkelige økonomiske effekter oppnås. 
 
Som et ledd i dette arbeidet er det nødvendig at Helse Nord RHF også avklarer hvilke 
prosjekter som ikke skal gjennomføres og hvilke prosjekter som legges på is i overskuelig 
fremtid.  
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Generelle tiltak i RHF 
Et konsentrert og overordnet fokus på alt vi foretar oss innebærer at vi bør skape noen 
hovedoverskrifter i 2007 som alle tiltak, aktiviteter, planer m.v. (alt vi gjør) kan knyttes opp 
mot. Dette gjelder i oppdragsdokument, i styresaker, i møter på alle nivåer med 
helseforetakene, i ekstern kommunikasjon m.v. I alle situasjoner må vi kunne svare på om det 
vi gjør eller krever kan forankres mot disse hovedoverskriftene og løsning av de økonomiske 
utfordringer vi står i. Oppsummert skal vi arbeide for å utvikle en organisasjonskultur som i 
sterkere grad er preget av kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette betyr også at noe gjennom 
prioriteringer må tones ned, og kanskje utgå helt dersom det ikke bidrar i rett retning eller vil 
forstyrre fokuset hos oss eller i HF-ene.  
 
Alle styresaker skal inneholde et avsnitt om de økonomiske konsekvensene av saken. Og 
drøfte/redegjøre for om dette er et tiltak som gir effekt for våre mål. 
 
Forbedring av prosesser og rutiner skal også bidra til økonomisk gevinst. RHF vil derfor 
gjennomgå flere rutiner med sikte på interne forbedringer. Dette gjelder blant annet 
 
− Budsjettprosess 
− Planprosess 
− Internkontroll 
− Eierstyring  

o Oppfølging av månedsrapporter 
o Analyser 
o Oppfølging av tiltaksplaner  
o Investeringer/likviditetsanalyser og oppfølging 
o Kvalitet på regnskap/regnskapsprinsipper 
o Oppføliging av krav til aktivitet og kvalitet 

 
Oppfølging av tiltak i HF regi 
Gjennomføre konkrete tiltak vedtatt i konsolidert budsjett og i tillegg utvikle videre de ideene 
de har spilt inn i budsjettprosessen. Det stilles krav om utvikling av ytterligere planer for 
realisering av resultatkrav i 2007 og påfølgende år, ref drøfting over. 
 
Krav til investeringsanalyser skal skjerpes. Dette medfører at lønnsomhetsberegninger, 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering skal inn som faste aktiviteter ved hvert eneste 
investeringstiltak. 
 
Utviklingen i kostnadseffektiviteten i den somatiske sykehusdriften i Helse Nord har de to 
siste årene vært dårligere enn for de øvrige regionene. For å eksemplifisere dette har vi tatt 
utgangspunkt i utviklingen fra 2004 til 2005 i kostnad pr. korrigert opphold. Mens 
landsgjennomsnittet var uendret økte de gjennomsnittlige kostnadene i Helse Nord med vel 2 
%. 
 
Internt i Helse Nord økte kostnadene i tre foretak, mens to foretak (Hålogaland og Finnmark) 
viste lavere kostnad i 2005. Helgelandsykehuset har den dårligste utviklingen, her økte 
kostnadene med over 6 %. Både NLSH (+2,6 %) og UNN (+3,2 %) økte kostnadene. UNN 
har i 2005 det høyeste kostnadsnivået i foretaksgruppa. 
Samlet sett økte enhetskostnadene med 85 mnok. Dette betyr at det er rom for store generelle 
forbedringer for å redusere kostnadsnivået.  
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Kostnad per korrigert opphold 2004 2005 Endring kr Antall korr opphold 2005 Endring i kostnader 
Helgeland 31 100         32 997            1 897             13791 26 162 827                  
NLSH 33 909         34 791            882                24595 21 684 016                  
HHF 37 036         36 629            (407)              17061 (6 950 658)                   
UNN 40 636         41 936            1 300             38562 50 143 753                  
Finnmark 41 002         40 428            (574)              10494 (6 023 854)                   
SUM 85 016 084                   
 
Tiltak i regi av Helse Nord RHF 
I RHF utvikles generelle tiltak med effekt i HF som følges opp av den enkelte seksjon i RHF. 
Eksempel på tiltak er oppfølging av egenandeler, sikre at det tas ut effekt av nye IKT 
løsninger, bruk av innkjøpsavtaler, kvalitet på koding, anbud generelt bedring av løpende 
prosesser, pasientlogistikk osv. I tillegg arbeides det med tiltak knyttet til egen drift i RHF 
som å holde stillinger ledige, reduksjon av reisekostnader, økt bruk av videokonferanser etc. 

 
6. Likviditetsbudsjett og lånerammer  
Foretaksgruppen hadde -20 mnok i saldo ved inngangen av 2007. I ettertid er det bevilget 225 
mnok i økte inntekter til Helse Nord og det forventes at saldo ved utgangen av 2007 er om lag 
- 95 mnok. Prognosen forutsetter at resultatkrav nås, at investeringsrammer nyttes fullt ut, og 
et opptak av investeringslån på 300 mnok.    
 
Investeringsplanen vedtatt i november på 550 mnok var forutsatt et låneopptak på 300 mnok. 
Helse Nord er ikke innvilget økt låneramme, men kan søke om lån til konkrete store 
investeringsprosjekter. Investeringsplanen må derfor revurderes, og inntil videre må 
investeringsaktiviteten reduseres mest mulig. Det fremmes ny sak om investeringsvolum 2007 
i løpet av våren. Dersom den økonomiske utviklingen viser at helseforetakene ikke innfrir 
fastsatte resultatkrav, vil det bli nødvendig å ytterligere revurdere investeringsrammen for 
2007. 
 

                        Likviditetsbudsjett 2007

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resulta t -134 400
Ord inæ re avskrivninger 656 000
Diff pensjonskostnad / p remie -125 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 396 600

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2006 estima t -170 000
Investeringsbudsjett 2007 -550 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -720 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbeta ling  ved  opp tak av ny langsiktig  g jeld  300 000
Avdrag Lån -52 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 248 000

Netto endring i kontanter 01.01.2007-31.12.2007 -75 400

IB  01.01.2007 -20 000
UB 31.12.2007 -95 400
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Lånerammer 
I styresak 104-06  ble nye lånerammer for helseforetakene vedtatt. Helgelandssykehuset har 
bedt om en ramme for kassakreditt på 250 mnok, 50 mnok mer enn vedtatt i sak 104-05 
Helgelandssykehusets låneramme og kassakreditt foreslås foreløpig økt med 30 mnok.   
 
Foreslått fordeling av lånerammer i helseforetakenes vedtekter fremkommer av tabellen. Det 
er kun foreslått endringer for Helgelandssykehuset i denne saken.  
 

Helse Finnmark HF 400 375 0 25
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

450 450 0 0

Nordlandssykehuset HF 915 250 451 214
Helgelandssykehuset HF 230 230 0 0
Sykehusapotek Nord HF 5 0 0 5
SUM 2 000 1 305 451 244

Udisponert 
låneramme

Helseforetak Låneramme 2007 Herav intern 
kassakreditt

Herav 
investeringslån

 
 
7. Planlagt aktivitet 
Innenfor somatisk virksomhet planlegges det med nullvekst i DRG-poeng i forhold til 
prognose for 2006. Samlet er produksjonsmålene innenfor eiers anslåtte overføringer til Helse 
Nord RHF (overslagsbevilgning).  
 
Somatikk Prognose 2006 Plan 2007 Endring 06-07 pst endring
Antall DRG, egen prod, egne pasienter 105 444 104 992 -452 -0,4 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter 9 017 9 720 703 7,8 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 114 462 114 712 251 0,2 %

Antall DRG poeng produsert for andre regioner 1 417 1 116 -302 -21,3 %  
 
Det er store variasjoner mellom helseforetakene på plantall DRG-produksjon. Mens UNN 
planlegger med 4,1 % nedgang i antall DRG poeng ”sørge for” ansvar, planlegger resterende 
helseforetak med vekst på mellom 1 og 6 prosent. Økningen er størst ved NLSH. 
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Tabellen under viser planlagte opphold innenfor somatikk og fordeling mellom inneliggende 
og dagbehandling samt poliklinikk. 
 

Prognose 2006 Plan 2007 Endring 06-07 pst endring
Totalt antall opphold somatikk 142 124 142 854 731 0,5 %
herav
dagkirurgi 22 437 24 463 2 027 9,0 %
elektive dagopphold 30 224 27 837 -2 387 -7,9 %
innlagte heldøgnsopphold 89 463 90 184 721 0,8 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 454 516 442 814 -11 702 -2,6 %  
 
Helseforetakene planlegger med økning i dagkirurgi, mens døgnopphold samlet planlegges på 
nivå med 2006. Også her er variasjonene store hvor UNN planlegger nedgang for alle 
områdene på mellom 5 og 11 prosent. De øvrige helseforetakene planlegger med stor vekst i 
dagkirurgi på mellom 16 % (NLSH) og 27 % (Finnmark).  
 
Det er planlagt en samlet nedgang innenfor polikliniske undersøkelser med 2,6 %. UNN 
planlegger nedgang på 9,5 % og øvrige med vekst på mellom 2,5 (Finnmark) og 6 prosent 
(NLSH). 
 
Innenfor psykisk helsevern for voksne er det en samlet planlagt økning både innenfor 
døgnopphold og poliklinikk i forhold til prognose 2006.  
 
Psykisk helse for voksne Prognose 2006 Plan 2007 Endring 06-07 pst endring
Antall utskrivninger 5 437 5 472 35 0,6 %
Antall liggedøgn 135 592 137 623 2 031 1,5 %
Antall dagopphold 7 829 10 045 2 216 28,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 75 629 86 128 10 499 13,9 %

Psykisk helse for barn og unge
Antall utskrivninger 272 270 -2 -0,7 %
Antall liggedøgn 9 436 11 643 2 207 23,4 %
Antall dagopphold 294 700 406 138,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner 63 445 75 059 11 614 18,3 %

Rusomsorg
Antall utskrivninger 440 440 0 0,0 %
Antall liggedøgn 25 955 25 955 0 0,0 %
Antall dagopphold 0 0 0
Antall polikliniske konsultasjoner 4 688 5 508 820 17,5 %  
 
I NLSH og Helgeland planlegges med reduksjon i antall utskrivninger og liggedøgn for 
voksne og en større økning i antall dagopphold. Det er planlagt en nedgang i antall 
polikliniske konsultasjoner for barn i Helgelandssykehuset som skyldes 
rekrutteringsutfordringer i Sandnessjøen. 
 
I rusomsorgen er det ikke planlagt endringer i aktivitet. 
 
8. Oppsummering 
Foretaksgruppen har et samlet bruttobudsjett på 10,16 mrd. kr. inkludert uløst omstilling på 
omtrent 148 mnok Inkludert allerede vedtatte tiltak må helseforetakene omstille for til 
sammen 360 mnok som tilsvarer 3,5 % av brutto omsetning. Helseforetakene har p. t. vedtatt 
tiltak for 214 mnok Ingen pasienttilbud legges helt ned som følge av tiltakene, men det må 
påregnes lengre ventetid. I tillegg forventes det økt bruk av fritt sykehusvalg og økte 
reisekostnader. Ingen av helseforetakene planlegger med tiltak som vil føre til direkte 
oppsigelser, da omstillingen som planlegges hittil vil gjennomføres gjennom naturlig avgang 
og omplassering. Oppsigelser kan imidlertid ikke utelukkes. Administrerende direktør 
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understreker at resultatkrav for 2007 skal oppfylles, og at det umiddelbart skal starte en 
prosess for å realisere dette. 
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Det foreslås å styrke helseforetakenes driftsrammer med 200 mnok, og samlet resultatkrav til 
135 mnok. Helseforetakene må innen 1. kvartal 2007 konsekvensutrede og vedta tiltak for å 
bringe økonomien i tråd med vedtatte resultatkrav for 2007 og de nærmeste årene.  
 
Administrerende direktør har i styresak om oppdragsdokument til helseforetakene foreslått en 
rekke konkrete krav til omstilling i helseforetakene. Det vises til denne styresaken som 
behandles i samme møte. 
 
Det planlegges med tilnærmet null samlet vekst i DRG-produksjon ”sørge for” ansvar. 
Variasjonen er imidlertid stor mellom helseforetakene hvor UNN planlegger med reduksjon 
for alle områder foruten psykisk helsevern og de øvrige helseforetakene planlegger med vekst. 
Alle helseforetakene med unntak av UNN planlegger en relativ stor vekst i dagkirurgi. 
 
Helse Nord har ikke fått innvilget låneramme på 300 mnok for 2007, hvilket betyr at 
investeringsplanen for 2007 må revurderes. Inntil videre må investeringsaktiviteten reduseres 
mest mulig. Det påhviler helseforetakene i stor grad å gjøre egne økonomiske og faglige 
vurderinger i forhold til gjennomføring av investeringsnivået. 
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Forslag til driftsrammer 2007 Vedlegg 1 
 
Forslag til basisrammefordeling 2007   (tall i 
1000 kr) Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Total
Ambulanse 74 445             137 116            86 914              51 104              349 579          
Luftambulanse 17 137             6 149                10 588              8 218                42 092            
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 839                  2 372                658                   2 162                6 031              
Psykisk helsevern 151 763           478 973            416 270            78 841              1 125 847       
Rus 14 765             103 969            18 633              8 265                145 633          
Kapital 41 600             161 564            89 036              38 800              331 000          
Særskilt funksjon 82 542             206 504            42 985              24 758              356 789          
Somatikk 350 548           1 786 977         864 898            392 045            3 394 467       
Pensjon 12 000             58 962              29 238              13 800              114 000          
Ikke fordelt på formål 479 048            479 048          
Totalt 745 639           2 942 586         1 559 219         617 993            479 048            6 344 485        
 
 
Øremerket tilskudd RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonale med kompetansesentre 34 160         34 160            
Pasienttransport 2 256           170 448       139 741       169 165       94 362         575 972          
Autismenettverk 1 640           1 640              
Omlegging arbeidsgiveravgift 609              40 461         20 930         62 000            
Opptrappingsplan psykiatri 1 900           44 370         75 641         73 078         29 770         224 759          
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 300              300                 
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 100              100                 
Forskning 10 173         1 704           32 038         4 135           350              48 400            
Opptreningssentre 145 400       145 400          
Viken senter 40 350         40 350            
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 61 500         61 500            
SUM 262 188       216 522     323 781     267 608     124 482       1 194 581      
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Investeringsbudsjett Vedlegg 2 
 

Helse Finnmark HF 2002-2005 rev. 2006 2007 sum totalt
Opptrappingsplan psykiatri 28 080 47 900 18 100 94 080
Psykiatri utover opptrappingsplan 7000 7000
Utstyr og ombygging 50000 25000 75000
Ambulanser 31000 31000
Sum 2007 Helse Finnmark 28 080 97 900 81 100 207 080

UNN  HF 2002-2005 rev. 2006 2007 sum totalt
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 15 000 30 000 50 000 95 000
Utstyr og ombygging, Tromsø 100 000 86 000 186 000
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik 36 300 24 090 60 390
A - fløy 3 000 3 000
Ambulanser, Tromsø 30 000 30 000
Ambulanser  Harstad/Narvik 25 000 3 650 28 650
Opptrappingsplan psykiatri Narvik 840 14 800 9 800 25 440
Modernisering Narvik Sykehushaugen 15 000 15 000
Sum 2007 UNN 15 840 224 100 203 540 443 480

NLSH HF 2002-2005 rev. 2006 2007 sum totalt
Opptrappingsplan psykiatri klinikkavd 17 790 11 500 29 290
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd 1 300 1 000 2 300
Opptrappingsplan psykiatri Lofoten 21 270 13 700 34 970
Modernisering NLSH, Lofoten 21 300 19 700 41 000
Opptrappingsplan psykiatri 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 NLSH, Bodø fase 1 211 000 160 000 80 800 451 800
Modernisering NLSH plan/prosjektering 50 000 50 000
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 15 000 15 000 30 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 14 000 10 000 24 000
Utstyr og ombygging 35 000 29 000 64 000
Utstyr og ombygging, NLSH Vesterålen 10 700 8 910 19 610
Ambulanser 29 000 29 000
Ambulanser, NLSH Vesterålen 1 350 1 350
SUM 2007 NLSH 345 360 331 000 198 860 875 220

Helgelandssykehuset HF 2002-2005 rev. 2006 2007 sum totalt
Felles akuttmottak, Mosjøen 20 000 20 500 40 500
Utstyr og ombygging 42 000 27 000 69 000
Ambulanser 23 000 23 000
SUM 2007 Helgelandssykehuset 20 000 62 500 50 000 132 500

2002-2005 rev. 2006 2007 sum totalt
Sykehusapotek 1500 1500
RHF Felles regionale prosjekt 20000 15000 35000
Helse Nord IKT 14500 14500
Sum sykehusapotek og Helse Nord 34500 16500 51000

Total inv.ramme 409 280 750 000 550 000 1 709 280

Revidert investeringsramme 2007. Detaljert oversikt. (1000 kroner)
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Møtet ble satt kl 12.05 
 
Budsjett 2007  
Jann Georg Falch gikk i gjennom budsjettdokumentene og orienterte om de enringer som ville 
bli innarbeidet som følge av tilførte 225 mill kr fra eier.   
 
Styresaken ble tatt opp til drøfting:  
 
Jann Georg Falch svarte på spørsmål og kommenterte innspill fra KTV. 
    
Konserntillitsvalgte tar administrasjonens budsjettfremlegg til etterretning og viser til felles 
uttalelelse. 
 
 
 
 
        Åshild J. Nordnes 
        Helse-Nord RHF 
 
 
Etter møte og særmøte kom konserntillitsvalgte med følgende uttalelse: 
 
De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF (KTV) er positiv til eiers ekstrabevilgning til Helse 
Nord på 225 mnok. Eier tar med dette inn over seg noe av kritikken om manglende samsvar 
mellom de helsepolitiske mål og den økonomiske rammen som stilles til rådighet. Videre gir 
det Helse Nord en bedre mulighet til å opprettholde det fullverdige tjenestetilbudet som 
befolkningen har krav på, uten samtidig å skyve betydelige omstillingsutfordringer foran seg 
år etter år. 
Helse Nord står allikevel overfor betydelige omstillingsutfordringer på rundt 350 mnok i 
2007. Helseforetakene har til nå ikke klart å identifisere tiltak som tar inn over seg hele denne 
omstillingsutfordringen. Det er i tillegg stor usikkerhet rundt realismen i de 
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innsparingstiltakene som beskrives og det er i liten grad beskrevet hvilke konsekvenser disse 
innsparingene vil få for tjenestetilbudet og for de ansatte. Det er vår mening fortsatt en reell 
fare for at de omstillingsutfordringer vi står overfor i det inneværende år er så omfattende at 
det vil gå ut over det tjenestetilbudet vi skal levere befolkningen, arbeidsforholdene for de 
ansatte og de nødvendige investeringer vi må gjøre for å sikre et fullverdig tjenestetilbud til 
befolkningen i landsdelen også i fremtiden. Denne usikkerheten forsterkes ved de 
tilbakemeldinger som er kommet fra foretaksgruppen på budsjettprosessen til nå, der flere 
uakseptable løsninger og konsekvenser er synliggjort. Det er ikke akseptabelt med lengre 
ventetider for pasientgrupper som vi av eier er blitt pålagt å prioritere, og det er ikke gratis å 
sende rettighetspasienter ut av regionen for å få behandling. Videre er det uakseptabelt at 
pålegg i fra ”God Vakt” kampanjen ikke lukkes. En ytterligere reduksjon i forbruk av årsverk 
uten at det samtidig skjer en reduksjon i arbeidsoppgaver, vil få konsekvenser for kvaliteten 
og forsvarligheten på den tjenesten vi skal levere.  
Helse Nord har i sin langsiktige planlegging lagt vekt på betydningen av å kunne foreta de 
nødvendige investeringer knyttet til bygningsmasse og utstyr for å kunne gi et likeverdig 
tjenestetilbud til befolkningen i Nord-Norge sammenlignet med de øvrige helseregioner. De 
KTV mener det er helt avgjørende med en mer moderne og fleksibel bygningsmasse, for å 
kunne gjennomføre og få effekt av de organisatoriske endringer som vil komme i stadig større 
grad i tiden fremover. Ekstrabevilgningen til drift for 2007 kan være med på å dempe presset 
på likviditeten, som ligger til grunn for disse investeringene. 
Foretaksgruppen i Helse Nord er i kontinuerlig omstilling. Oppdragsdokumentet for 2007 i fra 
eier slår fast at omstilling skal skje i samarbeid med ansatte. Skal Helse Nord klare de 
omstillingsutfordringene vi står overfor er det avgjørende at ansattes medbestemmelse i blant 
annet budsjettprosessene er reelle og synlige. 
 
 
(sign.) 
Kari B Sandnes       
LO-Stat        
 
(sign.) 
Kirsti Jacobsen    
UNIO 
 
(sign.) 
Odd Oskarsen    
YS 
 
(sign.) 
Stig-Arild Stenersen   
Akademikerne 
 
(sign) 
Janne Hole    
SAN 
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STYRESAK 19-2007  OPPDRAGSDOKUMENT 2007 TIL  
 HELSEFORETAKENE I HELSE NORD 
 

Møtedato: 20. februar 2007 

 
Formål/sammendrag 
Oppdragsdokumentet for 2007 konkretiserer en helhetlig bestilling fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene for ivaretakelse av ”sørge-for” ansvaret for befolkningen i regionen, og for 
oppfølging av Helse Nord RHF’s eierkrav overfor helseforetakene. Dokumentet bygger på 
Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF, protokoll fra 
foretaksmøte for Helse Nord RHF, den 14.februar 2007, samt styresak 101-2006 Helsepolitisk 
bestilling og budsjett for 2007.  
 
Oppdragsdokumentet uttrykker Helse Nord RHF’s prioriteringer og er utformet for at ledere 
på alle nivå skal kunne bruke det til å sette egen virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og 
gjøre prioriteringer ut fra dette. Tilpasninger skal gjennomføres slik at de overordnede 
økonomiske, helsepolitiske og organisatoriske krav oppnås. 
 
Oppdragene som helseforetakene skal løse på vegne av Helse Nord RHF videreformidles i ett 
felles dokument. Kapittel 1-6 omfatter ”sørge-for” og kapittel 7 formidler eierstyring. Kapittel 
8 omtaler rapportering.  
 
Hvert helseforetak får et oppdragsdokument hvor teksten gjennomgående er felles, men hvor 
foretaksspesifikke krav utheves i kursiv.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skjerper styringskravene overfor Helse Nord RHF, blant 
annet ved en mer systematisk bruk av indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter. Helse 
Nord RHF vil så langt mulig benytte samme metodikk i oppfølgingen av helseforetakene.  
 
Til dette er det utformet styringsindikatorer, tiltak som krever rapportering, og tiltak som 
forutsettes fulgt uten spesiell rapportering. Det utarbeides rapporteringsskjema/-maler til bruk 
i styringsdialogen.  
 
Det skal rapporteres månedlig på de viktigste styringsindikatorene, tertialrapportering på 
indikatorer og utvalgte rapporteringspunkter, samt årlig melding for øvrige 
rapporteringspunkter og samlet vurdering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar de vedlagte Oppdragsdokument for helseforetakene for 

2007.   
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
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3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis administrerende direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
 
Bodø, den 16. februar 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oppdragsdokument 2007 Helgelandssykehuset HF 
 Oppdragsdokument 2007 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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 Oppdragsdokument 2007 Sykehusapotek Nord HF 
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1. Innledning  

1.1 Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s eierbestilling til helseforetakene. Dokumentet 
bygger på Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF og 
styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007. Det må sees i sammenheng med 
styresak 18- 2007 Konsolidert budsjett 2007 (behandles i samme møte). Krav fra 
departementet som helseforetakene skal løse på vegne av Helse Nord RHF videreformidles 
her.  
 
Oppdragsdokumentet gir uttrykk for Helse Nord RHF’s prioriteringer. Det er utformet med 
tanke på at ledere på alle nivåer i helseforetakene skal kunne bruke det til å sette egen 
virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skjerper sine styringskrav overfor Helse Nord RHF, blant 
annet gjennom mer systematisk bruk av indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter i 
styringsdialogen. Helse Nord RHF vil så langt mulig benytte de samme metodene i 
oppfølgingen av helseforetakene.  
 
Helseforetakene skal delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid som for eksempel fagråd, 
fagnettverk, kvalitetsarbeid og felles prosjektarbeid innenfor IKT, økonomi og andre 
støttefunksjoner, samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer. Ikke alle fortløpende oppdrag av denne typen er spesifikt nevnt i årets 
oppdragsdokument, men disse oppgavene forutsettes likevel ivaretatt. 
 

1.2 Mål og strategi for Helse Nord 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som gir likeverdige 
tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet. Styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og 
budsjett 2007 gir rammer for hvordan tilbudet til pasientene skal utvikles. For å sikre god 
pasientbehandling og frigjøre nødvendige midler til investeringer i bygg og utstyr, er det 
viktig å komme i økonomisk balanse snarest mulig. Tiltak som skal få full effekt i 2008, må 
utarbeides og iverksettes i løpet av første halvår 2007. Resultatkravet for Helse Nord RHF vil 
bli skjerpet i perioden 2008 til 2010.  
 
Nasjonal helseplan 2007-2010 gir en helhetlig omtale av helsepolitikken og trekker opp 
overordnede strategier for helsetjenestene. Ingen lokalsykehus eller distriktspsykiatriske 
sentra skal legges ned. Det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser skal løses 
gjennom bedre drift og tilpasning av aktivitetsnivået. Det siste krever riktigere prioriteringer i 
pasientbehandlingen, basert på følgende hovedprinsipper: 
 
a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom 

fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten 
slik rett, kan lengre ventetider aksepteres.  

b. Riktig prioritering og god ressursbruk oppnås når undersøkelse og behandling skjer på det 
laveste effektive omsorgsnivå. 

c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal 
i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Det betyr at kapasiteten i disse tilbudene 
ikke skal reduseres, samtidig som det presiseres at det likevel skal arbeides med 
kontinuerlig forbedring av driften for å oppnå best mulig bruk av ressursene også i disse 
delene av virksomheten.  
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d. Helseforetakene skal utføre en økende andel av sin virksomhet som dagbehandling og 

omdisponere senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å 
etablere felles medisinsk/kirurgisk sengepost. 

e. Behandlingsforløpene skal gjennomgås og planlegges slik at utgiftene til reiser, 
unødvendige kontroller og reinnleggelser blir så lave som mulig. 

 
Helse Nord RHF har siden 2002 vedtatt flere handlings- og tiltaksplaner. Disse er i 
overensstemmelse med Nasjonal helseplan og skal videreføres. Iverksetting av nye tiltak på 
prioriterte områder krever at det gjøres omfordelinger innenfor eksisterende ressurser. Helse 
Nord RHF vil i 2007 gjennomføre en samordnet prosess for å sette alle handlings- og 
tiltaksplaner inn i en helhetlig strategi tilpasset den økonomiske situasjonen.  
 

2. Overordnede forventninger til Helgelandssykehuset HF i 2007  

2.1 Mål for virksomheten i Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser 
og myndighetskrav og i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen bidra til at Helse 
Nord RHF når sine mål.  
 
Helgelandsykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland. 
 

3. Pasientbehandling 

3.1 Aktivitet 
For Helse Nord samlet skal aktivitetsnivået innen somatikk opprettholdes på om lag samme 
nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i somatikken målt i DRG-poeng, men det 
skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Dette krever sterkere 
aktivitetsstyring, noe som stiller skjerpede krav til foretakenes ivaretakelse av ”sørge-for” -
ansvaret gjennom kontinuerlige prioriterings- og omstillingstiltak. Det forutsettes at 
kostnadseffektiviteten og arbeidsproduktiviteten øker, og at andelen dagbehandling øker 
målbart. 
 
Kravet til det enkelte helseforetak skal gjennomføres uten radikale omfordelinger mellom 
sykehusene. På noen områder medfører fagutviklingen og fritt sykehusvalg sentralisering. 
Dette må møtes med aktiv desentralisering på andre områder. Helse Nord RHF vil følge 
aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet for det 
enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med den økte ressurstilførselen i 
Opptrappingsplanen. Midlene til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skal benyttes i samsvar med de kravene som stilles til gjennomføring av 
opptrappingsplanene. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Antall pasientkontakter fordelt på døgnopphold, dagopphold og poliklinikk 
• Antall produserte DRG-poeng  
• Polikliniske inntekter refundert av NAV 
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Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• At øremerkede tilskudd kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som 

finansieres gjennom basisbevilgningen, fordelt på de ulike formål. 
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjøre en kritisk gjennomgang av egen virksomhet på alle områder for å sikre at foretaket 

behandler en så høy andel av pasientene som mulig i eget foretak. Når et lokalsykehus 
ikke har tilstrekkelig kompetanse til å behandle en pasient selv, skal det vurderes om 
andre sykehus i eget foretak kan være et alternativ til behandling på mer spesialisert nivå. 

 

3.2 Kvalitet 
God kvalitet kjennetegnes ved at behandlingen virker, er trygg og sikker, involverer brukerne 
og gir dem innflytelse. Behandlingen skal være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte 
ressursene på en god måte, være tilgjengelig og rettferdig fordelt. Samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten og med helsetjenesten i kommunene må derfor vektlegges. 
 
Helse Nord RHF ser arbeidet med riktig prioritering og arbeidet med kvalitetsforbedring i 
sammenheng. Kvalitetsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten og være et ansvar 
for ledere på alle nivåer og spesielt for avdelingsledere. Riktig prioritering og bruk av 
kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er de viktigste virkemidlene for 
å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære av sine egne erfaringer 
gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning.  
 
Brukermedvirkning er viktig for kvaliteten på behandlingen og har egenverdi for pasienter og 
pårørende. Ledere på avdelingsnivå har et konkret ansvar for å utvikle godt samarbeid med 
brukerorganisasjonene, spesielt der brukerorganisasjonene står svakt. Regionalt brukerutvalg 
utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. I 2007 prioriteres arbeid med å utvikle 
samarbeidet mellom det regionale og de lokale brukerutvalg.   
 
Tjenester av god kvalitet til den samiske befolkningen og innvandrerbefolkningen, forutsetter 
at personellet har relevant kunnskap om pasientens språk og kultur. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge som blir vurdert diagnostisk 

etter ICD-10 (måltall 90 %). 
• Andel keisersnitt av det totale antall fødsler. 
• Forekomst av sykehusinfeksjoner registrert i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i 

sykehustjenesten (NOIS). 
• Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern. 
• Andel av ventetider på www.sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker. 
• Andel epikriser som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel epikriser sendt elektronisk til primærhelsetjenesten (måltall 100 %). 
• Andel henvisninger mottatt elektronisk fra primærhelsetjenesten (måltall 70 %).  
• Antall korridorpasienter (måltall 0). 
• Andel pasienter tildelt individuell plan innen barnehabilitering og psykisk helsevern. 
• Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte pasientgrupper (psykisk 

helse, diabetes og lungesykdommer).  
• Andel strykninger av planlagte operasjoner (måltall <5 %). 
• Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 

http://www.sykehusvalg.no/
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• Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, barne- og 

ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige.1  

• Ventetid for vurdering innen barne- og ungdomspsykiatri (måltall <10 dager). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet innen planlagt rusbehandling (måltall: skal 

reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp (måltall: kan øke 

når det er en konsekvens av riktig prioritering). 
 

Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Fullføring av innlegging av styrende dokumenter i det felles elektroniske 

kvalitetssystemet DocMap i løpet av 2007. 
• Registrering av data i nasjonale og regionale kvalitetsregistre der slike er opprettet, og 

redegjøring for egne resultater. 
• Inkludering av tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige i virksomheten 

til den kliniske etikkomiteen. 
• Etablering av rutiner som sikrer at tjenestene/avdelingslederne jevnlig kan dra nytte av 

brukernes erfaringer i samarbeid med helseforetakets brukerutvalg, for eksempel med 
utgangspunkt i PasOpp-undersøkelsene.  

• Status for lukking av avvik etter tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter (eget skjema). 
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Videreutvikle system for forebygging og oppfølging av dokumenterte avvik i forbindelse 

med implementering av avviksmodulen i Docmap høsten 2007 (gjennomføres som felles 
prosjekt i kvalitetsnettverket i Helse Nord). 

• Følge nasjonale retningslinjer for behandling der slike finnes, og arbeide etter 
internasjonale retningslinjer der nasjonale retningslinjer mangler. Dette skal skje i 
samarbeid med fagrådene og fagnettverkene på de områder der slike er etablert. 

• Gjøre de faglige retningslinjene og prosedyrene som foretaket arbeider etter tilgjengelige i 
Docmap. 

• Følge opp og rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i tråd 
med de rapporteringskrav som skal etableres.  

• Informere om kunnskapsportalen Nasjonalt helsebibliotek (www.helsebiblioteket.no). 
 

3.3 Prioritering 
Helse Nord RHF skal gi et likeverdig tilbud på tvers av pasientgrupper og spesialiteter. Den 
enkelte pasient har rett til individuell vurdering etter prioriteringsforskriften. Helseforetakene 
må arbeide for å praktisere forskriften mer enhetlig og samarbeide om å utnytte det samlede 
tilbudet i regionen fleksibelt, for å unngå fristbrudd med påfølgende utgifter til behandling 
utenfor regionen. Prioriteringen skal ikke påvirkes av de aktivitetsbaserte tilskuddene. 
Sykehusene må ikke ta på seg arbeidsoppgaver som kan utføres like godt i 
primærhelsetjenesten. Fagråd og fagnettverk skal løpende gjennomgå de prioriteringene som 
gjøres for å etablere mest mulig lik praksis i regionen. 

 
1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk skal ikke øke, mens den skal 
reduseres innen BUP, VOP og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Helgelandssykehuset HF skal rapportere følgende indikator/styringsvariabler: 
• Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 
• Antall rettighetspasienter som er meldt til NAV Enhet for pasientformidling. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Etablering av en ordning for prioritering på tvers av avdelinger og fagområder innen 

helseforetaket.  
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Når nye dokumenterte behandlingsmetoder eller diagnostiske metoder etableres, skal 

gamle metoder avvikles. 
• Medisinske metoder og prosedyrer som har dokumentert negativ effekt, skal avvikles. 
• Behandlingstiltak som ikke har dokumentert effekt, skal vurderes avviklet. 

 

3.4 Områder som skal vektlegges spesielt 

3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, desentralisering og oppgavefordeling 
Lokalsykehusene står sentralt i samhandlingskjeden, som bindeledd mellom de store 
sykehusene og helsetjenestene i kommunene. Disse sykehusene skal sikre gode tilbud til 
pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, samt nærhet til akuttfunksjoner og 
fødetilbud.  
 
Arbeidet med desentralisering av spesialisthelsetjenester og implementering av 
telemedisinske løsninger skal fortsette der slike løsninger er kostnadseffektive. Ambulante og 
telemedisinske tjenester skal bidra til å gjøre riktig kompetanse mer tilgjengelig både på 
lokalsykehusene og i kommunene, og til å hindre unødvendige pasientreiser. Elektronisk 
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles i samarbeid mellom Helse Nord IKT, 
Nasjonalt senter for telemedisin, leverandørene, fastlegene og kommunene. Forpliktelsene i 
avtalene om samhandling som er inngått med kommunene skal følges opp, og avtalene skal 
på grunnlag av erfaringer videreutvikles og konkretiseres i samarbeid med kommunene.  
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Hvordan ansvaret for samhandling med kommunene er organisert i foretaket. 
• Hvordan avtalene om samhandling med kommunene praktiseres, både med hensyn til 

arbeidsform og oppnådde resultater i form av bedret samhandling. 
• Omfang og typer av desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
• Hvordan anbefalingene i rapporten ”Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester 

bør prioriteres for storskala implementering” fra mars 2006 implementeres i foretaket. 
• Sluttføring av arbeidet med å inngå avtaler om samhandling med kommunene.  
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Gjennomgang av polikliniske kontroller for å vurdere overføring til fastlege eller 

nærmeste lokalsykehus der det er faglig forsvarlig. 
• Etablere konkrete prosjekter som kan øke bruken av telemedisinske tjenester i foretaket.  
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3.4.2 Psykisk helsevern 
Tjenestene skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Omfanget 
av andre medisinske problemer, herunder rusavhengighet, må derfor registreres for pasienter 
som henvises til psykisk helsevern for å sikre at disse pasientene får et helhetlig 
behandlingstilbud. Behandlingstilbudet til barn og ungdom er preget av ulikheter når det 
gjelder antall barn per behandlerstilling. Tilbudet skal utjevnes slik at alle foretakene når 
normen på 600 barn per behandlerstilling.  
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av en samlet plan for psykisk helsevern, i samsvar med Sosial- og 

helsedirektoratets reviderte Veileder for distriktspsykiatriske sentre (første halvår 2007).    
• Formalisering av samarbeidet mellom DPS-ene og akuttavdelingene. Samarbeidet skal 

organiseres slik at overbelegg og for tidlig utskrivning fra akuttavdelingene i størst mulig 
grad unngås. 

 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at barn av foreldre som behandles innen spesialisthelsetjenesten for psykiske 

lidelser eller rusavhengighet, får nødvendig oppfølging og hjelp. 
• Ha skriftlige rutiner for samarbeid med kommunene, politiet og andre relevante instanser 

når det gjelder håndtering av farlige og ustabile personer. 
• Ha skriftlige rutiner med kommunene for innleggelse, utskrivning og oppfølging av 

psykiatriske pasienter, samt ivaretakelse av helseforetakenes veiledningsplikt. 
  

3.4.3 Kronikersatsingen - helhetlig satsing på eldre og pasienter med kroniske sykdommer 
Det ble i 2004 vedtatt regionale handlingsplaner for styrking av geriatri og habilitering og 
rehabilitering. I 2007 ferdigstilles handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Ut over 
videreføring av iverksatte tiltak er det ikke økonomisk rom for omfattende nye tiltak i 2007. 
De regionale utdanningsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi, vil likevel bli iverksatt. De nasjonale fagstrategiene for diabetes 
og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal følges opp.  
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av forslag til organisering av koordineringsfunksjonen i foretaket, i 

samarbeid med Regional koordinerende enhet på UNN HF, med sikte på oppstart i 2008. 
Denne funksjonen skal organiseres innenfor rammen av dagens ressurser. 

 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Implementere faglige retningslinjer for hørselsscreening. 
• Etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne 

pasientgruppen. 
 

3.4.4 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 

Det er en nasjonal målsetning å sikre pasienter lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert 
medisin, kompetansesentra og landsfunksjoner. Fagfolk skal ha lik tilgang på kompetanse fra 
disse fagmiljøene.  
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3.4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Regjeringen skal legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Planen vil omhandle økt 
kapasitet for avrusning, legemiddelassistert rehabilitering og tiltak for gravide 
rusmiddelavhengige, samt barn av rusmiddelavhengige. Helse Nord RHF vil sluttføre arbeidet 
med sin egen handlingsplan, men helseforetakene skal allerede nå vurdere om man i større 
grad kan bruke tidsbegrensede opphold i institusjoner kombinert med lokalbaserte tiltak for å 
øke kvaliteten og bedre kapasitetsutnyttelsen. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksetting av samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og 

barnevern for gravide rusmiddelavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
annen tverrfaglig spesialisert behandling.  

• Styrking av den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert behandling. 
• Årlig registrering av antall gravide rusmiddelavhengige som er i LAR. 

 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at pasienter som får tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 

også får vurdert behov for andre tjenester i spesialisthelsetjenesten  
• Sikre rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved behandlingsavbrudd som gir 

god oppfølging fra kommunale tjenesteytere. 
• Legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter § 12 i 

Straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling i 
samarbeid med Kriminalomsorgen. 

 

3.4.6 Donoransvarlige leger i sykehusene 
 

3.4.7 Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker i årene fremover. De fleste kreftpasientene er gitt prioritet 
gjennom prioriteringsforskriften. 
 

3.4.8 Smertebehandling 
Behovet for smertebehandling øker. Ventetiden for pasienter med kroniske smertelidelser er 
for lang og Helse Nord har underkapasitet på området. Pasientene utgjør en betydelig andel av 
de langtidssykemeldte. Det er ønskelig å styrke smerteklinikkenes kompetanse og kapasitet og 
bedre samhandlingen mellom smerteklinikkene og primærhelsetjenesten.  
 

3.4.9 Intensivkapasitet 
Helse Nord RHF vil i løpet av 2007 utrede kapasiteten og den faglige bruken av intensivsenger i 
regionen med sikte på å utvikle en optimal utnyttelse av de samlede ressursene og om nødvendig 
øke kapasiteten. Det skal vurderes å etablere forskjellige nivåer innen intensivbehandlingen, og 
det skal defineres hvilke pasienter som skal behandles på hvilket nivå. 
 

3.4.10 Smittevern og beredskap 
Regional smittevernplan og Helse Nords plan for sosial og helsemessig beredskap skal 
revideres i 2007. Det skal etableres et felles planverk for IKT- sikkerhet og 
katastrofeberedskap.  
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Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og øving av smittevern og beredskapsplaner. 
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at det er smittevernlege ved alle sykehus, og at funksjonen er beskrevet. 

Smittevernlege, hygienesykepleier og tuberkulosekoordinator må arbeide i team. 
Smittevernpersonell skal samarbeide med kommunene i opptaksområdet. 

• Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at 
Helse Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for 
forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer i kriseberedskapen. 
 

3.4.11 Folkehelsesamarbeidet 
Et overordnet mål i Nasjonal helseplan er å styrke folkehelsa. Helse Nord RHF vil i 2007 
inngå avtaler med fylkeskommunene om samarbeid. Hovedstrategien er å integrere 
folkehelsearbeid i virksomheten. Helseforetakene vil få konkrete prosjektrettede oppgaver 
innenfor de samarbeidsområder som er aktuelle (fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, psykisk 
helse og rusforebyggende arbeid).  
 

3.4.12 Nordområdesatsingen   
Helse Nord RHF ble i 2006 bedt om å koordinere planleggingen for å samordne 
helsesamarbeidet på norsk side i nordområdene. Det er utarbeidet planer og Helse Nord RHF 
har inngått en overordnet samarbeidsavtale med Arkhangelsk fylke, og vil arbeide for å inngå 
en liknende avtale med Murmansk fylke. I 2007 prioriteres utarbeidelse av beredskapsplan og 
tiltak for å systematisere, forankre og styrke samhandlingen med Russland og de andre 
landene i nordområdene. 
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Tilrettelegge for å videreutvikle kontakt og faglig samarbeid med Russland, bl. a. gjennom 

gjensidig hospitering. 
 

4. Forskning 
 
Alle helseforetakene skal gjennomføre og publisere forskning som er relevant for de kliniske 
og pasientnære oppgavene. Det skal legges til rette for praktiske løsninger for ansatte som ved 
søknad fra sin institusjon har fått finansiering fra Helse Nord RHF til å arbeide med 
forskning. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Styrking av forskningen innen forskningssvake områder som tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, helsetjenester til den samiske 
befolkningen, rehabilitering/habilitering, revmatologi og helsefaglig forskning. 

• Ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og 
behandling), herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter 
kjønn der dette er relevant. 
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5. Utdanning av helsepersonell  
 
Helsepersonellets kompetanse er avgjørende for god faglighet og kvalitet i tjenestene. Helse 
Nord RHF skal sørge for å utdanne nok helsepersonell med god kompetanse. Helseforetakene 
må derfor bidra til Helse Nord RHF's arbeid med en overordnet strategisk kompetanseplan, og 
utvikle sine egen strategiske kompetanseplan.   
 
Helse Nord driver læringsportalen www.helsekompetanse.no. HF-ene skal ta denne i bruk 
som en felles regional inngangsport for utdanning, kurs, veiledning og fagnettverk. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• At legenes stillingsstruktur stemmer med opplysningene i Nasjonalt råds database 

http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik til Nasjonalt råd.  
• At hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet er oppdatert med legenes NR-id 

nummer. 
• At samarbeidsavtaler mellom høgskolene og helseforetakene er etablert.  
• At det er tatt imot minimum seks nye lærlinger i ambulansefag hvert halvår.  

 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 

• Sørge for at studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning og turnuskandidater får 
praksis- og turnusplasser og får gjennomført sin praksis. 

• Gjennomføre forsøk med fire måneders psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger.  
• Delta i Høgskolesamarbeidet, spesielt i oppfølging og realisering av tiltak anbefalt i 

Høgskolesamarbeidets rapport Helsefagutdanning i Helse Nord (2006). 
• Delta i utviklingsarbeidet sammen med RHF for å bli godkjent lærlingbedrift for 

helsefagarbeider.  
• Inngå rammeavtaler med de aktuelle videregående skolene vedrørende antall 

lærlingeplasser for ambulansefagarbeider og helsefagarbeider. 
 

6. Pasientopplæring  
 
Helseforetakene skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt 
opplæring får tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og 
evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre (LMS) 
eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal sørge for at pasienter og 
pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får tilbud om dette via 
www.helsekompetanse.no. 
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjennomgå SINTEF's evaluering av lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, og 

iverksette nødvendige forbedringstiltak.    

http://www.helsekompetanse.no/
http://www.nr.dep.no/
http://www.helsekompetanse.no/
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7. Felles organisatoriske og økonomiske krav og 
rammebetingelser for 2007 

 
Helgelandssykehuset HF skal gjennomføre tiltak som er nødvendige for å nå det økonomiske 
resultatkravet. Det behov for å videreutvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse, 
gjennomføringsevne og kultur for kontinuerlig forbedring. Styringsdata av god kvalitet må 
være tilgjengelige og danne grunnlag for å overvåke, analysere og ta beslutninger. 
 

7.1  Tiltak for økonomisk balanse 

7.1.1 Tiltaksplaner 
Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle en tiltaksplan som konkretiserer hvordan 
resultatmålet skal nås. Planen skal:  
 
• Vise hvordan kravet om redusert årsverksforbruk fra foretaksmøtene i september 2006 

planlegges realisert.  
• Beskrive tiltakenes konsekvenser for tjenestetilbudet og for de ansatte. 
• Tydeliggjøre hvem som har internt gjennomføringsansvar.  
 
Planen skal utarbeides og tiltakene gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte, og etter 
behandling i arbeidsmiljøutvalget. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Status for gjennomføring av de vedtatte tiltakene (månedlig rapportering).  

 

7.1.2 Investeringsrammer 
Helse Nord RHF vil etter søknad til HOD bli tildelt lånemidler til spesifikke prosjekter. Det 
vil som hovedregel ikke bli gitt adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU 
(medisinsk teknisk utstyr), IKT og innledende prosjektplanlegging. Investeringsrammen er 
derfor ikke endelig fastlagt. 
 

7.1.3 Inntektsfordelingsmodell 
Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre arbeidet med å utvikle en 
inntektsfordelingsmodell. Helseforetakene forutsettes å medvirke til dette arbeidet. Ny sak om 
inntektsfordelingsmodell legges fram for styret i Helse Nord RHF i løpet av 2007. 
 

7.2 Tiltak for å utvikle en organisasjon med kultur for løpende forbedring 
og utvikling 

To sentrale organisasjonsutviklingsprosjekter skal gjennomføres: 
• Arbeidsgledeprosjektet: jakten på friskfaktorer (sykefraværsprosjektet) 
• Arbeidsplanprosjektet (implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter). 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Overvåking av årsverksutvikling (antall) 
• Samlet sykefravær (andel) 
• Langtidsfravær (> 56 dager) 
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Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Etablere brukerstøtte for Gat Turnus internt i foretaket, samt bidra til etablering av en 

sentral brukerstøttetjeneste.  
• Etablere eget prosjekt for implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter i 

Gat Turnus for mer effektiv personellplanlegging. Arbeidet vil bli koordinert fra Helse 
Nord RHF. 

• Velge kandidater til topplederprogram, coachingprogram, mastergradprogram i 
helseledelse, arbeidsguideprogrammet og regional ledersamling. 

7.2.1 Organisasjon og arbeidsgiver 
Helseforetakene har ansvar for at ledere og medarbeidere har en klar og entydig oppfatning av 
sin rolle, myndighet og plassering i organisasjonen. Dette skal synliggjøres i 
organisasjonskart, fullmaktsstrukturkart og dokumenterte og implementerte rutiner for 
planlegging, gjennomføring og rapportering.  
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og detaljering av fullmaktstruktur som regulerer og klargjør 

fullmaktsforholdet mellom foretakets styre, direktør og avdelingsledere. 
• Identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av 

systemanskaffelser og oppfølging av disse med organisasjonsmessige endringer. Det tas 
utgangspunkt i kost-nyttevurderinger som er gjort i forbindelse med anskaffelse av 
systemene jf styresak 79-2006. 

 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ha en strategisk lønnspolitikk som samsvarer med nasjonale lønnspolitiske føringer. 
 

7.2.2 Personal, kompetanse og rekruttering 
Helseforetakene skal bedre rekrutteringen av ikke-vestlige innvandrere, øke andelen kvinner i 
lederstillinger og etablere en livsfaseorientert personalpolitikk. Dette vil skape 
rekrutteringsfortrinn og dempe kostnadene til avtalefestet pensjon. 
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Bidra i arbeidet med kartlegging av individuell kompetanse med sikte på utvikling av 

system for kompetanseplanlegging. 
• Etablering av prosedyrer for kvalitetssikring av dokumentasjon av formell kompetanse 

ved ansettelser.  
• Rutiner som hindrer sosial dumping av arbeidskraft, både ved egne ansettelser og ved 

bruk av underleverandører. 
• Ha prosedyrer for rekruttering av ansatte med innvandringsbakgrunn i tråd med 

retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 

7.2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og 
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av 
kjerneoppgavene. Resultatene av tilsyn i 2005 og 2006 viser at HMS-arbeidet må 
videreutvikles.  
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Tiltak for å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
• Lukking av avvik i forhold til ”God Vakt”.   
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Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Utarbeide helhetlig strategi for HMS-arbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF. 
• Frigjøre nødvendig personell for gjennomføring av Arbeidsgledeprosjektet. 
 

7.2.4 Innkjøpsfunksjonen 
En god innkjøpsfunksjon er avgjørende for at leveranser av varer og tjenester skjer til 
økonomisk mest mulig fordelaktige betingelser og lavest mulig pris. Ved utforming av krav i 
anskaffelsesprosesser skal det legges vekt på livssykluskostnader, miljømessige konsekvenser 
og universell utforming av konkurransen.  
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Vurdere å iverksette egen distribusjon (evt. kjøp av ekstern distribusjon) av 

forbruksmateriell tilknyttet behandlingshjelpemidler. 
• Kartlegge kompetansebehov knyttet til innkjøp på alle nivå og iverksette nødvendige tiltak 

for kompetanseheving. 
• Forbedre innkjøpsrutinene i samarbeid med Helseforetakene Innkjøpsservice AS 

(HINAS). 
• Sørge for at inngåtte leverandøravtaler blir lagt inn i innkjøpssystemet og benyttet, og 

iverksette tiltak ved eventuelle avvik på avtaler utenfor innkjøpssystemet. 
• Sørge for at anskaffelser av varer og tjenester utenom inngåtte avtaler anskaffes 

ved lik konkurranse mellom leverandører. 
 

7.2.5 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Iverksetting og videreutvikling av vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord 
ligger til grunn for arbeidet også i 2007. Det betyr fortsatt satsing på felles systemer og 
standardisering.  
 
Helgelandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Ta i bruk elektroniske henvisninger og epikriser mellom helseforetakene. Finansiering av 

tjenestene påhviler helseforetakene. 
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Helseforetakene skal gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett AS for leveranse 

av kommunikasjonstjenester til helseforetakene, i tråd med enerettsavtalen for Norsk 
Helsenett AS skissert i styresak 65-2004. 

• Aktivt bidra til standardisering av IKT infrastruktur og gjennomføre innkjøp i tråd med 
vedtatte standard. Helseforetakene skal rapportere på de rammeavtaler som etableres i 
regionen ved kjøp av PC-er, printere og andre enheter slik at Helse Nord får en mest mulig 
enhetlig utstyrspark. 

• Implementere nytt IKT-system for administrering av pasienttransport, herunder 
effektivisering av tjeneste gjennom å ta i bruk elektronisk bestilling, rekvisisjon og 
automatisering av oppgjør mot transportører. 

• Delta i arbeidet med å effektivisere driften av IT- systemer ved å utvikle felles 
driftsmiljøer for de ulike applikasjoner. 

• Videreføre det faglige nettverk for de informasjonssikkerhetsansvarlige i foretakene. 
Informasjonssikkerhetsspørsmål ved fellesdrift av systemer skal behandles av det etablerte 
forum for informasjonssikkerhet. De fem regionale helseforetakene har gjennom nasjonal 
IKT tatt fram et felles styringssystem for informasjonssikkerhet samt deltatt i arbeidet 
med norm for informasjonssikkerhet i regi av SH-dir. Helseforetakene skal i løpet av 2007 
starte implementeringen av disse to sikkerhetsdokumentene. 
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8. Oppfølging og rapportering  
 
Helse Nord RHF vil drive tett virksomhetsstyring for å følge opp sitt samlede ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i regionen. I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling 
av data og datakvalitet samt rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2007. 
 

8.1 Økt kvalitet på styringsdata 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen utvides til å gjelde all 
offisiell rapportering. Aktivitetsdata, data som beskriver kvalitet på pasientbehandling, 
medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata vil også bli standardisert.  
 
Helgelandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Medvirke i prosjekt for å standardisere innsamling og registrering av økonomidata. 
• Etablere et prosjekt for kvalitetsforbedring av data innen psykisk helsevern. Helse Nord 

RHF vil ta et initiativ til å samordne dette arbeidet i regionen.  
• Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig 

melding til Helse Nord RHF. Dette inkluderer også aktiv bruk og oppfølging av definert 
målekort for foretaksgruppen.  
 

8.2 Rapporteringsrutiner i 2007 
Oppdragsdokumentet spesifiserer indikatorer og tiltak for oppfølging helseforetakene som 
skal rapporteres til Helse Nord RHF. Tertialrapporter og årlig melding for 2007 skal 
behandles i styret i helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. Rapporteringene skal 
drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget (dette gjelder 
minimum årlig melding).  
 
Rapporteringsskjemaene, med nærmere beskrivelser av krav og frister, spesifiseres i oppdatert 
plankalender for 2007, som sendes ut etter at oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF. Foreløpig rapporteringsskjema er vedlagt styresaken. Rapportering skal skje 
elektronisk til postmottaket i Helse Nord RHF, samt oversendes skriftlig, i henhold til 
følgende innhold og frister: 
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Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport forrige måned  

• resultatregnskap  
• investeringer 
• aktivitet  
• årsverk, sykefravær, langtidsfravær 

er (se nærmere beskrivelse • tiltaksplan
avsnitt 7.1) 

Sendes inn den 15. hver måned: 
 

Annenhver måned: m rt  Sendes inn 15. annenhver 
måned fra og med rapportering 
for februar 

Sa me som månedlig rapportering, inklude
• funksjonsregnskap 

Tertialrapport:  
 
Det er utarbeidet egne 
maler for oppfølging av 

tet som 

rtialrapportering. 

 
• tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal 

us jf 

Hels ommentere 
i

vi av.  

port 

07  

t utarbeidet 
rt:  

  

B: Regnskap og aktivitetstall 

oppdragsdokumen
skal inngå i 
te

Tertialvis rapportering på  
• indikatorer/styringsvariabler jf målekort 

og rapporteringsmal

• lukking av avvik – stat
rapporteringsskjema  

 
eforetaket bes om å k

utv klingen særskilt dersom denne er 
av kende i forhold til styringskr

Styrebehandlet tertialrap
(styrevedtak): 
6. juni 2007 
1.oktober 20
 
Administrativ
tertialrappo
24.mai 2007 
26.september 2007
 
N
sendes den 15. som vanlig.  

Årlig melding:  
 
Det utarbeides egne maler 
for oppfølging av 
oppdragsdokumentet som 
skal inngå i årlig melding. 

rlig rapportering på  
 tiltaksplaner  

smal 
gsmal  
erkrav 

 
Helseforetakets samlede vurdering mht. 
måloppnåelse og avvik i forhold til 

rlig melding 

dministrativt behandlet årlig 

Å
•
• styringsindikatorer jf rapportering
• tiltak for oppfølging jf rapporterin
• organisatoriske og økonomiske ei

styringskrav. 

Styrebehandlet å
(styrevedtak): 
 
1.mars 2008  
 
A
melding: 
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Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av saksfremlegg 
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llstend
b
ls

 

7.april 2007.  
for tyrebehandling av år
fu ig årsregnskap med noter og styrets 
års eretning (ikke ordinær årsmelding) til 
He e Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap
for 2006:  
2
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1. Innledning  

1.1 Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s eierbestilling til helseforetakene. Dokumentet 
bygger på Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF og 
styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007. Det må sees i sammenheng med 
styresak 18- 2007 Konsolidert budsjett 2007 (behandles i samme møte). Krav fra 
departementet som helseforetakene skal løse på vegne av Helse Nord RHF videreformidles 
her.  
 
Oppdragsdokumentet gir uttrykk for Helse Nord RHF’s prioriteringer. Det er utformet med 
tanke på at ledere på alle nivåer i helseforetakene skal kunne bruke det til å sette egen 
virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skjerper sine styringskrav overfor Helse Nord RHF, blant 
annet gjennom mer systematisk bruk av indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter i 
styringsdialogen. Helse Nord RHF vil så langt mulig benytte de samme metodene i 
oppfølgingen av helseforetakene.  
 
Helseforetakene skal delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid som for eksempel fagråd, 
fagnettverk, kvalitetsarbeid og felles prosjektarbeid innenfor IKT, økonomi og andre 
støttefunksjoner, samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer. Ikke alle fortløpende oppdrag av denne typen er spesifikt nevnt i årets 
oppdragsdokument, men disse oppgavene forutsettes likevel ivaretatt. 
 

1.2 Mål og strategi for Helse Nord 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som gir likeverdige 
tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet. Styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og 
budsjett 2007 gir rammer for hvordan tilbudet til pasientene skal utvikles. For å sikre god 
pasientbehandling og frigjøre nødvendige midler til investeringer i bygg og utstyr, er det 
viktig å komme i økonomisk balanse snarest mulig. Tiltak som skal få full effekt i 2008, må 
utarbeides og iverksettes i løpet av første halvår 2007. Resultatkravet for Helse Nord RHF vil 
bli skjerpet i perioden 2008 til 2010.  
 
Nasjonal helseplan 2007-2010 gir en helhetlig omtale av helsepolitikken og trekker opp 
overordnede strategier for helsetjenestene. Ingen lokalsykehus eller distriktspsykiatriske 
sentra skal legges ned. Det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser skal løses 
gjennom bedre drift og tilpasning av aktivitetsnivået. Det siste krever riktigere prioriteringer i 
pasientbehandlingen, basert på følgende hovedprinsipper: 
 
a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom 

fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten 
slik rett, kan lengre ventetider aksepteres.  

b. Riktig prioritering og god ressursbruk oppnås når undersøkelse og behandling skjer på det 
laveste effektive omsorgsnivå. 

c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal 
i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Det betyr at kapasiteten i disse tilbudene 
ikke skal reduseres, samtidig som det presiseres at det likevel skal arbeides med 
kontinuerlig forbedring av driften for å oppnå best mulig bruk av ressursene også i disse 
delene av virksomheten.  
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d. Helseforetakene skal utføre en økende andel av sin virksomhet som dagbehandling og 

omdisponere senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å 
etablere felles medisinsk/kirurgisk sengepost. 

e. Behandlingsforløpene skal gjennomgås og planlegges slik at utgiftene til reiser, 
unødvendige kontroller og reinnleggelser blir så lave som mulig. 

 
Helse Nord RHF har siden 2002 vedtatt flere handlings- og tiltaksplaner. Disse er i 
overensstemmelse med Nasjonal helseplan og skal videreføres. Iverksetting av nye tiltak på 
prioriterte områder krever at det gjøres omfordelinger innenfor eksisterende ressurser. Helse 
Nord RHF vil i 2007 gjennomføre en samordnet prosess for å sette alle handlings- og 
tiltaksplaner inn i en helhetlig strategi tilpasset den økonomiske situasjonen.  
 

2. Overordnede forventninger til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN HF) i 2007  

 

2.1 Mål for virksomheten i UNN HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) skal drive sin virksomhet i henhold til 
gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og i samarbeid med de andre helseforetakene i 
regionen bidra til at Helse Nord RHF når sine mål.  
 
UNN HF skal ivareta regionfunksjonene i tråd med Prioriteringsforskriften og som 
universitetssykehus ha et særskilt ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. UNN 
HF skal også videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde, og utføre en så stor andel av 
lokalsykehusvirksomheten som mulig i Narvik og Harstad.  
 

3. Pasientbehandling 

3.1 Aktivitet 
For Helse Nord samlet skal aktivitetsnivået innen somatikk opprettholdes på om lag samme 
nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i somatikken målt i DRG-poeng, men det 
skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Dette krever sterkere 
aktivitetsstyring, noe som stiller skjerpede krav til foretakenes ivaretakelse av ”sørge-for” -
ansvaret gjennom kontinuerlige prioriterings- og omstillingstiltak. Det forutsettes at 
kostnadseffektiviteten og arbeidsproduktiviteten øker, og at andelen dagbehandling øker 
målbart. 
 
Kravet til det enkelte helseforetak skal gjennomføres uten radikale omfordelinger mellom 
sykehusene. På noen områder medfører fagutviklingen og fritt sykehusvalg sentralisering. 
Dette må møtes med aktiv desentralisering på andre områder. Helse Nord RHF vil følge 
aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet for det 
enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med den økte ressurstilførselen i 
Opptrappingsplanen. Midlene til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skal benyttes i samsvar med de kravene som stilles til gjennomføring av 
opptrappingsplanene. 
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UNN HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Antall pasientkontakter fordelt på døgnopphold, dagopphold og poliklinikk 
• Antall produserte DRG-poeng  
• Polikliniske inntekter refundert av NAV 
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• At øremerkede tilskudd kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som 

finansieres gjennom basisbevilgningen, fordelt på de ulike formål. 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjøre en kritisk gjennomgang av egen virksomhet på alle områder for å sikre at foretaket 

ikke bruker ressurser på behandling som kan utføres på lokalsykehusnivå eller i 
primærhelsetjenesten. 

• UNN HF og Nordlandssykehuset HF skal samarbeide om best mulig utnyttelse av 
kapasiteten på områder der det er begrenset kapasitet. 

 

3.2 Kvalitet 
God kvalitet kjennetegnes ved at behandlingen virker, er trygg og sikker, involverer brukerne 
og gir dem innflytelse. Behandlingen skal være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte 
ressursene på en god måte, være tilgjengelig og rettferdig fordelt. Samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten og med helsetjenesten i kommunene må derfor vektlegges. 
 
Helse Nord RHF ser arbeidet med riktig prioritering og arbeidet med kvalitetsforbedring i 
sammenheng. Kvalitetsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten og være et ansvar 
for ledere på alle nivåer og spesielt for avdelingsledere. Riktig prioritering og bruk av 
kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er de viktigste virkemidlene for 
å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære av sine egne erfaringer 
gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning.  
 
Brukermedvirkning er viktig for kvaliteten på behandlingen og har egenverdi for pasienter og 
pårørende. Ledere på avdelingsnivå har et konkret ansvar for å utvikle godt samarbeid med 
brukerorganisasjonene, spesielt der brukerorganisasjonene står svakt. Regionalt brukerutvalg 
utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. I 2007 prioriteres arbeid med å utvikle 
samarbeidet mellom det regionale og de lokale brukerutvalg.   
 
Tjenester av god kvalitet til den samiske befolkningen og innvandrerbefolkningen, forutsetter 
at personellet har relevant kunnskap om pasientens språk og kultur. 
 
UNN HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge som blir vurdert diagnostisk 

etter ICD-10 (måltall 90 %). 
• Andel keisersnitt av det totale antall fødsler. 
• Forekomst av sykehusinfeksjoner registrert i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i 

sykehustjenesten (NOIS). 
• Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern. 
• Andel av ventetider på www.sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker. 
• Andel epikriser som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel epikriser sendt elektronisk til primærhelsetjenesten (måltall 100 %). 
• Andel henvisninger mottatt elektronisk fra primærhelsetjenesten (måltall 70 %).  
• Antall korridorpasienter (måltall 0). 

http://www.sykehusvalg.no/
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• Andel pasienter tildelt individuell plan innen barnehabilitering og psykisk helsevern. 
• Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte pasientgrupper (psykisk 

helse, diabetes og lungesykdommer).  
• Andel strykninger av planlagte operasjoner (måltall <5 %). 
• Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 
• Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, barne- og 

ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige.1  

• Ventetid for vurdering innen barne- og ungdomspsykiatri (måltall <10 dager). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet innen planlagt rusbehandling (måltall: skal 

reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp (måltall: kan øke 

når det er en konsekvens av riktig prioritering). 
 

UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Fullføring av innlegging av styrende dokumenter i det felles elektroniske 

kvalitetssystemet DocMap i løpet av 2007. 
• Registrering av data i nasjonale og regionale kvalitetsregistre der slike er opprettet, og 

redegjøring for egne resultater. 
• Inkludering av tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige i virksomheten 

til den kliniske etikkomiteen. 
• Etablering av rutiner som sikrer at tjenestene/avdelingslederne jevnlig kan dra nytte av 

brukernes erfaringer i samarbeid med helseforetakets brukerutvalg, for eksempel med 
utgangspunkt i PasOpp-undersøkelsene.  

• Status for lukking av avvik etter tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter (eget skjema). 
 

UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Videreutvikle system for forebygging og oppfølging av dokumenterte avvik i forbindelse 

med implementering av avviksmodulen i Docmap høsten 2007 (gjennomføres som felles 
prosjekt i kvalitetsnettverket i Helse Nord). 

• Følge nasjonale retningslinjer for behandling der slike finnes, og arbeide etter 
internasjonale retningslinjer der nasjonale retningslinjer mangler. Dette skal skje i 
samarbeid med fagrådene og fagnettverkene på de områder der slike er etablert. 

• Gjøre de faglige retningslinjene og prosedyrene som foretaket arbeider etter tilgjengelige i 
Docmap. 

• Følge opp og rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i tråd 
med de rapporteringskrav som skal etableres.  

• Informere om kunnskapsportalen Nasjonalt helsebibliotek (www.helsebiblioteket.no). 
• Har et særskilt ansvar for å initiere regionale fagnettverk og bidra til felles bruk av 

retningslinjer, prosedyrer og kvalitetsregistre i regionen.  

 
1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk skal ikke øke, mens den skal 
reduseres innen BUP, VOP og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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3.3 Prioritering 
Helse Nord RHF skal gi et likeverdig tilbud på tvers av pasientgrupper og spesialiteter. Den 
enkelte pasient har rett til individuell vurdering etter prioriteringsforskriften. Helseforetakene 
må arbeide for å praktisere forskriften mer enhetlig og samarbeide om å utnytte det samlede 
tilbudet i regionen fleksibelt, for å unngå fristbrudd med påfølgende utgifter til behandling 
utenfor regionen. Prioriteringen skal ikke påvirkes av de aktivitetsbaserte tilskuddene. 
Sykehusene må ikke ta på seg arbeidsoppgaver som kan utføres like godt i 
primærhelsetjenesten. Fagråd og fagnettverk skal løpende gjennomgå de prioriteringene som 
gjøres for å etablere mest mulig lik praksis i regionen. 
 
UNN HF skal rapportere følgende indikator/styringsvariabler: 
• Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 
• Antall rettighetspasienter som er meldt til NAV Enhet for pasientformidling. 
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Etablering av en ordning for prioritering på tvers av avdelinger og fagområder innen 

helseforetaket.  
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Når nye dokumenterte behandlingsmetoder eller diagnostiske metoder etableres, skal 

gamle metoder avvikles. 
• Medisinske metoder og prosedyrer som har dokumentert negativ effekt, skal avvikles. 
• Behandlingstiltak som ikke har dokumentert effekt, skal vurderes avviklet. 

 

3.4 Områder som skal vektlegges spesielt 

3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, desentralisering og oppgavefordeling 
Lokalsykehusene står sentralt i samhandlingskjeden, som bindeledd mellom de store 
sykehusene og helsetjenestene i kommunene. Disse sykehusene skal sikre gode tilbud til 
pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, samt nærhet til akuttfunksjoner og 
fødetilbud.  
 
Arbeidet med desentralisering av spesialisthelsetjenester og implementering av 
telemedisinske løsninger skal fortsette der slike løsninger er kostnadseffektive. Ambulante og 
telemedisinske tjenester skal bidra til å gjøre riktig kompetanse mer tilgjengelig både på 
lokalsykehusene og i kommunene, og til å hindre unødvendige pasientreiser. Elektronisk 
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles i samarbeid mellom Helse Nord IKT, 
Nasjonalt senter for telemedisin, leverandørene, fastlegene og kommunene. Forpliktelsene i 
avtalene om samhandling som er inngått med kommunene skal følges opp, og avtalene skal 
på grunnlag av erfaringer videreutvikles og konkretiseres i samarbeid med kommunene.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Hvordan ansvaret for samhandling med kommunene er organisert i foretaket. 
• Hvordan avtalene om samhandling med kommunene praktiseres, både med hensyn til 

arbeidsform og oppnådde resultater i form av bedret samhandling. 
• Omfang og typer av desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
• Hvordan anbefalingene i rapporten ”Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester 

bør prioriteres for storskala implementering” fra mars 2006 implementeres i foretaket. 
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• Hvordan lokalsykehusfunksjonen i Tromsø organiseres ut fra behovene til de eldre og 

kronisk syke. Det skal konkret vurderes om dagens spesialiserte avdelingsstruktur er det 
mest kostnadseffektive tilbudet til disse pasientgruppene, og eventuelle bygningsmessige 
konsekvenser av denne vurderingen må innarbeides i prosjekteringen av A-fløya og øvrige 
ombygginger som planlegges utført i denne sammenheng. 

• Avvikling av spesialisert ortopedisk bakvakt i Narvik.   
• Inngåelse av avtaler om samhandling med kommunene i nedslagsfeltet til sykehusene i 

Harstad og Narvik. 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Gjennomgang av polikliniske kontroller for å vurdere overføring til fastlege eller 

nærmeste lokalsykehus der det er faglig forsvarlig. 
• Utøve en størst mulig andel av sine lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i Sør-Troms 

og Ofoten i Narvik og Harstad.  
• Videreføre dagkirurgisk virksomhet innen øre-nese-halssykdommer i Narvik gjennom en 

optimal utnyttelse av egne ressurser og personell. Pasienter med behov for innleggelse for 
øre-nese-halssykdommer skal gis behandlingstilbud i Harstad. 

• Utvikle og iverksette tiltak for ambulante spesialisthelsetjenester mellom fagmiljøene i 
Tromsø og sykehusene i Harstad og Narvik.  

• Videreutvikle spekteret av telemedisinske tjenester, særlig ved de distriktsmedisinske 
sentrene i Nord-Troms og Lenvik. 

• Ta i bruk elektronisk samhandling og telemedisinske tjenester mellom fagmiljøene i 
Tromsø og sykehusene i Harstad og Narvik 

 

3.4.2 Psykisk helsevern 
Tjenestene skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Omfanget 
av andre medisinske problemer, herunder rusavhengighet, må derfor registreres for pasienter 
som henvises til psykisk helsevern for å sikre at disse pasientene får et helhetlig 
behandlingstilbud. Behandlingstilbudet til barn og ungdom er preget av ulikheter når det 
gjelder antall barn per behandlerstilling. Tilbudet skal utjevnes slik at alle foretakene når 
normen på 600 barn per behandlerstilling.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av en samlet plan for psykisk helsevern, i samsvar med Sosial- og 

helsedirektoratets reviderte Veileder for distriktspsykiatriske sentre (første halvår 2007).    
• Formalisering av samarbeidet mellom DPS-ene og akuttavdelingene. Samarbeidet skal 

organiseres slik at overbelegg og for tidlig utskrivning fra akuttavdelingene i størst mulig 
grad unngås. 

• Etablering av et regionalt kompetansenettverk for narkolepsi.  
• Etablering av et regionalt kompetansenettverk og behandlingstilbud til døve/ 

hørselshemmede med psykiske helseproblemer. 
• Behovet for kapasitetsøkning og investeringsbehov i forbindelse med overtakelsen av 

ansvaret for pasientene i Ofoten. Nordlandssykehuset HF skal opprettholde sitt tilbud til 
pasienter fra Ofoten inntil UNN HF har realisert nødvendig kapasitetsøkning. De to 
helseforetakene skal samarbeide for fleksibel utnyttelse av kapasiteten innen 
sikkerhetspsykiatri.  
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UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at barn av foreldre som behandles innen spesialisthelsetjenesten for psykiske 

lidelser eller rusavhengighet, får nødvendig oppfølging og hjelp. 
• Ha skriftlige rutiner for samarbeid med kommunene, politiet og andre relevante instanser 

når det gjelder håndtering av farlige og ustabile personer. 
• Ha skriftlige rutiner med kommunene for innleggelse, utskrivning og oppfølging av 

psykiatriske pasienter, samt ivaretakelse av helseforetakenes veiledningsplikt.  
• Utvikle en strategi for tidlig identifisering, samt anbefalinger for systematisk utredning, 

behandling og oppfølging av personer med psykoserisiko/tidlig psykose i samarbeid med 
Nordlandssykehuset HF. 

• Etablere kliniske kompetansemiljøer for behandling av sterk traumatiserte pasienter og 
torturofre i samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Viken senter for psykiatri og 
sjelesorg. 

• I samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Tysfjord kommune, etablere rutiner som 
sikrer godt samarbeid etter at Tysfjord blir delt mellom UNN HF og Nordlandssykehuset 
HF's opptaksområder. 

 

3.4.3 Kronikersatsingen - helhetlig satsing på eldre og pasienter med kroniske sykdommer 
Det ble i 2004 vedtatt regionale handlingsplaner for styrking av geriatri og habilitering og 
rehabilitering. I 2007 ferdigstilles handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Ut over 
videreføring av iverksatte tiltak er det ikke økonomisk rom for omfattende nye tiltak i 2007. 
De regionale utdanningsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi, vil likevel bli iverksatt. De nasjonale fagstrategiene for diabetes 
og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal følges opp.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Etablering av Regional koordinerende enhet for rehabilitering ved UNN HF. Funksjonen 

skal omfatte alle aldersgrupper og diagnoser, både innen somatikk og psykiatri/rus, samt 
private rehabiliteringsinstitusjoner.  

• Utarbeiding av forslag til organisering av koordineringsfunksjonen i de andre foretakene 
i regionen, i samarbeid med disse, med sikte på oppstart i 2008.  

 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Implementere faglige retningslinjer for hørselsscreening. 
• Etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne 

pasientgruppen. 
• Samarbeide med St Olavs hospital om en økning av cochlea-implantat operasjoner. UNN 

HF skal ha det regionale ansvaret for utredning av pasienter med mulig behov for slik 
behandling. 

 

3.4.4 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 

Det er en nasjonal målsetning å sikre pasienter lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert 
medisin, kompetansesentra og landsfunksjoner. Fagfolk skal ha lik tilgang på kompetanse fra 
disse fagmiljøene.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksettelse av nødvendige tiltak for å sikre lik tilgjengelighet til de landsfunksjoner og 

kompetansesentre foretaket er tillagt ansvar for. 
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UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Samarbeide med Sosial- og helsedirektoratet om å videreutvikle Nevromuskulært 

kompetansesenter, herunder fastlegge fremtidige oppgaver i en nasjonal arbeidsdeling.  
• Sikre at det stilles kompetanse til rådighet fra Nasjonalt senter for telemedisin for andre 

regionale helseforetak når det gjelder implementering av elektronisk henvisning. 
 

3.4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Regjeringen skal legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Planen vil omhandle økt 
kapasitet for avrusning, legemiddelassistert rehabilitering og tiltak for gravide 
rusmiddelavhengige, samt barn av rusmiddelavhengige. Helse Nord RHF vil sluttføre arbeidet 
med sin egen handlingsplan, men helseforetakene skal allerede nå vurdere om man i større 
grad kan bruke tidsbegrensede opphold i institusjoner kombinert med lokalbaserte tiltak for å 
øke kvaliteten og bedre kapasitetsutnyttelsen. 
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksetting av samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og 

barnevern for gravide rusmiddelavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
annen tverrfaglig spesialisert behandling.  

• Styrking av den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert behandling. 
• Årlig registrering av antall gravide rusmiddelavhengige som er i LAR. 

 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at pasienter som får tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 

også får vurdert behov for andre tjenester i spesialisthelsetjenesten  
• Sikre rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved behandlingsavbrudd som gir 

god oppfølging fra kommunale tjenesteytere. 
• Legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter § 12 i 

Straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling i 
samarbeid med Kriminalomsorgen. 

• Sikre at alle institusjonsplasser er tilgjengelige for pasienter fra hele regionen. 
• Gjennom Nordnorsk kompetansesenter rus bidra særskilt til å styrke det rusforebyggende 

arbeid i regionen.   
 

3.4.6 Donoransvarlige leger i sykehusene 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Ha en donoransvarlig lege og rutiner som sikrer at potensielle organdonorer identifiseres 

og at helsepersonell tar opp spørsmålet om organdonasjon med pårørende når det er 
aktuelt.   
 

3.4.7 Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker i årene fremover. De fleste kreftpasientene er gitt prioritet 
gjennom prioriteringsforskriften. 
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UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• UNN HF og Nordlandssykehuset HF skal samarbeide om en mest mulig effektiv bruk av 

stråleterapienhetene i landsdelen. UNN HF har hovedansvaret. 
• Desentralisere lindrende cellegiftbehandling til lokalsykehusene i så stor grad som mulig. 
• Legge til rette for eventuell etablering av PET-CT i forbindelse med prosjektering av A-

fløya og ombygging som planlegges utført i forbindelse med oppføring av den. 
 

3.4.8 Smertebehandling 
Behovet for smertebehandling øker. Ventetiden for pasienter med kroniske smertelidelser er 
for lang og Helse Nord har underkapasitet på området. Pasientene utgjør en betydelig andel av 
de langtidssykemeldte. Det er ønskelig å styrke smerteklinikkenes kompetanse og kapasitet og 
bedre samhandlingen mellom smerteklinikkene og primærhelsetjenesten.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Samarbeide med Nordlandssykehuset HF om utredning av framtidige behov og en optimal 

utnyttelse av kapasiteten for behandling av kroniske smertepasienter. UNN HF skal ta 
initiativet til et slikt samarbeid. 

 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Videreføre fjorårets kapasitetsøkning og arbeide med å redusere ventetiden for 

behandling av pasienter med kroniske smerter. 
• Bygge opp kompetanse på bruk av de diagnostiske kriteriene for myalgisk encefalopati 

(ME) og ha kjennskap til mulige behandlingstilbud. 
 

3.4.9 Intensivkapasitet 
Helse Nord RHF vil i løpet av 2007 utrede kapasiteten og den faglige bruken av intensivsenger i 
regionen med sikte på å utvikle en optimal utnyttelse av de samlede ressursene og om nødvendig 
øke kapasiteten. Det skal vurderes å etablere forskjellige nivåer innen intensivbehandlingen, og 
det skal defineres hvilke pasienter som skal behandles på hvilket nivå. 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 

• UNN HF og Nordlandssykehuset HF skal samarbeide om å utnytte kapasiteten i 
regionen. UNN tar initiativet til samarbeidet. 

• Legge fram løsningsalternativer som på kort sikt kan bedre intensivkapasiteten ved, og 
ivareta et eventuelt behov for økt intensivkapasitet i prosjekteringen av A-fløya.  

 

3.4.10 Smittevern og beredskap 
Regional smittevernplan og Helse Nords plan for sosial og helsemessig beredskap skal 
revideres i 2007. Det skal etableres et felles planverk for IKT- sikkerhet og 
katastrofeberedskap.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og øving av smittevern og beredskapsplaner. 
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UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at det er smittevernlege ved alle sykehus, og at funksjonen er beskrevet. 

Smittevernlege, hygienesykepleier og tuberkulosekoordinator må arbeide i team. 
Smittevernpersonell skal samarbeide med kommunene i opptaksområdet. 

• Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at 
Helse Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for 
forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer i kriseberedskapen. 

 

3.4.11 Folkehelsesamarbeidet 
Et overordnet mål i Nasjonal helseplan er å styrke folkehelsa. Helse Nord RHF vil i 2007 
inngå avtaler med fylkeskommunene om samarbeid. Hovedstrategien er å integrere 
folkehelsearbeid i virksomheten. Helseforetakene vil få konkrete prosjektrettede oppgaver 
innenfor de samarbeidsområder som er aktuelle (fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, psykisk 
helse og rusforebyggende arbeid).  
 

3.4.12 Nordområdesatsingen   
Helse Nord RHF ble i 2006 bedt om å koordinere planleggingen for å samordne 
helsesamarbeidet på norsk side i nordområdene. Det er utarbeidet planer og Helse Nord RHF 
har inngått en overordnet samarbeidsavtale med Arkhangelsk fylke, og vil arbeide for å inngå 
en liknende avtale med Murmansk fylke. I 2007 prioriteres utarbeidelse av beredskapsplan og 
tiltak for å systematisere, forankre og styrke samhandlingen med Russland og de andre 
landene i nordområdene. 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Tilrettelegge for å videreutvikle kontakt og faglig samarbeid med Russland, bla. gjennom 

gjensidig hospitering. 
• Delta i utarbeidelse av beredskapsplan for nordområdene. 
• Arbeide for å styrke analysefunksjonen for miljøgifter, samt drive kunnskaps- og 

kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt innenfor dette feltet. 
 

4. Forskning 
 
Alle helseforetakene skal gjennomføre og publisere forskning som er relevant for de kliniske 
og pasientnære oppgavene. Det skal legges til rette for praktiske løsninger for ansatte som ved 
søknad fra sin institusjon har fått finansiering fra Helse Nord RHF til å arbeide med 
forskning. 
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Styrking av forskningen innen forskningssvake områder som tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, helsetjenester til den samiske 
befolkningen, rehabilitering/habilitering, revmatologi og helsefaglig forskning. 

• Ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og 
behandling), herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter 
kjønn der dette er relevant. 

• Ferdigstilling av den strategiske forskningsplanen for helseforetaket. 
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UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Styrke forskning innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
• Ivaretakelse av den regionale støttefunksjonen i Klinisk forskningssenter og Nordnorsk 

Psykiatrisk Forskningssenter. 
• På vegne av Helse Nord RHF og i samarbeid med Universitetet i Tromsø utarbeide et 

kvalitetssikringssystem for forskning i helseforetakene. 
• Ivareta særskilt ansvar i regionen for å gjennomføre foretaksovergripende 

forskningsprosjekter der andre helseforetak og lokalsykehus involveres aktivt. 
• Følge opp målesystemet for forskningsresultater og ta i bruk det nye målesystemet for 

ressursbruk til forskning i helseforetakene.  
 

5. Utdanning av helsepersonell  
 
Helsepersonellets kompetanse er avgjørende for god faglighet og kvalitet i tjenestene. Helse 
Nord RHF skal sørge for å utdanne nok helsepersonell med god kompetanse. Helseforetakene 
må derfor bidra til Helse Nord RHF’s arbeid med en overordnet strategisk kompetanseplan, 
og utvikle sine egen strategiske kompetanseplan.   
 
Helse Nord driver læringsportalen www.helsekompetanse.no. HF-ene skal ta denne i bruk 
som en felles regional inngangsport for utdanning, kurs, veiledning og fagnettverk. 
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• At legenes stillingsstruktur stemmer med opplysningene i Nasjonalt råds database 

http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik til Nasjonalt råd.  
• At hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet er oppdatert med legenes NR-id 

nummer. 
• At samarbeidsavtaler mellom høgskolene og helseforetakene er etablert.  
• At det er tatt imot minimum seks nye lærlinger i ambulansefag hvert halvår.  

 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 

• Sørge for at studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning og turnuskandidater får 
praksis- og turnusplasser og får gjennomført sin praksis. 

• Gjennomføre forsøk med fire måneders psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger.  
• Delta i Høgskolesamarbeidet, spesielt i oppfølging og realisering av tiltak anbefalt i 

Høgskolesamarbeidets rapport Helsefagutdanning i Helse Nord (2006). 
• Delta i utviklingsarbeidet sammen med RHF for å bli godkjent lærlingbedrift for 

helsefagarbeider.  
• Inngå rammeavtaler med de aktuelle videregående skolene vedrørende antall 

lærlingeplasser for ambulansefagarbeider og helsefagarbeider. 
• På vegne av Helse Nord RHF ivareta funksjonen som koordinator for de regionale 

legespesialistutdanningsprogrammene. 
• I samarbeid med de øvrige helseforetakene i regionen være en sentral institusjon i alle 

viktige rekrutterings- og utdanningsprogrammer i regionen. Ved utvikling av nye tilbud 
skal www.helsekompetanse.no benyttes. 

http://www.helsekompetanse.no/
http://www.nr.dep.no/
http://www.helsekompetanse.no/
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6. Pasientopplæring  
 
Helseforetakene skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt 
opplæring får tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og 
evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre (LMS) 
eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal sørge for at pasienter og 
pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får tilbud om dette via 
www.helsekompetanse.no. 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjennomgå SINTEF's evaluering av lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, og 

iverksette nødvendige forbedringstiltak.    
• Videreutvikle tilbudet til rusmiddelavhengige og deres pårørende ved UNN Narvik.  
• Tilrettelegge for at lærings og mestringssentrene sine tilbud blir utviklet og 

tilgjengeliggjort via www.helsekompetanse.no. 
 
 

7. Felles organisatoriske og økonomiske krav og 
rammebetingelser for 2007 

 
UNN HF skal gjennomføre tiltak som er nødvendige for å nå det økonomiske resultatkravet. 
Det behov for å videreutvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse, 
gjennomføringsevne og kultur for kontinuerlig forbedring. Styringsdata av god kvalitet må 
være tilgjengelige og danne grunnlag for å overvåke, analyse og ta beslutninger. 
 

7.1  Tiltak for økonomisk balanse 

7.1.1 Tiltaksplaner 
Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle en tiltaksplan som konkretiserer hvordan 
resultatmålet skal nås. Planen skal:  
 
• Vise hvordan kravet om redusert årsverksforbruk fra foretaksmøtene i september 2006 

planlegges realisert.  
• Beskrive tiltakenes konsekvenser for tjenestetilbudet og for de ansatte. 
• Tydeliggjøre hvem som har internt gjennomføringsansvar.  
 
Planen skal utarbeides og tiltakene gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte, og etter 
behandling i arbeidsmiljøutvalget. 
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Status for gjennomføring av de vedtatte tiltakene (månedlig rapportering).  
 

7.1.2 Investeringsrammer 
Helse Nord RHF vil etter søknad til HOD bli tildelt lånemidler til spesifikke prosjekter. Det 
vil som hovedregel ikke bli gitt adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU 
(medisinsk teknisk utstyr), IKT og innledende prosjektplanlegging. Investeringsrammen er 
derfor ikke endelig fastlagt. 

http://www.helsekompetanse.no/
http://www.helsekompetanse.no/
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7.1.3 Inntektsfordelingsmodell 
Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre arbeidet med å utvikle en 
inntektsfordelingsmodell. Helseforetakene forutsettes å medvirke til dette arbeidet. Ny sak om 
inntektsfordelingsmodell legges fram for styret i Helse Nord RHF i løpet av 2007. 
 

7.2 Tiltak for å utvikle en organisasjon med kultur for løpende forbedring 
og utvikling 

To sentrale organisasjonsutviklingsprosjekter skal gjennomføres: 
• Arbeidsgledeprosjektet: jakten på friskfaktorer (sykefraværsprosjektet) 
• Arbeidsplanprosjektet (implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter). 
 
UNN HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Overvåking av årsverksutvikling (antall) 
• Samlet sykefravær (andel) 
• Langtidsfravær (> 56 dager) 

 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Etablere brukerstøtte for Gat Turnus internt i foretaket, samt bidra til etablering av en 

sentral brukerstøttetjeneste.  
• Etablere eget prosjekt for implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter i 

Gat Turnus for mer effektiv personellplanlegging. UNN HF og Helse Finnmark HF vil 
være første foretak ut i arbeidet, som vil bli koordinert fra Helse Nord RHF. 

• Velge kandidater til topplederprogram, coachingprogram, mastergradprogram i 
helseledelse, arbeidsguideprogrammet og regional ledersamling. 

 

7.2.1 Organisasjon og arbeidsgiver 
Helseforetakene har ansvar for at ledere og medarbeidere har en klar og entydig oppfatning av 
sin rolle, myndighet og plassering i organisasjonen. Dette skal synliggjøres i 
organisasjonskart, fullmaktsstrukturkart og dokumenterte og implementerte rutiner for 
planlegging, gjennomføring og rapportering.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og detaljering av fullmaktstruktur som regulerer og klargjør 

fullmaktsforholdet mellom foretakets styre, direktør og avdelingsledere. 
• Identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av 

systemanskaffelser og oppfølging av disse med organisasjonsmessige endringer. Det tas 
utgangspunkt i kost-nyttevurderinger som er gjort i forbindelse med anskaffelse av 
systemene jf styresak 79-2006. 

 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ha en strategisk lønnspolitikk som samsvarer med nasjonale lønnspolitiske føringer. 
 

7.2.2 Personal, kompetanse og rekruttering 
Helseforetakene skal bedre rekrutteringen av ikke-vestlige innvandrere, øke andelen kvinner i 
lederstillinger og etablere en livsfaseorientert personalpolitikk. Dette vil skape 
rekrutteringsfortrinn og dempe kostnadene til avtalefestet pensjon. 
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UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Bidra i arbeidet med kartlegging av individuell kompetanse med sikte på utvikling av 

system for kompetanseplanlegging. 
• Etablering av prosedyrer for kvalitetssikring av dokumentasjon av formell kompetanse 

ved ansettelser.  
• Rutiner som hindrer sosial dumping av arbeidskraft, både ved egne ansettelser og ved 

bruk av underleverandører. 
• Ha prosedyrer for rekruttering av ansatte med innvandringsbakgrunn i tråd med 

retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 

7.2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og 
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av 
kjerneoppgavene. Resultatene av tilsyn i 2005 og 2006 viser at HMS-arbeidet må 
videreutvikles.  
 
UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Tiltak for å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
• Lukking av avvik i forhold til ”God Vakt”.   
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Utarbeide helhetlig strategi for HMS-arbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF. 
• Frigjøre nødvendig personell for gjennomføring av Arbeidsgledeprosjektet. 

 

7.2.4 Innkjøpsfunksjonen 
En god innkjøpsfunksjon er avgjørende for at leveranser av varer og tjenester skjer til 
økonomisk mest mulig fordelaktige betingelser og lavest mulig pris. Ved utforming av krav i 
anskaffelsesprosesser skal det legges vekt på livssykluskostnader, miljømessige konsekvenser 
og universell utforming av konkurransen.  
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Vurdere å iverksette egen distribusjon (evt. kjøp av ekstern distribusjon) av 

forbruksmateriell tilknyttet behandlingshjelpemidler. 
• Kartlegge kompetansebehov knyttet til innkjøp på alle nivå og iverksette nødvendige tiltak 

for kompetanseheving. 
• Forbedre innkjøpsrutinene i samarbeid med Helseforetakene Innkjøpsservice AS 

(HINAS). 
• Sørge for at inngåtte leverandøravtaler blir lagt inn i innkjøpssystemet og benyttet, og 

iverksette tiltak ved eventuelle avvik på avtaler utenfor innkjøpssystemet. 
• Sørge for at anskaffelser av varer og tjenester utenom inngåtte avtaler anskaffes 

ved lik konkurranse mellom leverandører. 
 

7.2.5 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Iverksetting og videreutvikling av vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord 
ligger til grunn for arbeidet også i 2007. Det betyr fortsatt satsing på felles systemer og 
standardisering.  
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UNN HF skal rapportere oppfølging av: 
• Ta i bruk elektroniske henvisninger og epikriser mellom helseforetakene. Finansiering av 

tjenestene påhviler helseforetakene. 
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Helseforetakene skal gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett AS for leveranse 

av kommunikasjonstjenester til helseforetakene, i tråd med enerettsavtalen for Norsk 
Helsenett AS skissert i styresak 65-2004. 

• Aktivt bidra til standardisering av IKT infrastruktur og gjennomføre innkjøp i tråd med 
vedtatte standard. Helseforetakene skal rapportere på de rammeavtaler som etableres i 
regionen ved kjøp av PC-er, printere og andre enheter slik at Helse Nord får en mest mulig 
enhetlig utstyrspark. 

• Implementere nytt IKT-system for administrering av pasienttransport, herunder 
effektivisering av tjeneste gjennom å ta i bruk elektronisk bestilling, rekvisisjon og 
automatisering av oppgjør mot transportører. 

• Delta i arbeidet med å effektivisere driften av IT- systemer ved å utvikle felles 
driftsmiljøer for de ulike applikasjoner. 

• Videreføre det faglige nettverk for de informasjonssikkerhetsansvarlige i foretakene. 
Informasjonssikkerhetsspørsmål ved fellesdrift av systemer skal behandles av det etablerte 
forum for informasjonssikkerhet. De fem regionale helseforetakene har gjennom nasjonal 
IKT tatt fram et felles styringssystem for informasjonssikkerhet samt deltatt i arbeidet 
med norm for informasjonssikkerhet i regi av SH-dir. Helseforetakene skal i løpet av 2007 
starte implementeringen av disse to sikkerhetsdokumentene. 

 

8. Oppfølging og rapportering  
Helse Nord RHF vil drive tett virksomhetsstyring for å følge opp sitt samlede ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i regionen. I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling 
av data og datakvalitet samt rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2007. 
 

8.1 Økt kvalitet på styringsdata 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen utvides til å gjelde all 
offisiell rapportering. Aktivitetsdata, data som beskriver kvalitet på pasientbehandling, 
medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata vil også bli standardisert.  
 
UNN HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Medvirke i prosjekt for å standardisere innsamling og registrering av økonomidata. 
• Etablere et prosjekt for kvalitetsforbedring av data innen psykisk helsevern. Helse Nord 

RHF vil ta et initiativ til å samordne dette arbeidet i regionen.  
• Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig 

melding til Helse Nord RHF. Dette inkluderer også aktiv bruk og oppfølging av definert 
målekort for foretaksgruppen.  

• Utvikle felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier for ambulansetjenesten i 
samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. 
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8.2 Rapporteringsrutiner i 2007 
Oppdragsdokumentet spesifiserer indikatorer og tiltak for oppfølging helseforetakene som 
skal rapporteres til Helse Nord RHF. Tertialrapporter og årlig melding for 2007 skal 
behandles i styret i helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. Rapporteringene skal 
drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget (dette gjelder 
minimum årlig melding).  
 
Rapporteringsskjemaene, med nærmere beskrivelser av krav og frister, spesifiseres i oppdatert 
plankalender for 2007, som sendes ut etter at oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF. Foreløpig rapporteringsskjema er vedlagt styresaken. Rapportering skal skje 
elektronisk til postmottaket i Helse Nord RHF, samt oversendes skriftlig, i henhold til 
følgende innhold og frister: 
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport forrige måned  

• resultatregnskap  
• investeringer 
• aktivitet  
• årsverk, sykefravær, langtidsfravær 

er (se nærmere beskrivelse • tiltaksplan
avsnitt 7.1) 

Sendes inn den 15. hver måned: 
 

Annenhver måned: m rt  Sendes inn 15. annenhver 
måned fra og med rapportering 
for februar 

Sa me som månedlig rapportering, inklude
• funksjonsregnskap 

Tertialrapport:  
 
Det er utarbeidet egne 
maler for oppfølging av 

tet som 

rtialrapportering. 

 
• tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal 

us jf 

Hels ommentere 
i

vi av.  

port 

07  

t utarbeidet 
rt:  

  

B: Regnskap og aktivitetstall 

oppdragsdokumen
skal inngå i 
te

Tertialvis rapportering på  
• indikatorer/styringsvariabler jf målekort 

og rapporteringsmal

• lukking av avvik – stat
rapporteringsskjema  

 
eforetaket bes om å k

utv klingen særskilt dersom denne er 
av kende i forhold til styringskr

Styrebehandlet tertialrap
(styrevedtak): 
6. juni 2007 
1.oktober 20
 
Administrativ
tertialrappo
24.mai 2007 
26.september 2007
 
N
sendes den 15. som vanlig.  

Årlig melding:  
 
Det utarbeides egne maler 
for oppfølging av 
oppdragsdokumentet som 
skal inngå i årlig melding. 

rlig rapportering på  
 tiltaksplaner  

smal 
gsmal  
erkrav 

 
Helseforetakets samlede vurdering mht. 
måloppnåelse og avvik i forhold til 

rlig melding 

dministrativt behandlet årlig 

Å
•
• styringsindikatorer jf rapportering
• tiltak for oppfølging jf rapporterin
• organisatoriske og økonomiske ei

styringskrav. 

Styrebehandlet å
(styrevedtak): 
 
1.mars 2008  
 
A
melding: 
 
innen 15. februar 2008. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av saksfremlegg 
 s sregnskap, sendes 

llstend
b
ls

 

7.april 2007.  
for tyrebehandling av år
fu ig årsregnskap med noter og styrets 
års eretning (ikke ordinær årsmelding) til 
He e Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap
for 2006:  
2
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1. Innledning  

1.1 Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s eierbestilling til helseforetakene. Dokumentet 
bygger på Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF og 
styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007. Det må sees i sammenheng med 
styresak 18- 2007 Konsolidert budsjett 2007 (behandles i samme møte). Krav fra 
departementet som helseforetakene skal løse på vegne av Helse Nord RHF videreformidles 
her.  
 
Oppdragsdokumentet gir uttrykk for Helse Nord RHF’s prioriteringer. Det er utformet med 
tanke på at ledere på alle nivåer i helseforetakene skal kunne bruke det til å sette egen 
virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skjerper sine styringskrav overfor Helse Nord RHF, blant 
annet gjennom mer systematisk bruk av indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter i 
styringsdialogen. Helse Nord RHF vil så langt mulig benytte de samme metodene i 
oppfølgingen av helseforetakene.  
 
Helseforetakene skal delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid som for eksempel fagråd, 
fagnettverk, kvalitetsarbeid og felles prosjektarbeid innenfor IKT, økonomi og andre 
støttefunksjoner, samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer. Ikke alle fortløpende oppdrag av denne typen er spesifikt nevnt i årets 
oppdragsdokument, men disse oppgavene forutsettes likevel ivaretatt. 
 

1.2 Mål og strategi for Helse Nord 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som gir likeverdige 
tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet. Styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og 
budsjett 2007 gir rammer for hvordan tilbudet til pasientene skal utvikles. For å sikre god 
pasientbehandling og frigjøre nødvendige midler til investeringer i bygg og utstyr, er det 
viktig å komme i økonomisk balanse snarest mulig. Tiltak som skal få full effekt i 2008, må 
utarbeides og iverksettes i løpet av første halvår 2007. Resultatkravet for Helse Nord RHF vil 
bli skjerpet i perioden 2008 til 2010.  
 
Nasjonal helseplan 2007-2010 gir en helhetlig omtale av helsepolitikken og trekker opp 
overordnede strategier for helsetjenestene. Ingen lokalsykehus eller distriktspsykiatriske 
sentra skal legges ned. Det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser skal løses 
gjennom bedre drift og tilpasning av aktivitetsnivået. Det siste krever riktigere prioriteringer i 
pasientbehandlingen, basert på følgende hovedprinsipper: 
 
a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom 

fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten 
slik rett, kan lengre ventetider aksepteres.  

b. Riktig prioritering og god ressursbruk oppnås når undersøkelse og behandling skjer på det 
laveste effektive omsorgsnivå. 

c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal 
i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Det betyr at kapasiteten i disse tilbudene 
ikke skal reduseres, samtidig som det presiseres at det likevel skal arbeides med 
kontinuerlig forbedring av driften for å oppnå best mulig bruk av ressursene også i disse 
delene av virksomheten.  
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d. Helseforetakene skal utføre en økende andel av sin virksomhet som dagbehandling og 

omdisponere senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å 
etablere felles medisinsk/kirurgisk sengepost. 

e. Behandlingsforløpene skal gjennomgås og planlegges slik at utgiftene til reiser, 
unødvendige kontroller og reinnleggelser blir så lave som mulig. 

 
Helse Nord RHF har siden 2002 vedtatt flere handlings- og tiltaksplaner. Disse er i 
overensstemmelse med Nasjonal helseplan og skal videreføres. Iverksetting av nye tiltak på 
prioriterte områder krever at det gjøres omfordelinger innenfor eksisterende ressurser. Helse 
Nord RHF vil i 2007 gjennomføre en samordnet prosess for å sette alle handlings- og 
tiltaksplaner inn i en helhetlig strategi tilpasset den økonomiske situasjonen.  
 

2. Overordnede forventninger til Helse Finnmark HF i 2007  

2.1 Mål for virksomheten i Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen bidra til at Helse 
Nord RHF når sine mål.  
 
Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i Finnmark og bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene samt 
helsetjenestene til den samiske befolkningen. 
 

3. Pasientbehandling 

3.1 Aktivitet 
For Helse Nord samlet skal aktivitetsnivået innen somatikk opprettholdes på om lag samme 
nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i somatikken målt i DRG-poeng, men det 
skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Dette krever sterkere 
aktivitetsstyring, noe som stiller skjerpede krav til foretakenes ivaretakelse av ”sørge-for” -
ansvaret gjennom kontinuerlige prioriterings- og omstillingstiltak. Det forutsettes at 
kostnadseffektiviteten og arbeidsproduktiviteten øker, og at andelen dagbehandling øker 
målbart. 
 
Kravet til det enkelte helseforetak skal gjennomføres uten radikale omfordelinger mellom 
sykehusene. På noen områder medfører fagutviklingen og fritt sykehusvalg sentralisering. 
Dette må møtes med aktiv desentralisering på andre områder. Helse Nord RHF vil følge 
aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet for det 
enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med den økte ressurstilførselen i 
Opptrappingsplanen. Midlene til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skal benyttes i samsvar med de kravene som stilles til gjennomføring av 
opptrappingsplanene. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Antall pasientkontakter fordelt på døgnopphold, dagopphold og poliklinikk 
• Antall produserte DRG-poeng  
• Polikliniske inntekter refundert av NAV 
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Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• At øremerkede tilskudd kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som 

finansieres gjennom basisbevilgningen, fordelt på de ulike formål. 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjøre en kritisk gjennomgang av egen virksomhet på alle områder for å sikre at foretaket 

behandler en så høy andel av pasientene som mulig i eget foretak. Når et lokalsykehus 
ikke har tilstrekkelig kompetanse til å behandle en pasient selv, skal det vurderes om 
andre sykehus i eget foretak kan være et alternativ til behandling på mer spesialisert nivå. 

 

3.2 Kvalitet 
God kvalitet kjennetegnes ved at behandlingen virker, er trygg og sikker, involverer brukerne 
og gir dem innflytelse. Behandlingen skal være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte 
ressursene på en god måte, være tilgjengelig og rettferdig fordelt. Samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten og med helsetjenesten i kommunene må derfor vektlegges. 
 
Helse Nord RHF ser arbeidet med riktig prioritering og arbeidet med kvalitetsforbedring i 
sammenheng. Kvalitetsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten og være et ansvar 
for ledere på alle nivåer og spesielt for avdelingsledere. Riktig prioritering og bruk av 
kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er de viktigste virkemidlene for 
å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære av sine egne erfaringer 
gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning.  
 
Brukermedvirkning er viktig for kvaliteten på behandlingen og har egenverdi for pasienter og 
pårørende. Ledere på avdelingsnivå har et konkret ansvar for å utvikle godt samarbeid med 
brukerorganisasjonene, spesielt der brukerorganisasjonene står svakt. Regionalt brukerutvalg 
utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. I 2007 prioriteres arbeid med å utvikle 
samarbeidet mellom det regionale og de lokale brukerutvalg.   
 
Tjenester av god kvalitet til den samiske befolkningen og innvandrerbefolkningen, forutsetter 
at personellet har relevant kunnskap om pasientens språk og kultur. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge som blir vurdert diagnostisk 

etter ICD-10 (måltall 90 %). 
• Andel keisersnitt av det totale antall fødsler. 
• Forekomst av sykehusinfeksjoner registrert i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i 

sykehustjenesten (NOIS). 
• Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern. 
• Andel av ventetider på www.sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker. 
• Andel epikriser som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel epikriser sendt elektronisk til primærhelsetjenesten (måltall 100 %). 
• Andel henvisninger mottatt elektronisk fra primærhelsetjenesten (måltall 70 %).  
• Antall korridorpasienter (måltall 0). 
• Andel pasienter tildelt individuell plan innen barnehabilitering og psykisk helsevern. 
• Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte pasientgrupper (psykisk 

helse, diabetes og lungesykdommer).  
• Andel strykninger av planlagte operasjoner (måltall <5 %). 
• Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 

http://www.sykehusvalg.no/
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• Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, barne- og 

ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige.1  

• Ventetid for vurdering innen barne- og ungdomspsykiatri (måltall <10 dager). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet innen planlagt rusbehandling (måltall: skal 

reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp (måltall: kan øke 

når det er en konsekvens av riktig prioritering). 
 

Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Fullføring av innlegging av styrende dokumenter i det felles elektroniske 

kvalitetssystemet DocMap i løpet av 2007. 
• Registrering av data i nasjonale og regionale kvalitetsregistre der slike er opprettet, og 

redegjøring for egne resultater. 
• Inkludering av tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige i virksomheten 

til den kliniske etikkomiteen. 
• Etablering av rutiner som sikrer at tjenestene/avdelingslederne jevnlig kan dra nytte av 

brukernes erfaringer i samarbeid med helseforetakets brukerutvalg, for eksempel med 
utgangspunkt i PasOpp-undersøkelsene.  

• Status for lukking av avvik etter tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter (eget skjema). 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Videreutvikle system for forebygging og oppfølging av dokumenterte avvik i forbindelse 

med implementering av avviksmodulen i Docmap høsten 2007 (gjennomføres som felles 
prosjekt i kvalitetsnettverket i Helse Nord). 

• Følge nasjonale retningslinjer for behandling der slike finnes, og arbeide etter 
internasjonale retningslinjer der nasjonale retningslinjer mangler. Dette skal skje i 
samarbeid med fagrådene og fagnettverkene på de områder der slike er etablert. 

• Gjøre de faglige retningslinjene og prosedyrene som foretaket arbeider etter tilgjengelige i 
Docmap. 

• Følge opp og rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i tråd 
med de rapporteringskrav som skal etableres.  

• Informere om kunnskapsportalen Nasjonalt helsebibliotek (www.helsebiblioteket.no). 
 

3.3 Prioritering 
Helse Nord RHF skal gi et likeverdig tilbud på tvers av pasientgrupper og spesialiteter. Den 
enkelte pasient har rett til individuell vurdering etter prioriteringsforskriften. Helseforetakene 
må arbeide for å praktisere forskriften mer enhetlig og samarbeide om å utnytte det samlede 
tilbudet i regionen fleksibelt, for å unngå fristbrudd med påfølgende utgifter til behandling 
utenfor regionen. Prioriteringen skal ikke påvirkes av de aktivitetsbaserte tilskuddene. 
Sykehusene må ikke ta på seg arbeidsoppgaver som kan utføres like godt i 
primærhelsetjenesten. Fagråd og fagnettverk skal løpende gjennomgå de prioriteringene som 
gjøres for å etablere mest mulig lik praksis i regionen. 

 
1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk skal ikke øke, mens den skal 
reduseres innen BUP, VOP og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 



 7

 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere følgende indikator/styringsvariabler: 
• Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 
• Antall rettighetspasienter som er meldt til NAV Enhet for pasientformidling. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Etablering av en ordning for prioritering på tvers av avdelinger og fagområder innen 

helseforetaket.  
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Når nye dokumenterte behandlingsmetoder eller diagnostiske metoder etableres, skal 

gamle metoder avvikles. 
• Medisinske metoder og prosedyrer som har dokumentert negativ effekt, skal avvikles. 
• Behandlingstiltak som ikke har dokumentert effekt, skal vurderes avviklet. 

 

3.4 Områder som skal vektlegges spesielt 

3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, desentralisering og oppgavefordeling 
Lokalsykehusene står sentralt i samhandlingskjeden, som bindeledd mellom de store 
sykehusene og helsetjenestene i kommunene. Disse sykehusene skal sikre gode tilbud til 
pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, samt nærhet til akuttfunksjoner og 
fødetilbud.  
 
Arbeidet med desentralisering av spesialisthelsetjenester og implementering av 
telemedisinske løsninger skal fortsette der slike løsninger er kostnadseffektive. Ambulante og 
telemedisinske tjenester skal bidra til å gjøre riktig kompetanse mer tilgjengelig både på 
lokalsykehusene og i kommunene, og til å hindre unødvendige pasientreiser. Elektronisk 
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles i samarbeid mellom Helse Nord IKT, 
Nasjonalt senter for telemedisin, leverandørene, fastlegene og kommunene. Forpliktelsene i 
avtalene om samhandling som er inngått med kommunene skal følges opp, og avtalene skal 
på grunnlag av erfaringer videreutvikles og konkretiseres i samarbeid med kommunene.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Hvordan ansvaret for samhandling med kommunene er organisert i foretaket. 
• Hvordan avtalene om samhandling med kommunene praktiseres, både med hensyn til 

arbeidsform og oppnådde resultater i form av bedret samhandling. 
• Omfang og typer av desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
• Hvordan anbefalingene i rapporten ”Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester 

bør prioriteres for storskala implementering” fra mars 2006 implementeres i foretaket. 
• Avvikling av spesialisert ortopedisk bakvakt i Kirkenes. 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Gjennomgang av polikliniske kontroller for å vurdere overføring til fastlege eller 

nærmeste lokalsykehus der det er faglig forsvarlig. 
• Samarbeidet med de nye avtalespesialistene i Alta, med sikte på effektiv ressursbruk og 

riktige prioriteringer.  
• Etablere konkrete prosjekter som kan øke bruken av telemedisinske tjenester i foretaket, 

særlig ved sykestuene. 
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3.4.2 Psykisk helsevern 
Tjenestene skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Omfanget 
av andre medisinske problemer, herunder rusavhengighet, må derfor registreres for pasienter 
som henvises til psykisk helsevern for å sikre at disse pasientene får et helhetlig 
behandlingstilbud. Behandlingstilbudet til barn og ungdom er preget av ulikheter når det 
gjelder antall barn per behandlerstilling. Tilbudet skal utjevnes slik at alle foretakene når 
normen på 600 barn per behandlerstilling.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av en samlet plan for psykisk helsevern, i samsvar med Sosial- og 

helsedirektoratets reviderte Veileder for distriktspsykiatriske sentre (første halvår 2007).    
• Formalisering av samarbeidet mellom DPS-ene og akuttavdelingene. Samarbeidet skal 

organiseres slik at overbelegg og for tidlig utskrivning fra akuttavdelingene i størst mulig 
grad unngås. 

 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at barn av foreldre som behandles innen spesialisthelsetjenesten for psykiske 

lidelser eller rusavhengighet, får nødvendig oppfølging og hjelp. 
• Ha skriftlige rutiner for samarbeid med kommunene, politiet og andre relevante instanser 

når det gjelder håndtering av farlige og ustabile personer. 
• Ha skriftlige rutiner med kommunene for innleggelse, utskrivning og oppfølging av 

psykiatriske pasienter, samt ivaretakelse av helseforetakenes veiledningsplikt.  
 

3.4.3 Kronikersatsingen - helhetlig satsing på eldre og pasienter med kroniske sykdommer 
Det ble i 2004 vedtatt regionale handlingsplaner for styrking av geriatri og habilitering og 
rehabilitering. I 2007 ferdigstilles handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Ut over 
videreføring av iverksatte tiltak er det ikke økonomisk rom for omfattende nye tiltak i 2007. 
De regionale utdanningsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi, vil likevel bli iverksatt. De nasjonale fagstrategiene for diabetes 
og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal følges opp.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av forslag til organisering av koordineringsfunksjonen i foretaket, i 

samarbeid med Regional koordinerende enhet på UNN HF, med sikte på oppstart i 2008. 
Denne funksjonen skal organiseres innenfor rammen av dagens ressurser. 

 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Implementere faglige retningslinjer for hørselsscreening. 
• Etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne 

pasientgruppen. 
 

3.4.4 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 

Det er en nasjonal målsetning å sikre pasienter lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert 
medisin, kompetansesentra og landsfunksjoner. Fagfolk skal ha lik tilgang på kompetanse fra 
disse fagmiljøene.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksettelse av nødvendige tiltak for å sikre lik tilgjengelighet til de landsfunksjoner og 

kompetansesentre foretaket er tillagt ansvar for. 
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3.4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Regjeringen skal legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Planen vil omhandle økt 
kapasitet for avrusning, legemiddelassistert rehabilitering og tiltak for gravide 
rusmiddelavhengige, samt barn av rusmiddelavhengige. Helse Nord RHF vil sluttføre arbeidet 
med sin egen handlingsplan, men helseforetakene skal allerede nå vurdere om man i større 
grad kan bruke tidsbegrensede opphold i institusjoner kombinert med lokalbaserte tiltak for å 
øke kvaliteten og bedre kapasitetsutnyttelsen. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksetting av samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og 

barnevern for gravide rusmiddelavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
annen tverrfaglig spesialisert behandling.  

• Styrking av den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert behandling. 
• Årlig registrering av antall gravide rusmiddelavhengige som er i LAR. 

 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at pasienter som får tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 

også får vurdert behov for andre tjenester i spesialisthelsetjenesten  
• Sikre rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved behandlingsavbrudd som gir 

god oppfølging fra kommunale tjenesteytere. 
• Legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter § 12 i 

Straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling i 
samarbeid med Kriminalomsorgen. 
 

Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at alle institusjonsplasser er tilgjengelige for pasienter fra hele regionen. 

 

3.4.6 Donoransvarlige leger i sykehusene 
 

3.4.7 Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker i årene fremover. De fleste kreftpasientene er gitt prioritet 
gjennom prioriteringsforskriften. 

 

3.4.8 Smertebehandling 
Behovet for smertebehandling øker. Ventetiden for pasienter med kroniske smertelidelser er 
for lang og Helse Nord har underkapasitet på området. Pasientene utgjør en betydelig andel av 
de langtidssykemeldte. Det er ønskelig å styrke smerteklinikkenes kompetanse og kapasitet og 
bedre samhandlingen mellom smerteklinikkene og primærhelsetjenesten.  

 

3.4.9 Intensivkapasitet 
Helse Nord RHF vil i løpet av 2007 utrede kapasiteten og den faglige bruken av intensivsenger i 
regionen med sikte på å utvikle en optimal utnyttelse av de samlede ressursene og om nødvendig 
øke kapasiteten. Det skal vurderes å etablere forskjellige nivåer innen intensivbehandlingen, og 
det skal defineres hvilke pasienter som skal behandles på hvilket nivå. 
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3.4.10 Smittevern og beredskap 
Regional smittevernplan og Helse Nords plan for sosial og helsemessig beredskap skal 
revideres i 2007. Det skal etableres et felles planverk for IKT- sikkerhet og 
katastrofeberedskap.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og øving av smittevern og beredskapsplaner. 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at det er smittevernlege ved alle sykehus, og at funksjonen er beskrevet. 

Smittevernlege, hygienesykepleier og tuberkulosekoordinator må arbeide i team. 
Smittevernpersonell skal samarbeide med kommunene i opptaksområdet. 

• Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at 
Helse Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for 
forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer i kriseberedskapen. 

 

3.4.11 Folkehelsesamarbeidet 
Et overordnet mål i Nasjonal helseplan er å styrke folkehelsa. Helse Nord RHF vil i 2007 
inngå avtaler med fylkeskommunene om samarbeid. Hovedstrategien er å integrere 
folkehelsearbeid i virksomheten. Helseforetakene vil få konkrete prosjektrettede oppgaver 
innenfor de samarbeidsområder som er aktuelle (fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, psykisk 
helse og rusforebyggende arbeid).  
 

3.4.12 Nordområdesatsingen   
Helse Nord RHF ble i 2006 bedt om å koordinere planleggingen for å samordne 
helsesamarbeidet på norsk side i nordområdene. Det er utarbeidet planer og Helse Nord RHF 
har inngått en overordnet samarbeidsavtale med Arkhangelsk fylke, og vil arbeide for å inngå 
en liknende avtale med Murmansk fylke. I 2007 prioriteres utarbeidelse av beredskapsplan og 
tiltak for å systematisere, forankre og styrke samhandlingen med Russland og de andre 
landene i nordområdene. 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Tilrettelegge for å videreutvikle kontakt og faglig samarbeid med Russland, bla. gjennom 

gjensidig hospitering. 
• Delta i utarbeidelse av beredskapsplan for nordområdene. 

 

4. Forskning 
 
Alle helseforetakene skal gjennomføre og publisere forskning som er relevant for de kliniske 
og pasientnære oppgavene. Det skal legges til rette for praktiske løsninger for ansatte som ved 
søknad fra sin institusjon har fått finansiering fra Helse Nord RHF til å arbeide med 
forskning. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Styrking av forskningen innen forskningssvake områder som tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, helsetjenester til den samiske 
befolkningen, rehabilitering/habilitering, revmatologi og helsefaglig forskning. 
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• Ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og 

behandling), herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter 
kjønn der dette er relevant. 

 

5. Utdanning av helsepersonell  
Helsepersonellets kompetanse er avgjørende for god faglighet og kvalitet i tjenestene. Helse 
Nord RHF skal sørge for å utdanne nok helsepersonell med god kompetanse. Helseforetakene 
må derfor bidra til Helse Nord RHF’s arbeid med en overordnet strategisk kompetanseplan, 
og utvikle sine egen strategiske kompetanseplan.   
 
Helse Nord driver læringsportalen www.helsekompetanse.no. HF-ene skal ta denne i bruk 
som en felles regional inngangsport for utdanning, kurs, veiledning og fagnettverk. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• At legenes stillingsstruktur stemmer med opplysningene i Nasjonalt råds database 

http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik til Nasjonalt råd.  
• At hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet er oppdatert med legenes NR-id 

nummer. 
• At samarbeidsavtaler mellom høgskolene og helseforetakene er etablert.  
• At det er tatt imot minimum seks nye lærlinger i ambulansefag hvert halvår.  

 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning og turnuskandidater får 

praksis- og turnusplasser og får gjennomført sin praksis. 
• Gjennomføre forsøk med fire måneders psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger.  
• Delta i Høgskolesamarbeidet, spesielt i oppfølging og realisering av tiltak anbefalt i 

Høgskolesamarbeidets rapport Helsefagutdanning i Helse Nord (2006). 
• Delta i utviklingsarbeidet sammen med RHF for å bli godkjent lærlingbedrift for 

helsefagarbeider.  
• Inngå rammeavtaler med de aktuelle videregående skolene vedrørende antall 

lærlingeplasser for ambulansefagarbeider og helsefagarbeider. 
 

6. Pasientopplæring  
 
Helseforetakene skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt 
opplæring får tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og 
evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre (LMS) 
eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal sørge for at pasienter og 
pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får tilbud om dette via 
www.helsekompetanse.no. 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjennomgå SINTEF's evaluering av lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, og 

iverksette nødvendige forbedringstiltak.    

http://www.helsekompetanse.no/
http://www.nr.dep.no/
http://www.helsekompetanse.no/
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7. Felles organisatoriske og økonomiske krav og 
rammebetingelser for 2007 

 
Helse Finnmark HF skal gjennomføre tiltak som er nødvendige for å nå det økonomiske 
resultatkravet. Det behov for å videreutvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse, 
gjennomføringsevne og kultur for kontinuerlig forbedring. Styringsdata av god kvalitet må 
være tilgjengelige og danne grunnlag for å overvåke, analysere og ta beslutninger. 
 

7.1  Tiltak for økonomisk balanse 

7.1.1 Tiltaksplaner 
Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle en tiltaksplan som konkretiserer hvordan 
resultatmålet skal nås. Planen skal:  
 
• Vise hvordan kravet om redusert årsverksforbruk fra foretaksmøtene i september 2006 

planlegges realisert.  
• Beskrive tiltakenes konsekvenser for tjenestetilbudet og for de ansatte. 
• Tydeliggjøre hvem som har internt gjennomføringsansvar.  
 
Planen skal utarbeides og tiltakene gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte, og etter 
behandling i arbeidsmiljøutvalget. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Status for gjennomføring av de vedtatte tiltakene (månedlig rapportering).  

 

7.1.2 Investeringsrammer 
Helse Nord RHF vil etter søknad til HOD bli tildelt lånemidler til spesifikke prosjekter. Det 
vil som hovedregel ikke bli gitt adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU 
(medisinsk teknisk utstyr), IKT og innledende prosjektplanlegging. Investeringsrammen er 
derfor ikke endelig fastlagt. 
 

7.1.3 Inntektsfordelingsmodell 
Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre arbeidet med å utvikle en 
inntektsfordelingsmodell. Helseforetakene forutsettes å medvirke til dette arbeidet. Ny sak om 
inntektsfordelingsmodell legges fram for styret i Helse Nord RHF i løpet av 2007. 
 

7.2 Tiltak for å utvikle en organisasjon med kultur for løpende forbedring 
og utvikling 

To sentrale organisasjonsutviklingsprosjekter skal gjennomføres: 
• Arbeidsgledeprosjektet: jakten på friskfaktorer (sykefraværsprosjektet) 
• Arbeidsplanprosjektet (implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter). 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Overvåking av årsverksutvikling (antall) 
• Samlet sykefravær (andel) 
• Langtidsfravær (> 56 dager) 
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Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Etablere brukerstøtte for Gat Turnus internt i foretaket, samt bidra til etablering av en 

sentral brukerstøttetjeneste.  
• Etablere eget prosjekt for implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter i 

Gat Turnus for mer effektiv personellplanlegging. Helse Finnmark HF og UNN HF vil 
være første foretak ut i arbeidet, som vil bli koordinert fra Helse Nord RHF. 

• Velge kandidater til topplederprogram, coachingprogram, mastergradprogram i 
helseledelse, arbeidsguideprogrammet og regional ledersamling. 

 

7.2.1 Organisasjon og arbeidsgiver 
Helseforetakene har ansvar for at ledere og medarbeidere har en klar og entydig oppfatning av 
sin rolle, myndighet og plassering i organisasjonen. Dette skal synliggjøres i 
organisasjonskart, fullmaktsstrukturkart og dokumenterte og implementerte rutiner for 
planlegging, gjennomføring og rapportering.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og detaljering av fullmaktstruktur som regulerer og klargjør 

fullmaktsforholdet mellom foretakets styre, direktør og avdelingsledere. 
• Identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av 

systemanskaffelser og oppfølging av disse med organisasjonsmessige endringer. Det tas 
utgangspunkt i kost-nyttevurderinger som er gjort i forbindelse med anskaffelse av 
systemene jf styresak 79-2006. 

 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ha en strategisk lønnspolitikk som samsvarer med nasjonale lønnspolitiske føringer. 
 

7.2.2 Personal, kompetanse og rekruttering 
Helseforetakene skal bedre rekrutteringen av ikke-vestlige innvandrere, øke andelen kvinner i 
lederstillinger og etablere en livsfaseorientert personalpolitikk. Dette vil skape 
rekrutteringsfortrinn og dempe kostnadene til avtalefestet pensjon. 
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Bidra i arbeidet med kartlegging av individuell kompetanse med sikte på utvikling av 

system for kompetanseplanlegging. 
• Etablering av prosedyrer for kvalitetssikring av dokumentasjon av formell kompetanse 

ved ansettelser.  
• Rutiner som hindrer sosial dumping av arbeidskraft, både ved egne ansettelser og ved 

bruk av underleverandører. 
• Ha prosedyrer for rekruttering av ansatte med innvandringsbakgrunn i tråd med 

retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 

7.2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og 
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av 
kjerneoppgavene. Resultatene av tilsyn i 2005 og 2006 viser at HMS-arbeidet må 
videreutvikles.  
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Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Tiltak for å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
• Lukking av avvik i forhold til ”God Vakt”.   
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Utarbeide helhetlig strategi for HMS-arbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF. 
• Frigjøre nødvendig personell for gjennomføring av Arbeidsgledeprosjektet. 

 

7.2.4 Innkjøpsfunksjonen 
En god innkjøpsfunksjon er avgjørende for at leveranser av varer og tjenester skjer til 
økonomisk mest mulig fordelaktige betingelser og lavest mulig pris. Ved utforming av krav i 
anskaffelsesprosesser skal det legges vekt på livssykluskostnader, miljømessige konsekvenser 
og universell utforming av konkurransen.  
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Vurdere å iverksette egen distribusjon (evt. kjøp av ekstern distribusjon) av 

forbruksmateriell tilknyttet behandlingshjelpemidler. 
• Kartlegge kompetansebehov knyttet til innkjøp på alle nivå og iverksette nødvendige tiltak 

for kompetanseheving. 
• Forbedre innkjøpsrutinene i samarbeid med Helseforetakene Innkjøpsservice AS 

(HINAS). 
• Sørge for at inngåtte leverandøravtaler blir lagt inn i innkjøpssystemet og benyttet, og 

iverksette tiltak ved eventuelle avvik på avtaler utenfor innkjøpssystemet. 
• Sørge for at anskaffelser av varer og tjenester utenom inngåtte avtaler anskaffes 

ved lik konkurranse mellom leverandører. 
 

7.2.5 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Iverksetting og videreutvikling av vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord 
ligger til grunn for arbeidet også i 2007. Det betyr fortsatt satsing på felles systemer og 
standardisering.  
 
Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av: 
• Ta i bruk elektroniske henvisninger og epikriser mellom helseforetakene. Finansiering av 

tjenestene påhviler helseforetakene. 
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Helseforetakene skal gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett AS for leveranse 

av kommunikasjonstjenester til helseforetakene, i tråd med enerettsavtalen for Norsk 
Helsenett AS skissert i styresak 65-2004. 

• Aktivt bidra til standardisering av IKT infrastruktur og gjennomføre innkjøp i tråd med 
vedtatte standard. Helseforetakene skal rapportere på de rammeavtaler som etableres i 
regionen ved kjøp av PC-er, printere og andre enheter slik at Helse Nord får en mest mulig 
enhetlig utstyrspark. 

• Implementere nytt IKT-system for administrering av pasienttransport, herunder 
effektivisering av tjeneste gjennom å ta i bruk elektronisk bestilling, rekvisisjon og 
automatisering av oppgjør mot transportører. 

• Delta i arbeidet med å effektivisere driften av IT- systemer ved å utvikle felles 
driftsmiljøer for de ulike applikasjoner. 
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• Videreføre det faglige nettverk for de informasjonssikkerhetsansvarlige i foretakene. 

Informasjonssikkerhetsspørsmål ved fellesdrift av systemer skal behandles av det etablerte 
forum for informasjonssikkerhet. De fem regionale helseforetakene har gjennom nasjonal 
IKT tatt fram et felles styringssystem for informasjonssikkerhet samt deltatt i arbeidet 
med norm for informasjonssikkerhet i regi av SH-dir. Helseforetakene skal i løpet av 2007 
starte implementeringen av disse to sikkerhetsdokumentene. 

 

8. Oppfølging og rapportering  
 
Helse Nord RHF vil drive tett virksomhetsstyring for å følge opp sitt samlede ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i regionen. I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling 
av data og datakvalitet samt rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2007. 
 

8.1 Økt kvalitet på styringsdata 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen utvides til å gjelde all 
offisiell rapportering. Aktivitetsdata, data som beskriver kvalitet på pasientbehandling, 
medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata vil også bli standardisert.  
 
Helse Finnmark HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Medvirke i prosjekt for å standardisere innsamling og registrering av økonomidata. 
• Etablere et prosjekt for kvalitetsforbedring av data innen psykisk helsevern. Helse Nord 

RHF vil ta et initiativ til å samordne dette arbeidet i regionen.  
• Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig 

melding til Helse Nord RHF. Dette inkluderer også aktiv bruk og oppfølging av definert 
målekort for foretaksgruppen.  

 

8.2 Rapporteringsrutiner i 2007 
Oppdragsdokumentet spesifiserer indikatorer og tiltak for oppfølging helseforetakene som 
skal rapporteres til Helse Nord RHF. Tertialrapporter og årlig melding for 2007 skal 
behandles i styret i helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. Rapporteringene skal 
drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget (dette gjelder 
minimum årlig melding).  
 
Rapporteringsskjemaene, med nærmere beskrivelser av krav og frister, spesifiseres i oppdatert 
plankalender for 2007, som sendes ut etter at oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF. Foreløpig rapporteringsskjema er vedlagt styresaken. Rapportering skal skje 
elektronisk til postmottaket i Helse Nord RHF, samt oversendes skriftlig, i henhold til 
følgende innhold og frister: 
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1. Innledning  

1.1 Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s eierbestilling til helseforetakene. Dokumentet 
bygger på Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF og 
styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007. Det må sees i sammenheng med 
styresak 18- 2007 Konsolidert budsjett 2007 (behandles i samme møte). Krav fra 
departementet som helseforetakene skal løse på vegne av Helse Nord RHF videreformidles 
her.  
 
Oppdragsdokumentet gir uttrykk for Helse Nord RHF’s prioriteringer. Det er utformet med 
tanke på at ledere på alle nivåer i helseforetakene skal kunne bruke det til å sette egen 
virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skjerper sine styringskrav overfor Helse Nord RHF, blant 
annet gjennom mer systematisk bruk av indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter i 
styringsdialogen. Helse Nord RHF vil så langt mulig benytte de samme metodene i 
oppfølgingen av helseforetakene.  
 
Helseforetakene skal delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid som for eksempel fagråd, 
fagnettverk, kvalitetsarbeid og felles prosjektarbeid innenfor IKT, økonomi og andre 
støttefunksjoner, samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer. Ikke alle fortløpende oppdrag av denne typen er spesifikt nevnt i årets 
oppdragsdokument, men disse oppgavene forutsettes likevel ivaretatt. 
 

1.2 Mål og strategi for Helse Nord 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som gir likeverdige 
tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet. Styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og 
budsjett 2007 gir rammer for hvordan tilbudet til pasientene skal utvikles. For å sikre god 
pasientbehandling og frigjøre nødvendige midler til investeringer i bygg og utstyr, er det 
viktig å komme i økonomisk balanse snarest mulig. Tiltak som skal få full effekt i 2008, må 
utarbeides og iverksettes i løpet av første halvår 2007. Resultatkravet for Helse Nord RHF vil 
bli skjerpet i perioden 2008 til 2010.  
 
Nasjonal helseplan 2007-2010 gir en helhetlig omtale av helsepolitikken og trekker opp 
overordnede strategier for helsetjenestene. Ingen lokalsykehus eller distriktspsykiatriske 
sentra skal legges ned. Det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser skal løses 
gjennom bedre drift og tilpasning av aktivitetsnivået. Det siste krever riktigere prioriteringer i 
pasientbehandlingen, basert på følgende hovedprinsipper: 
 
a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom 

fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten 
slik rett, kan lengre ventetider aksepteres.  

b. Riktig prioritering og god ressursbruk oppnås når undersøkelse og behandling skjer på det 
laveste effektive omsorgsnivå. 

c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal 
i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Det betyr at kapasiteten i disse tilbudene 
ikke skal reduseres, samtidig som det presiseres at det likevel skal arbeides med 
kontinuerlig forbedring av driften for å oppnå best mulig bruk av ressursene også i disse 
delene av virksomheten.  
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d. Helseforetakene skal utføre en økende andel av sin virksomhet som dagbehandling og 

omdisponere senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å 
etablere felles medisinsk/kirurgisk sengepost. 

e. Behandlingsforløpene skal gjennomgås og planlegges slik at utgiftene til reiser, 
unødvendige kontroller og reinnleggelser blir så lave som mulig. 

 
Helse Nord RHF har siden 2002 vedtatt flere handlings- og tiltaksplaner. Disse er i 
overensstemmelse med Nasjonal helseplan og skal videreføres. Iverksetting av nye tiltak på 
prioriterte områder krever at det gjøres omfordelinger innenfor eksisterende ressurser. Helse 
Nord RHF vil i 2007 gjennomføre en samordnet prosess for å sette alle handlings- og 
tiltaksplaner inn i en helhetlig strategi tilpasset den økonomiske situasjonen.  
 

2. Overordnede forventninger til Nordlandssykehuset HF i 2007  

2.1 Mål for virksomheten i Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen bidra til at Helse 
Nord RHF når sine mål.  
 
Nordlandssykehuset HF skal videreføre det brede spesialisttilbudet i Bodø. 
Nordlandssykehuset HF skal også videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en 
desentralisert spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde, og utføre en så stor andel av 
lokalsykehusvirksomheten som mulig i Lofoten og i Vesterålen. 
 

3. Pasientbehandling 

3.1 Aktivitet 
For Helse Nord samlet skal aktivitetsnivået innen somatikk opprettholdes på om lag samme 
nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i somatikken målt i DRG-poeng, men det 
skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Dette krever sterkere 
aktivitetsstyring, noe som stiller skjerpede krav til foretakenes ivaretakelse av ”sørge-for” -
ansvaret gjennom kontinuerlige prioriterings- og omstillingstiltak. Det forutsettes at 
kostnadseffektiviteten og arbeidsproduktiviteten øker, og at andelen dagbehandling øker 
målbart. 
 
Kravet til det enkelte helseforetak skal gjennomføres uten radikale omfordelinger mellom 
sykehusene. På noen områder medfører fagutviklingen og fritt sykehusvalg sentralisering. 
Dette må møtes med aktiv desentralisering på andre områder. Helse Nord RHF vil følge 
aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet for det 
enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med den økte ressurstilførselen i 
Opptrappingsplanen. Midlene til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skal benyttes i samsvar med de kravene som stilles til gjennomføring av 
opptrappingsplanene. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Antall pasientkontakter fordelt på døgnopphold, dagopphold og poliklinikk 
• Antall produserte DRG-poeng  
• Polikliniske inntekter refundert av NAV 
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Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• At øremerkede tilskudd kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som 

finansieres gjennom basisbevilgningen, fordelt på de ulike formål. 
 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjøre en kritisk gjennomgang av egen virksomhet på alle områder for å sikre at foretaket 

ikke bruker ressurser på behandling som kan utføres på lokalsykehusnivå eller i 
primærhelsetjenesten. 

• Nordlandssykehuset HF og UNN HF skal samarbeide om best mulig utnyttelse av 
kapasiteten på områder der det er begrenset kapasitet. 

 

3.2 Kvalitet 
God kvalitet kjennetegnes ved at behandlingen virker, er trygg og sikker, involverer brukerne 
og gir dem innflytelse. Behandlingen skal være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte 
ressursene på en god måte, være tilgjengelig og rettferdig fordelt. Samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten og med helsetjenesten i kommunene må derfor vektlegges. 
 
Helse Nord RHF ser arbeidet med riktig prioritering og arbeidet med kvalitetsforbedring i 
sammenheng. Kvalitetsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten og være et ansvar 
for ledere på alle nivåer og spesielt for avdelingsledere. Riktig prioritering og bruk av 
kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er de viktigste virkemidlene for 
å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære av sine egne erfaringer 
gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning.  
 
Brukermedvirkning er viktig for kvaliteten på behandlingen og har egenverdi for pasienter og 
pårørende. Ledere på avdelingsnivå har et konkret ansvar for å utvikle godt samarbeid med 
brukerorganisasjonene, spesielt der brukerorganisasjonene står svakt. Regionalt brukerutvalg 
utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. I 2007 prioriteres arbeid med å utvikle 
samarbeidet mellom det regionale og de lokale brukerutvalg.   
 
Tjenester av god kvalitet til den samiske befolkningen og innvandrerbefolkningen, forutsetter 
at personellet har relevant kunnskap om pasientens språk og kultur. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge som blir vurdert diagnostisk 

etter ICD-10 (måltall 90 %). 
• Andel keisersnitt av det totale antall fødsler. 
• Forekomst av sykehusinfeksjoner registrert i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i 

sykehustjenesten (NOIS). 
• Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern. 
• Andel av ventetider på www.sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker. 
• Andel epikriser som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
• Andel epikriser sendt elektronisk til primærhelsetjenesten (måltall 100 %). 
• Andel henvisninger mottatt elektronisk fra primærhelsetjenesten (måltall 70 %).  
• Antall korridorpasienter (måltall 0). 
• Andel pasienter tildelt individuell plan innen barnehabilitering og psykisk helsevern. 
• Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte pasientgrupper (psykisk 

helse, diabetes og lungesykdommer).  
• Andel strykninger av planlagte operasjoner (måltall <5 %). 

http://www.sykehusvalg.no/
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• Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 
• Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

(måltall: skal økes). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, barne- og 

ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige.1  

• Ventetid for vurdering innen barne- og ungdomspsykiatri (måltall <10 dager). 
• Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet innen planlagt rusbehandling (måltall: skal 

reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp (måltall: kan øke 

når det er en konsekvens av riktig prioritering). 
 

Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Fullføring av innlegging av styrende dokumenter i det felles elektroniske 

kvalitetssystemet DocMap i løpet av 2007. 
• Registrering av data i nasjonale og regionale kvalitetsregistre der slike er opprettet, og 

redegjøring for egne resultater. 
• Inkludering av tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige i virksomheten 

til den kliniske etikkomiteen. 
• Etablering av rutiner som sikrer at tjenestene/avdelingslederne jevnlig kan dra nytte av 

brukernes erfaringer i samarbeid med helseforetakets brukerutvalg, for eksempel med 
utgangspunkt i PasOpp-undersøkelsene.  

• Status for lukking av avvik etter tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter (eget skjema). 
 

Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Videreutvikle system for forebygging og oppfølging av dokumenterte avvik i forbindelse 

med implementering av avviksmodulen i Docmap høsten 2007 (gjennomføres som felles 
prosjekt i kvalitetsnettverket i Helse Nord). 

• Følge nasjonale retningslinjer for behandling der slike finnes, og arbeide etter 
internasjonale retningslinjer der nasjonale retningslinjer mangler. Dette skal skje i 
samarbeid med fagrådene og fagnettverkene på de områder der slike er etablert. 

• Gjøre de faglige retningslinjene og prosedyrene som foretaket arbeider etter tilgjengelige i 
Docmap. 

• Følge opp og rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i tråd 
med de rapporteringskrav som skal etableres.  

• Informere om kunnskapsportalen Nasjonalt helsebibliotek (www.helsebiblioteket.no). 
 

3.3 Prioritering 
Helse Nord RHF skal gi et likeverdig tilbud på tvers av pasientgrupper og spesialiteter. Den 
enkelte pasient har rett til individuell vurdering etter prioriteringsforskriften. Helseforetakene 
må arbeide for å praktisere forskriften mer enhetlig og samarbeide om å utnytte det samlede 
tilbudet i regionen fleksibelt, for å unngå fristbrudd med påfølgende utgifter til behandling 
utenfor regionen. Prioriteringen skal ikke påvirkes av de aktivitetsbaserte tilskuddene. 
Sykehusene må ikke ta på seg arbeidsoppgaver som kan utføres like godt i 
primærhelsetjenesten. Fagråd og fagnettverk skal løpende gjennomgå de prioriteringene som 
gjøres for å etablere mest mulig lik praksis i regionen. 

 
1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk skal ikke øke, mens den skal 
reduseres innen BUP, VOP og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Nordlandssykehuset HF skal rapportere følgende indikator/styringsvariabler: 
• Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 
• Antall rettighetspasienter som er meldt til NAV Enhet for pasientformidling. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Etablering av en ordning for prioritering på tvers av avdelinger og fagområder innen 

helseforetaket.  
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Når nye dokumenterte behandlingsmetoder eller diagnostiske metoder etableres, skal 

gamle metoder avvikles. 
• Medisinske metoder og prosedyrer som har dokumentert negativ effekt, skal avvikles. 
• Behandlingstiltak som ikke har dokumentert effekt, skal vurderes avviklet. 

 

3.4 Områder som skal vektlegges spesielt 

3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, desentralisering og oppgavefordeling 
Lokalsykehusene står sentralt i samhandlingskjeden, som bindeledd mellom de store 
sykehusene og helsetjenestene i kommunene. Disse sykehusene skal sikre gode tilbud til 
pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, samt nærhet til akuttfunksjoner og 
fødetilbud.  
 
Arbeidet med desentralisering av spesialisthelsetjenester og implementering av 
telemedisinske løsninger skal fortsette der slike løsninger er kostnadseffektive. Ambulante og 
telemedisinske tjenester skal bidra til å gjøre riktig kompetanse mer tilgjengelig både på 
lokalsykehusene og i kommunene, og til å hindre unødvendige pasientreiser. Elektronisk 
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles i samarbeid mellom Helse Nord IKT, 
Nasjonalt senter for telemedisin, leverandørene, fastlegene og kommunene. Forpliktelsene i 
avtalene om samhandling som er inngått med kommunene skal følges opp, og avtalene skal 
på grunnlag av erfaringer videreutvikles og konkretiseres i samarbeid med kommunene.  
 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Hvordan ansvaret for samhandling med kommunene er organisert i foretaket. 
• Hvordan avtalene om samhandling med kommunene praktiseres, både med hensyn til 

arbeidsform og oppnådde resultater i form av bedret samhandling. 
• Omfang og typer av desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
• Hvordan anbefalingene i rapporten ”Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester 

bør prioriteres for storskala implementering” fra mars 2006 implementeres i foretaket. 
• Hvordan lokalsykehusfunksjonen i Bodø organiseres ut fra behovene til de eldre og 

kronisk syke. Det skal konkret vurderes om dagens spesialiserte avdelingsstruktur er det 
mest kostnadseffektive tilbudet til disse pasientgruppene, og eventuelle bygningsmessige 
konsekvenser av denne vurderingen må innarbeides i planleggingen av 
ombyggingsprosjektet. 

• Inngåelse av avtaler om samhandling med kommunene i nedslagsfeltet for sykehuset i 
Vesterålen. 
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Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Gjennomgang av polikliniske kontroller for å vurdere overføring til fastlege eller 

nærmeste lokalsykehus der det er faglig forsvarlig. 
• Utøve en størst mulig andel av sine lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i Vesterålen 

og Lofoten i Vesterålen og Lofoten. 
• Utvikle og iverksette tiltak for ambulante spesialisthelsetjenester mellom fagmiljøene i 

Bodø og Vesterålen. 
• Etablere konkrete prosjekter som kan øke bruken av telemedisinske tjenester i foretaket.  
 

3.4.2 Psykisk helsevern 
Tjenestene skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Omfanget 
av andre medisinske problemer, herunder rusavhengighet, må derfor registreres for pasienter 
som henvises til psykisk helsevern for å sikre at disse pasientene får et helhetlig 
behandlingstilbud. Behandlingstilbudet til barn og ungdom er preget av ulikheter når det 
gjelder antall barn per behandlerstilling. Tilbudet skal utjevnes slik at alle foretakene når 
normen på 600 barn per behandlerstilling.  
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av en samlet plan for psykisk helsevern, i samsvar med Sosial- og 

helsedirektoratets reviderte Veileder for distriktspsykiatriske sentre (første halvår 2007).    
• Formalisering av samarbeidet mellom DPS-ene og akuttavdelingene. Samarbeidet skal 

organiseres slik at overbelegg og for tidlig utskrivning fra akuttavdelingene i størst mulig 
grad unngås. 

• Etablering av et regionalt kompetansenettverk for ADHD og Tourette syndrom. 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at barn av foreldre som behandles innen spesialisthelsetjenesten for psykiske 

lidelser eller rusavhengighet, får nødvendig oppfølging og hjelp. 
• Ha skriftlige rutiner for samarbeid med kommunene, politiet og andre relevante instanser 

når det gjelder håndtering av farlige og ustabile personer. 
• Ha skriftlige rutiner med kommunene for innleggelse, utskrivning og oppfølging av 

psykiatriske pasienter, samt ivaretakelse av helseforetakenes veiledningsplikt.  
• Utvikle en strategi for tidlig identifisering, samt anbefalinger for systematisk utredning, 

behandling og oppfølging av personer med psykoserisiko/tidlig psykose i samarbeid med 
UNN HF. 

• Etablere kliniske kompetansemiljøer for behandling av sterk traumatiserte pasienter og 
torturofre i samarbeid med UNN HF og Viken senter for psykiatri og sjelesorg. 
Opprettholde sitt tilbud til pasienter fra Ofoten inntil UNN HF har realisert nødvendig 
kapasitetsøkning. De to helseforetakene skal samarbeide for fleksibel utnyttelse av 
kapasiteten innen sikkerhetspsykiatri 

• I samarbeid med UNN HF og Tysfjord kommune, etablere rutiner som sikrer godt 
samarbeid etter at Tysfjord blir delt mellom UNN HF og Nordlandssykehuset HF's 
opptaksområder. 
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3.4.3 Kronikersatsingen - helhetlig satsing på eldre og pasienter med kroniske sykdommer 
Det ble i 2004 vedtatt regionale handlingsplaner for styrking av geriatri og habilitering og 
rehabilitering. I 2007 ferdigstilles handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Ut over 
videreføring av iverksatte tiltak er det ikke økonomisk rom for omfattende nye tiltak i 2007. 
De regionale utdanningsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi, vil likevel bli iverksatt. De nasjonale fagstrategiene for diabetes 
og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal følges opp.  
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av forslag til organisering av koordineringsfunksjonen i foretaket, i 

samarbeid med Regional koordinerende enhet på UNN HF, med sikte på oppstart i 2008. 
Denne funksjonen skal organiseres innenfor rammen av dagens ressurser. 

• Utvikling av kravspesifikasjon for etablering av et regionalt rehabiliteringstilbud for 
pasienter med sykelig overvekt. 

  
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Implementere faglige retningslinjer for hørselsscreening. 
• Etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne 

pasientgruppen. 
 

3.4.4 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 

Det er en nasjonal målsetning å sikre pasienter lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert 
medisin, kompetansesentra og landsfunksjoner. Fagfolk skal ha lik tilgang på kompetanse fra 
disse fagmiljøene.  

 

3.4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Regjeringen skal legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Planen vil omhandle økt 
kapasitet for avrusning, legemiddelassistert rehabilitering og tiltak for gravide 
rusmiddelavhengige, samt barn av rusmiddelavhengige. Helse Nord RHF vil sluttføre arbeidet 
med sin egen handlingsplan, men helseforetakene skal allerede nå vurdere om man i større 
grad kan bruke tidsbegrensede opphold i institusjoner kombinert med lokalbaserte tiltak for å 
øke kvaliteten og bedre kapasitetsutnyttelsen. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksetting av samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og 

barnevern for gravide rusmiddelavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
annen tverrfaglig spesialisert behandling.  

• Styrking av den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert behandling. 
• Årlig registrering av antall gravide rusmiddelavhengige som er i LAR. 

 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at pasienter som får tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 

også får vurdert behov for andre tjenester i spesialisthelsetjenesten  
• Sikre rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved behandlingsavbrudd som gir 

god oppfølging fra kommunale tjenesteytere. 
• Legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter § 12 i 

Straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling i 
samarbeid med Kriminalomsorgen. 
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3.4.6 Donoransvarlige leger i sykehusene 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Ha en donoransvarlig lege og rutiner som sikrer at potensielle organdonorer identifiseres 

og at helsepersonell tar opp spørsmålet om organdonasjon med pårørende når det er 
aktuelt.   

3.4.7 Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker i årene fremover. De fleste kreftpasientene er gitt prioritet 
gjennom prioriteringsforskriften. 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Nordlandssykehuset HF og UNN HF skal samarbeide om en mest mulig effektiv bruk av 

stråleterapienhetene i landsdelen. UNN HF har hovedansvaret. 
• Desentralisere lindrende cellegiftbehandling til lokalsykehusene i så stor grad som mulig. 

 

3.4.8 Smertebehandling 
Behovet for smertebehandling øker. Ventetiden for pasienter med kroniske smertelidelser er 
for lang og Helse Nord har underkapasitet på området. Pasientene utgjør en betydelig andel av 
de langtidssykemeldte. Det er ønskelig å styrke smerteklinikkenes kompetanse og kapasitet og 
bedre samhandlingen mellom smerteklinikkene og primærhelsetjenesten.  
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Samarbeide med UNN HF om utredning av framtidige behov og en optimal utnyttelse av 

kapasiteten for behandling av kroniske smertepasienter. UNN HF skal ta initiativet til et 
slikt samarbeid. 

 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Prioritere rekruttering og kompetansebygging på smerteområdet med tanke på fremtidig 

økning av kapasiteten. 
 

3.4.9 Intensivkapasitet 
Helse Nord RHF vil i løpet av 2007 utrede kapasiteten og den faglige bruken av intensivsenger i 
regionen med sikte på å utvikle en optimal utnyttelse av de samlede ressursene og om nødvendig 
øke kapasiteten. Det skal vurderes å etablere forskjellige nivåer innen intensivbehandlingen, og 
det skal defineres hvilke pasienter som skal behandles på hvilket nivå. 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Nordlandssykehuset HF og UNN HF skal samarbeide om å utnytte kapasiteten i regionen. 

UNN HF tar initiativet til samarbeidet. 
 

3.4.10 Smittevern og beredskap 
Regional smittevernplan og Helse Nords plan for sosial og helsemessig beredskap skal 
revideres i 2007. Det skal etableres et felles planverk for IKT- sikkerhet og 
katastrofeberedskap.  
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og øving av smittevern og beredskapsplaner. 
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Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sikre at det er smittevernlege ved alle sykehus, og at funksjonen er beskrevet. 

Smittevernlege, hygienesykepleier og tuberkulosekoordinator må arbeide i team. 
Smittevernpersonell skal samarbeide med kommunene i opptaksområdet. 

• Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at 
Helse Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for 
forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer i kriseberedskapen. 

 

3.4.11 Folkehelsesamarbeidet 
Et overordnet mål i Nasjonal helseplan er å styrke folkehelsa. Helse Nord RHF vil i 2007 
inngå avtaler med fylkeskommunene om samarbeid. Hovedstrategien er å integrere 
folkehelsearbeid i virksomheten. Helseforetakene vil få konkrete prosjektrettede oppgaver 
innenfor de samarbeidsområder som er aktuelle (fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, psykisk 
helse og rusforebyggende arbeid).  
 

3.4.12 Nordområdesatsingen   
Helse Nord RHF ble i 2006 bedt om å koordinere planleggingen for å samordne 
helsesamarbeidet på norsk side i nordområdene. Det er utarbeidet planer og Helse Nord RHF 
har inngått en overordnet samarbeidsavtale med Arkhangelsk fylke, og vil arbeide for å inngå 
en liknende avtale med Murmansk fylke. I 2007 prioriteres utarbeidelse av beredskapsplan og 
tiltak for å systematisere, forankre og styrke samhandlingen med Russland og de andre 
landene i nordområdene. 
 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Tilrettelegge for å videreutvikle kontakt og faglig samarbeid med Russland, bl. a. gjennom 

gjensidig hospitering. 
 

4. Forskning 
 
Alle helseforetakene skal gjennomføre og publisere forskning som er relevant for de kliniske 
og pasientnære oppgavene. Det skal legges til rette for praktiske løsninger for ansatte som ved 
søknad fra sin institusjon har fått finansiering fra Helse Nord RHF til å arbeide med 
forskning. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Styrking av forskningen innen forskningssvake områder som tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, helsetjenester til den samiske 
befolkningen, rehabilitering/habilitering, revmatologi og helsefaglig forskning. 

• Ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og 
behandling), herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter 
kjønn der dette er relevant. 

 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ivaretakelse av den støttefunksjonen i Nordnorsk Psykiatrisk Forskningssenter i 

samarbeid med UNN HF. 
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5. Utdanning av helsepersonell  
 
Helsepersonellets kompetanse er avgjørende for god faglighet og kvalitet i tjenestene. Helse 
Nord RHF skal sørge for å utdanne nok helsepersonell med god kompetanse. Helseforetakene 
må derfor bidra til Helse Nord RHF’s arbeid med en overordnet strategisk kompetanseplan, 
og utvikle sine egen strategiske kompetanseplan.   
 
Helse Nord driver læringsportalen www.helsekompetanse.no. HF-ene skal ta denne i bruk 
som en felles regional inngangsport for utdanning, kurs, veiledning og fagnettverk. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• At legenes stillingsstruktur stemmer med opplysningene i Nasjonalt råds database 

http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik til Nasjonalt råd.  
• At hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet er oppdatert med legenes NR-id 

nummer. 
• At samarbeidsavtaler mellom høgskolene og helseforetakene er etablert.  
• At det er tatt imot minimum seks nye lærlinger i ambulansefag hvert halvår.  

 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning og turnuskandidater får 

praksis- og turnusplasser og får gjennomført sin praksis. 
• Gjennomføre forsøk med fire måneders psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger.  
• Delta i Høgskolesamarbeidet, spesielt i oppfølging og realisering av tiltak anbefalt i 

Høgskolesamarbeidets rapport Helsefagutdanning i Helse Nord (2006). 
• Delta i utviklingsarbeidet sammen med RHF for å bli godkjent lærlingbedrift for 

helsefagarbeider.  
• Inngå rammeavtaler med de aktuelle videregående skolene vedrørende antall 

lærlingeplasser for ambulansefagarbeider og helsefagarbeider. 
 

6. Pasientopplæring  
 
Helseforetakene skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt 
opplæring får tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og 
evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre (LMS) 
eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal sørge for at pasienter og 
pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får tilbud om dette via 
www.helsekompetanse.no. 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjennomgå SINTEF's evaluering av lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, og 

iverksette nødvendige forbedringstiltak.    

http://www.helsekompetanse.no/
http://www.nr.dep.no/
http://www.helsekompetanse.no/
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7. Felles organisatoriske og økonomiske krav og 
rammebetingelser for 2007 

 
Nordlandssykehuset HF skal gjennomføre tiltak som er nødvendige for å nå det økonomiske 
resultatkravet. Det behov for å videreutvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse, 
gjennomføringsevne og kultur for kontinuerlig forbedring. Styringsdata av god kvalitet må 
være tilgjengelige og danne grunnlag for å overvåke, analysere og ta beslutninger. 
 

7.1  Tiltak for økonomisk balanse 

7.1.1 Tiltaksplaner 
Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle en tiltaksplan som konkretiserer hvordan 
resultatmålet skal nås. Planen skal:  
 
• Vise hvordan kravet om redusert årsverksforbruk fra foretaksmøtene i september 2006 

planlegges realisert.  
• Beskrive tiltakenes konsekvenser for tjenestetilbudet og for de ansatte. 
• Tydeliggjøre hvem som har internt gjennomføringsansvar.  
 
Planen skal utarbeides og tiltakene gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte, og etter 
behandling i arbeidsmiljøutvalget. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Status for gjennomføring av de vedtatte tiltakene (månedlig rapportering).  

 

7.1.2 Investeringsrammer 
Helse Nord RHF vil etter søknad til HOD bli tildelt lånemidler til spesifikke prosjekter. Det 
vil som hovedregel ikke bli gitt adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU 
(medisinsk teknisk utstyr), IKT og innledende prosjektplanlegging. Investeringsrammen er 
derfor ikke endelig fastlagt. 
 

7.1.3 Inntektsfordelingsmodell 
Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre arbeidet med å utvikle en 
inntektsfordelingsmodell. Helseforetakene forutsettes å medvirke til dette arbeidet. Ny sak om 
inntektsfordelingsmodell legges fram for styret i Helse Nord RHF i løpet av 2007. 
 

7.2 Tiltak for å utvikle en organisasjon med kultur for løpende forbedring 
og utvikling 

To sentrale organisasjonsutviklingsprosjekter skal gjennomføres: 
• Arbeidsgledeprosjektet: jakten på friskfaktorer (sykefraværsprosjektet) 
• Arbeidsplanprosjektet (implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter). 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Overvåking av årsverksutvikling (antall) 
• Samlet sykefravær (andel) 
• Langtidsfravær (> 56 dager) 
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Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Etablere brukerstøtte for Gat Turnus internt i foretaket, samt bidra til etablering av en 

sentral brukerstøttetjeneste.  
• Etablere eget prosjekt for implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter i 

Gat Turnus for mer effektiv personellplanlegging. Arbeidet vil bli koordinert fra Helse 
Nord RHF. 

• Velge kandidater til topplederprogram, coachingprogram, mastergradprogram i 
helseledelse, arbeidsguideprogrammet og regional ledersamling. 

 

7.2.1 Organisasjon og arbeidsgiver 
Helseforetakene har ansvar for at ledere og medarbeidere har en klar og entydig oppfatning av 
sin rolle, myndighet og plassering i organisasjonen. Dette skal synliggjøres i 
organisasjonskart, fullmaktsstrukturkart og dokumenterte og implementerte rutiner for 
planlegging, gjennomføring og rapportering.  
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og detaljering av fullmaktstruktur som regulerer og klargjør 

fullmaktsforholdet mellom foretakets styre, direktør og avdelingsledere. 
• Identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av 

systemanskaffelser og oppfølging av disse med organisasjonsmessige endringer. Det tas 
utgangspunkt i kost-nyttevurderinger som er gjort i forbindelse med anskaffelse av 
systemene jf styresak 79-2006. 

 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ha en strategisk lønnspolitikk som samsvarer med nasjonale lønnspolitiske føringer. 
 

7.2.2 Personal, kompetanse og rekruttering 
Helseforetakene skal bedre rekrutteringen av ikke-vestlige innvandrere, øke andelen kvinner i 
lederstillinger og etablere en livsfaseorientert personalpolitikk. Dette vil skape 
rekrutteringsfortrinn og dempe kostnadene til avtalefestet pensjon. 
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Bidra i arbeidet med kartlegging av individuell kompetanse med sikte på utvikling av 

system for kompetanseplanlegging. 
• Etablering av prosedyrer for kvalitetssikring av dokumentasjon av formell kompetanse 

ved ansettelser.  
• Rutiner som hindrer sosial dumping av arbeidskraft, både ved egne ansettelser og ved 

bruk av underleverandører. 
• Ha prosedyrer for rekruttering av ansatte med innvandringsbakgrunn i tråd med 

retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 

7.2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og 
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av 
kjerneoppgavene. Resultatene av tilsyn i 2005 og 2006 viser at HMS-arbeidet må 
videreutvikles.  
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Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Tiltak for å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
• Lukking av avvik i forhold til ”God Vakt”.   
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Utarbeide helhetlig strategi for HMS-arbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF. 
• Frigjøre nødvendig personell for gjennomføring av Arbeidsgledeprosjektet. 

 

7.2.4 Innkjøpsfunksjonen 
En god innkjøpsfunksjon er avgjørende for at leveranser av varer og tjenester skjer til 
økonomisk mest mulig fordelaktige betingelser og lavest mulig pris. Ved utforming av krav i 
anskaffelsesprosesser skal det legges vekt på livssykluskostnader, miljømessige konsekvenser 
og universell utforming av konkurransen.  
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Vurdere å iverksette egen distribusjon (evt. kjøp av ekstern distribusjon) av 

forbruksmateriell tilknyttet behandlingshjelpemidler. 
• Kartlegge kompetansebehov knyttet til innkjøp på alle nivå og iverksette nødvendige tiltak 

for kompetanseheving. 
• Forbedre innkjøpsrutinene i samarbeid med Helseforetakene Innkjøpsservice AS 

(HINAS). 
• Sørge for at inngåtte leverandøravtaler blir lagt inn i innkjøpssystemet og benyttet, og 

iverksette tiltak ved eventuelle avvik på avtaler utenfor innkjøpssystemet. 
• Sørge for at anskaffelser av varer og tjenester utenom inngåtte avtaler anskaffes 

ved lik konkurranse mellom leverandører. 
 

7.2.5 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Iverksetting og videreutvikling av vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord 
ligger til grunn for arbeidet også i 2007. Det betyr fortsatt satsing på felles systemer og 
standardisering.  
 
Nordlandssykehuset HF skal rapportere oppfølging av: 
• Ta i bruk elektroniske henvisninger og epikriser mellom helseforetakene. Finansiering av 

tjenestene påhviler helseforetakene. 
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Helseforetakene skal gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett AS for leveranse 

av kommunikasjonstjenester til helseforetakene, i tråd med enerettsavtalen for Norsk 
Helsenett AS skissert i styresak 65-2004. 

• Aktivt bidra til standardisering av IKT infrastruktur og gjennomføre innkjøp i tråd med 
vedtatte standard. Helseforetakene skal rapportere på de rammeavtaler som etableres i 
regionen ved kjøp av PC-er, printere og andre enheter slik at Helse Nord får en mest mulig 
enhetlig utstyrspark. 

• Implementere nytt IKT-system for administrering av pasienttransport, herunder 
effektivisering av tjeneste gjennom å ta i bruk elektronisk bestilling, rekvisisjon og 
automatisering av oppgjør mot transportører. 

• Delta i arbeidet med å effektivisere driften av IT- systemer ved å utvikle felles 
driftsmiljøer for de ulike applikasjoner. 
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• Videreføre det faglige nettverk for de informasjonssikkerhetsansvarlige i foretakene. 

Informasjonssikkerhetsspørsmål ved fellesdrift av systemer skal behandles av det etablerte 
forum for informasjonssikkerhet. De fem regionale helseforetakene har gjennom nasjonal 
IKT tatt fram et felles styringssystem for informasjonssikkerhet samt deltatt i arbeidet 
med norm for informasjonssikkerhet i regi av SH-dir. Helseforetakene skal i løpet av 2007 
starte implementeringen av disse to sikkerhetsdokumentene. 

 

8. Oppfølging og rapportering  
 
Helse Nord RHF vil drive tett virksomhetsstyring for å følge opp sitt samlede ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i regionen. I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling 
av data og datakvalitet samt rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2007. 
 

8.1 Økt kvalitet på styringsdata 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen utvides til å gjelde all 
offisiell rapportering. Aktivitetsdata, data som beskriver kvalitet på pasientbehandling, 
medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata vil også bli standardisert.  
 
Nordlandssykehuset HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Medvirke i prosjekt for å standardisere innsamling og registrering av økonomidata. 
• Etablere et prosjekt for kvalitetsforbedring av data innen psykisk helsevern. Helse Nord 

RHF vil ta et initiativ til å samordne dette arbeidet i regionen.  
• Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig 

melding til Helse Nord RHF. Dette inkluderer også aktiv bruk og oppfølging av definert 
målekort for foretaksgruppen.  

 

8.2 Rapporteringsrutiner i 2007 
Oppdragsdokumentet spesifiserer indikatorer og tiltak for oppfølging helseforetakene som 
skal rapporteres til Helse Nord RHF. Tertialrapporter og årlig melding for 2007 skal 
behandles i styret i helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. Rapporteringene skal 
drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget (dette gjelder 
minimum årlig melding).  
 
Rapporteringsskjemaene, med nærmere beskrivelser av krav og frister, spesifiseres i oppdatert 
plankalender for 2007, som sendes ut etter at oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF. Foreløpig rapporteringsskjema er vedlagt styresaken. Rapportering skal skje 
elektronisk til postmottaket i Helse Nord RHF, samt oversendes skriftlig, i henhold til 
følgende innhold og frister: 



 17

 
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport forrige måned  

• resultatregnskap  
• investeringer 
• aktivitet  
• årsverk, sykefravær, langtidsfravær 

er (se nærmere beskrivelse • tiltaksplan
avsnitt 7.1) 
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• funksjonsregnskap 

Tertialrapport:  
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tet som 
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• tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal 

us jf 

Hels ommentere 
i

vi av.  

port 

07  

t utarbeidet 
rt:  

  

B: Regnskap og aktivitetstall 

oppdragsdokumen
skal inngå i 
te
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• indikatorer/styringsvariabler jf målekort 

og rapporteringsmal

• lukking av avvik – stat
rapporteringsskjema  

 
eforetaket bes om å k
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av kende i forhold til styringskr

Styrebehandlet tertialrap
(styrevedtak): 
6. juni 2007 
1.oktober 20
 
Administrativ
tertialrappo
24.mai 2007 
26.september 2007
 
N
sendes den 15. som vanlig.  

Årlig melding:  
 
Det utarbeides egne maler 
for oppfølging av 
oppdragsdokumentet som 
skal inngå i årlig melding. 

rlig rapportering på  
 tiltaksplaner  

smal 
gsmal  
erkrav 

 
Helseforetakets samlede vurdering mht. 
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1. Innledning  

1.1 Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s eierbestilling til helseforetakene. Dokumentet 
bygger på Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF og 
styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og budsjett 2007. Det må sees i sammenheng med 
styresak 18- 2007 Konsolidert budsjett 2007 (behandles i samme møte). Krav fra 
departementet som helseforetakene skal løse på vegne av Helse Nord RHF videreformidles 
her.  
 
Oppdragsdokumentet gir uttrykk for Helse Nord RHF’s prioriteringer. Det er utformet med 
tanke på at ledere på alle nivåer i helseforetakene skal kunne bruke det til å sette egen 
virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet skjerper sine styringskrav overfor Helse Nord RHF, blant 
annet gjennom mer systematisk bruk av indikatorer og konkrete oppfølgingspunkter i 
styringsdialogen. Helse Nord RHF vil så langt mulig benytte de samme metodene i 
oppfølgingen av helseforetakene.  
 
Helseforetakene skal delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid som for eksempel fagråd, 
fagnettverk, kvalitetsarbeid og felles prosjektarbeid innenfor IKT, økonomi og andre 
støttefunksjoner, samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer. Ikke alle fortløpende oppdrag av denne typen er spesifikt nevnt i årets 
oppdragsdokument, men disse oppgavene forutsettes likevel ivaretatt. 
 

1.2 Mål og strategi for Helse Nord 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som gir likeverdige 
tilbud med god tilgjengelighet og høy kvalitet. Styresak 101-2006 Helsepolitisk bestilling og 
budsjett 2007 gir rammer for hvordan tilbudet til pasientene skal utvikles. For å sikre god 
pasientbehandling og frigjøre nødvendige midler til investeringer i bygg og utstyr, er det 
viktig å komme i økonomisk balanse snarest mulig. Tiltak som skal få full effekt i 2008, må 
utarbeides og iverksettes i løpet av første halvår 2007. Resultatkravet for Helse Nord RHF vil 
bli skjerpet i perioden 2008 til 2010.  
 
Nasjonal helseplan 2007-2010 gir en helhetlig omtale av helsepolitikken og trekker opp 
overordnede strategier for helsetjenestene. Ingen lokalsykehus eller distriktspsykiatriske 
sentra skal legges ned. Det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser skal løses 
gjennom bedre drift og tilpasning av aktivitetsnivået. Det siste krever riktigere prioriteringer i 
pasientbehandlingen, basert på følgende hovedprinsipper: 
 
a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og mellom 

fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For pasienter uten 
slik rett, kan lengre ventetider aksepteres.  

b. Riktig prioritering og god ressursbruk oppnås når undersøkelse og behandling skjer på det 
laveste effektive omsorgsnivå. 

c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern skal 
i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet. Det betyr at kapasiteten i disse tilbudene 
ikke skal reduseres, samtidig som det presiseres at det likevel skal arbeides med 
kontinuerlig forbedring av driften for å oppnå best mulig bruk av ressursene også i disse 
delene av virksomheten.  
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d. Helseforetakene skal utføre en økende andel av sin virksomhet som dagbehandling og 

omdisponere senger fra kirurgi til medisin. Ved de minste sykehusene skal det vurderes å 
etablere felles medisinsk/kirurgisk sengepost. 

e. Behandlingsforløpene skal gjennomgås og planlegges slik at utgiftene til reiser, 
unødvendige kontroller og reinnleggelser blir så lave som mulig. 

 
Helse Nord RHF har siden 2002 vedtatt flere handlings- og tiltaksplaner. Disse er i 
overensstemmelse med Nasjonal helseplan og skal videreføres. Iverksetting av nye tiltak på 
prioriterte områder krever at det gjøres omfordelinger innenfor eksisterende ressurser. Helse 
Nord RHF vil i 2007 gjennomføre en samordnet prosess for å sette alle handlings- og 
tiltaksplaner inn i en helhetlig strategi tilpasset den økonomiske situasjonen.  
 

2. Overordnede forventninger til Sykehusapotek Nord HF i 2007  

2.1 Mål for virksomheten i Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord HF skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen bidra til at Helse 
Nord RHF når sine mål.  
 
Sykehusapoteket Nord HF skal bidra til en best mulig legemiddelforsyning og 
legemiddelbehandling i helseforetakene. Fri omsetning av ikke-reseptpliktige varer og 
reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet spesialisthelsetjenesten, skal utgjøre under 
20 % av sykehusapotekenes totalomsetning.  
 

3. Pasientbehandling 

3.1 Aktivitet 
For Helse Nord samlet skal aktivitetsnivået innen somatikk opprettholdes på om lag samme 
nivå som i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i somatikken målt i DRG-poeng, men det 
skal være aktivitetsvekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Dette krever sterkere 
aktivitetsstyring, noe som stiller skjerpede krav til foretakenes ivaretakelse av ”sørge-for” -
ansvaret gjennom kontinuerlige prioriterings- og omstillingstiltak. Det forutsettes at 
kostnadseffektiviteten og arbeidsproduktiviteten øker, og at andelen dagbehandling øker 
målbart. 
 
Kravet til det enkelte helseforetak skal gjennomføres uten radikale omfordelinger mellom 
sykehusene. På noen områder medfører fagutviklingen og fritt sykehusvalg sentralisering. 
Dette må møtes med aktiv desentralisering på andre områder. Helse Nord RHF vil følge 
aktivitetsnivået nøye i 2007 og vil om nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet for det 
enkelte foretak for å sikre at foretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 
 
Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern skal økes i samsvar med den økte ressurstilførselen i 
Opptrappingsplanen. Midlene til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige skal benyttes i samsvar med de kravene som stilles til gjennomføring av 
opptrappingsplanene. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Salg av ikke reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet 

sykehuset skal utgjøre under 20 % av totalomsetningen.  
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3.2 Kvalitet 
God kvalitet kjennetegnes ved at behandlingen virker, er trygg og sikker, involverer brukerne 
og gir dem innflytelse. Behandlingen skal være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte 
ressursene på en god måte, være tilgjengelig og rettferdig fordelt. Samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten og med helsetjenesten i kommunene må derfor vektlegges. 
 
Helse Nord RHF ser arbeidet med riktig prioritering og arbeidet med kvalitetsforbedring i 
sammenheng. Kvalitetsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten og være et ansvar 
for ledere på alle nivåer og spesielt for avdelingsledere. Riktig prioritering og bruk av 
kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er de viktigste virkemidlene for 
å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære av sine egne erfaringer 
gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning.  
 
Brukermedvirkning er viktig for kvaliteten på behandlingen og har egenverdi for pasienter og 
pårørende. Ledere på avdelingsnivå har et konkret ansvar for å utvikle godt samarbeid med 
brukerorganisasjonene, spesielt der brukerorganisasjonene står svakt. Regionalt brukerutvalg 
utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. I 2007 prioriteres arbeid med å utvikle 
samarbeidet mellom det regionale og de lokale brukerutvalg.   
 
Tjenester av god kvalitet til den samiske befolkningen og innvandrerbefolkningen, forutsetter 
at personellet har relevant kunnskap om pasientens språk og kultur. 

 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Fullføring av innlegging av styrende dokumenter i det felles elektroniske 

kvalitetssystemet DocMap i løpet av 2007. 
• Registrering av data i nasjonale og regionale kvalitetsregistre der slike er opprettet, og 

redegjøring for egne resultater. 
• Etablering av rutiner som sikrer at tjenestene/avdelingslederne jevnlig kan dra nytte av 

brukernes erfaringer i samarbeid med helseforetakets brukerutvalg, for eksempel med 
utgangspunkt i PasOpp-undersøkelsene.  

• Status for lukking av avvik etter tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter (eget skjema). 
 

Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Videreutvikle system for forebygging og oppfølging av dokumenterte avvik i forbindelse 

med implementering av avviksmodulen i Docmap høsten 2007 (gjennomføres som felles 
prosjekt i kvalitetsnettverket i Helse Nord). 

• Følge nasjonale retningslinjer for behandling der slike finnes, og arbeide etter 
internasjonale retningslinjer der nasjonale retningslinjer mangler. Dette skal skje i 
samarbeid med fagrådene og fagnettverkene på de områder der slike er etablert. 

• Gjøre de faglige retningslinjene og prosedyrene som foretaket arbeider etter tilgjengelige i 
Docmap. 

• Følge opp og rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i tråd 
med de rapporteringskrav som skal etableres.  

• Informere om kunnskapsportalen Nasjonalt helsebibliotek (www.helsebiblioteket.no). 
• Sikre sykehusene en legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. 
• Bidra til kvalitetssikring av legemiddelbruken ved sykehusene, ved å delta i 

legemiddelkomiteer, tverrfaglige team og å bidra med rådgivning i farmasøytfaglige 
spørsmål. 

• Styrke samarbeidet med helseforetakene, og samarbeide tettere med de kliniske 
avdelingene for å sikre den inneliggende pasient best mulig legemiddelbehandling og 
sykehusene mest mulig riktig bruk av legemidler. 
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3.3 Prioritering 
Helse Nord RHF skal gi et likeverdig tilbud på tvers av pasientgrupper og spesialiteter. Den 
enkelte pasient har rett til individuell vurdering etter prioriteringsforskriften. Helseforetakene 
må arbeide for å praktisere forskriften mer enhetlig og samarbeide om å utnytte det samlede 
tilbudet i regionen fleksibelt, for å unngå fristbrudd med påfølgende utgifter til behandling 
utenfor regionen. Prioriteringen skal ikke påvirkes av de aktivitetsbaserte tilskuddene. 
Sykehusene må ikke ta på seg arbeidsoppgaver som kan utføres like godt i 
primærhelsetjenesten. Fagråd og fagnettverk skal løpende gjennomgå de prioriteringene som 
gjøres for å etablere mest mulig lik praksis i regionen. 

 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Når nye dokumenterte behandlingsmetoder eller diagnostiske metoder etableres, skal 

gamle metoder avvikles. 
• Medisinske metoder og prosedyrer som har dokumentert negativ effekt, skal avvikles. 
• Behandlingstiltak som ikke har dokumentert effekt, skal vurderes avviklet. 

 

3.4 Områder som skal vektlegges spesielt 

3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, desentralisering og oppgavefordeling 
Lokalsykehusene står sentralt i samhandlingskjeden, som bindeledd mellom de store 
sykehusene og helsetjenestene i kommunene. Disse sykehusene skal sikre gode tilbud til 
pasienter med sammensatte og kroniske lidelser, samt nærhet til akuttfunksjoner og 
fødetilbud.  
 
Arbeidet med desentralisering av spesialisthelsetjenester og implementering av 
telemedisinske løsninger skal fortsette der slike løsninger er kostnadseffektive. Ambulante og 
telemedisinske tjenester skal bidra til å gjøre riktig kompetanse mer tilgjengelig både på 
lokalsykehusene og i kommunene, og til å hindre unødvendige pasientreiser. Elektronisk 
samhandling mellom nivåene skal videreutvikles i samarbeid mellom Helse Nord IKT, 
Nasjonalt senter for telemedisin, leverandørene, fastlegene og kommunene. Forpliktelsene i 
avtalene om samhandling som er inngått med kommunene skal følges opp, og avtalene skal 
på grunnlag av erfaringer videreutvikles og konkretiseres i samarbeid med kommunene.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Hvordan ansvaret for samhandling med kommunene er organisert i foretaket. 
• Hvordan avtalene om samhandling med kommunene praktiseres, både med hensyn til 

arbeidsform og oppnådde resultater i form av bedret samhandling. 
• Omfang og typer av desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
• Hvordan anbefalingene i rapporten ”Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester 

bør prioriteres for storskala implementering” fra mars 2006 implementeres i foretaket. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene:  
• Gjennomgang av polikliniske kontroller for å vurdere overføring til fastlege eller 

nærmeste lokalsykehus der det er faglig forsvarlig. 
• Ha fokus på prosessene i overgangen mellom omsorgsnivåer, for å bidra til kontinuerlig 

legemiddelbehandling av pasientene i utskrivningsfasen. 
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3.4.2 Psykisk helsevern 
Tjenestene skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Omfanget 
av andre medisinske problemer, herunder rusavhengighet, må derfor registreres for pasienter 
som henvises til psykisk helsevern for å sikre at disse pasientene får et helhetlig 
behandlingstilbud. Behandlingstilbudet til barn og ungdom er preget av ulikheter når det 
gjelder antall barn per behandlerstilling. Tilbudet skal utjevnes slik at alle foretakene når 
normen på 600 barn per behandlerstilling.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ha skriftlige rutiner med kommunene for innleggelse, utskrivning og oppfølging av 

psykiatriske pasienter, samt ivaretakelse av helseforetakenes veiledningsplikt.  
• Gjennom arbeid i tverrfaglig team i ved psykiatriske enheter skal Sykehusapotek Nord HF 

bidra til rasjonell og god legemiddelbehandling i psykiatrien. 
 

3.4.3 Kronikersatsingen - helhetlig satsing på eldre og pasienter med kroniske sykdommer 
Det ble i 2004 vedtatt regionale handlingsplaner for styrking av geriatri og habilitering og 
rehabilitering. I 2007 ferdigstilles handlingsplaner for revmatologi og diabetes. Ut over 
videreføring av iverksatte tiltak er det ikke økonomisk rom for omfattende nye tiltak i 2007. 
De regionale utdanningsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi, vil likevel bli iverksatt. De nasjonale fagstrategiene for diabetes 
og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal følges opp.  
 
Samarbeidet mellom Sykehusapotek Nord HF og revmatologisk avdeling, lungeavdelingen og 
geriatrisk avdeling ved UNN HF og geriatriteamet ved Nordlandssykehuset i Bodø 
videreføres. Dette samarbeidet innebærer blant annet at en klinisk farmasøyt er fast knyttet til 
avdelingene.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Utarbeiding av forslag til organisering av koordineringsfunksjonen i foretaket, i 

samarbeid med Regional koordinerende enhet på UNN, med sikte på oppstart i 2008. 
Denne funksjonen skal organiseres innenfor rammen av dagens ressurser. 

 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Delta i etableringen av tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere 

senkomplikasjoner blant denne pasientgruppen. 
• Spesielt fokus på kreft og KOLS- pasienter i publikumsavdelingene underlagt foretaket. 

Personalet ved disse skal få økt kompetanse om og bedre tilrettelegge for veiledning av 
denne pasientgruppen.  

 

3.4.4 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 

Det er en nasjonal målsetning å sikre pasienter lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert 
medisin, kompetansesentra og landsfunksjoner. Fagfolk skal ha lik tilgang på kompetanse fra 
disse fagmiljøene.  
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3.4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Regjeringen skal legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet. Planen vil omhandle økt 
kapasitet for avrusning, legemiddelassistert rehabilitering og tiltak for gravide 
rusmiddelavhengige, samt barn av rusmiddelavhengige. Helse Nord RHF vil sluttføre arbeidet 
med sin egen handlingsplan, men helseforetakene skal allerede nå vurdere om man i større 
grad kan bruke tidsbegrensede opphold i institusjoner kombinert med lokalbaserte tiltak for å 
øke kvaliteten og bedre kapasitetsutnyttelsen. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Iverksetting av samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og 

barnevern for gravide rusmiddelavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
annen tverrfaglig spesialisert behandling.  

• Håndtere utlevering av medikamenter til pasienter som er på legemiddelassistert 
rehabilitering.  
 

3.4.6 Donoransvarlige leger i sykehusene 
 

3.4.7 Kreftbehandling 
Antall nye kreftpasienter øker i årene fremover. De fleste kreftpasientene er gitt prioritet 
gjennom prioriteringsforskriften. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sykehusapotek Nord HF skal ha spesielt fokus på kreftpasienter i utskrivningsfasen. 
 

3.4.8 Smertebehandling 
Behovet for smertebehandling øker. Ventetiden for pasienter med kroniske smertelidelser er 
for lang og Helse Nord har underkapasitet på området. Pasientene utgjør en betydelig andel av 
de langtidssykemeldte. Det er ønskelig å styrke smerteklinikkenes kompetanse og kapasitet og 
bedre samhandlingen mellom smerteklinikkene og primærhelsetjenesten.  
 

3.4.9 Intensivkapasitet 
Helse Nord RHF vil i løpet av 2007 utrede kapasiteten og den faglige bruken av intensivsenger i 
regionen med sikte på å utvikle en optimal utnyttelse av de samlede ressursene og om nødvendig 
øke kapasiteten. Det skal vurderes å etablere forskjellige nivåer innen intensivbehandlingen, og 
det skal defineres hvilke pasienter som skal behandles på hvilket nivå. 
 

3.4.10 Smittevern og beredskap 
Regional smittevernplan og Helse Nords plan for sosial og helsemessig beredskap skal 
revideres i 2007. Det skal etableres et felles planverk for IKT- sikkerhet og 
katastrofeberedskap.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og øving av smittevern og beredskapsplaner. 
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Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at 

Helse Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for 
forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer i kriseberedskapen. 

• Sikre at smittevernlegene ved alle sykehus får fortløpende rapportering om 
antibiotikabruken i helseforetakene. 

 

3.4.11 Folkehelsesamarbeidet 
Et overordnet mål i Nasjonal helseplan er å styrke folkehelsa. Helse Nord RHF vil i 2007 
inngå avtaler med fylkeskommunene om samarbeid. Hovedstrategien er å integrere 
folkehelsearbeid i virksomheten. Helseforetakene vil få konkrete prosjektrettede oppgaver 
innenfor de samarbeidsområder som er aktuelle (fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, psykisk 
helse og rusforebyggende arbeid).  
 

3.4.12 Nordområdesatsingen   
Helse Nord RHF ble i 2006 bedt om å koordinere planleggingen for å samordne 
helsesamarbeidet på norsk side i nordområdene. Det er utarbeidet planer og Helse Nord RHF 
har inngått en overordnet samarbeidsavtale med Arkhangelsk fylke, og vil arbeide for å inngå 
en liknende avtale med Murmansk fylke. I 2007 prioriteres utarbeidelse av beredskapsplan og 
tiltak for å systematisere, forankre og styrke samhandlingen med Russland og de andre 
landene i nordområdene. 
 
 
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Tilrettelegge for å videreutvikle kontakt og faglig samarbeid med Russland, bl. a. gjennom 

gjensidig hospitering. 

4. Forskning 
Alle helseforetakene skal gjennomføre og publisere forskning som er relevant for de kliniske 
og pasientnære oppgavene. Det skal legges til rette for praktiske løsninger for ansatte som ved 
søknad fra sin institusjon har fått finansiering fra Helse Nord RHF til å arbeide med 
forskning. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og 

behandling), herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter 
kjønn der dette er relevant. 

• Styrking av forskningen innen forskningssvake områder som klinisk farmasi. 
 

5. Utdanning av helsepersonell  
 
Helsepersonellets kompetanse er avgjørende for god faglighet og kvalitet i tjenestene. Helse 
Nord RHF skal sørge for å utdanne nok helsepersonell med god kompetanse. Helseforetakene 
må derfor bidra til Helse Nord RHF’s arbeid med en overordnet strategisk kompetanseplan, 
og utvikle sine egen strategiske kompetanseplan.   
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Helse Nord driver læringsportalen www.helsekompetanse.no. HF-ene skal ta denne i bruk 
som en felles regional inngangsport for utdanning, kurs, veiledning og fagnettverk. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• At samarbeidsavtaler mellom høgskolene og helseforetakene er etablert.  

 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Sørge for at studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning i farmasi får praksisplasser og 

får gjennomført sin praksis. 
• Delta i Høgskolesamarbeidet, spesielt i oppfølging og realisering av tiltak anbefalt i 

Høgskolesamarbeidets rapport Helsefagutdanning i Helse Nord (2006). 
• Delta i utviklingsarbeidet sammen med RHF for å bli godkjent lærlingbedrift for 

helsefagarbeider.  
• Bidra til at andre grupper helsepersonell enn farmasøyter får styrket sin kompetanse om 

legemidler. 
 

6. Pasientopplæring  
 
Helseforetakene skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt 
opplæring får tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og 
evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre (LMS) 
eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal sørge for at pasienter og 
pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får tilbud om dette via 
www.helsekompetanse.no. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Gjennomgå SINTEF's evaluering av lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, og 

iverksette nødvendige forbedringstiltak.    
 

7. Felles organisatoriske og økonomiske krav og 
rammebetingelser for 2007 

 
Sykehusapotek Nord HF skal gjennomføre tiltak som er nødvendige for å nå det økonomiske 
resultatkravet. Det behov for å videreutvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse, 
gjennomføringsevne og kultur for kontinuerlig forbedring. Styringsdata av god kvalitet må 
være tilgjengelige og danne grunnlag for å overvåke, analyse og ta beslutninger. 

http://www.helsekompetanse.no/
http://www.helsekompetanse.no/
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7.1  Tiltak for økonomisk balanse 

7.1.1 Tiltaksplaner 
Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle en tiltaksplan som konkretiserer hvordan 
resultatmålet skal nås. Planen skal:  
 
• Vise hvordan kravet om redusert årsverksforbruk fra foretaksmøtene i september 2006 

planlegges realisert.  
• Beskrive tiltakenes konsekvenser for tjenestetilbudet og for de ansatte. 
• Tydeliggjøre hvem som har internt gjennomføringsansvar.  
 
Planen skal utarbeides og tiltakene gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte, og etter 
behandling i arbeidsmiljøutvalget. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Status for gjennomføring av de vedtatte tiltakene (månedlig rapportering).  

 

7.1.2 Investeringsrammer 
Helse Nord RHF vil etter søknad til HOD bli tildelt lånemidler til spesifikke prosjekter. Det 
vil som hovedregel ikke bli gitt adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU 
(medisinsk teknisk utstyr), IKT og innledende prosjektplanlegging. Investeringsrammen er 
derfor ikke endelig fastlagt. 
 

7.1.3 Inntektsfordelingsmodell 
Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre arbeidet med å utvikle en 
inntektsfordelingsmodell. Helseforetakene forutsettes å medvirke til dette arbeidet. Ny sak om 
inntektsfordelingsmodell legges fram for styret i Helse Nord RHF i løpet av 2007. 
 

7.2 Tiltak for å utvikle en organisasjon med kultur for løpende forbedring 
og utvikling 

To sentrale organisasjonsutviklingsprosjekter skal gjennomføres: 
• Arbeidsgledeprosjektet: jakten på friskfaktorer (sykefraværsprosjektet) 
• Arbeidsplanprosjektet (implementering av modul for styring av variable lønnsutgifter). 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere følgende indikatorer og styringsvariabler: 
• Overvåking av årsverksutvikling (antall) 
• Samlet sykefravær (andel) 
• Langtidsfravær (> 56 dager) 

 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Velge kandidater til topplederprogram, coachingprogram, mastergradprogram i 

helseledelse, arbeidsguideprogrammet og regional ledersamling. 
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7.2.1 Organisasjon og arbeidsgiver 
Helseforetakene har ansvar for at ledere og medarbeidere har en klar og entydig oppfatning av 
sin rolle, myndighet og plassering i organisasjonen. Dette skal synliggjøres i 
organisasjonskart, fullmaktsstrukturkart og dokumenterte og implementerte rutiner for 
planlegging, gjennomføring og rapportering.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Oppdatering og detaljering av fullmaktstruktur som regulerer og klargjør 

fullmaktsforholdet mellom foretakets styre, direktør og avdelingsledere. 
• Identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av 

systemanskaffelser og oppfølging av disse med organisasjonsmessige endringer. Det tas 
utgangspunkt i kost-nyttevurderinger som er gjort i forbindelse med anskaffelse av 
systemene jf styresak 79-2006. 

• Følge en lønnsutvikling som samsvarer med øvrige helseforetak. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Ha en strategisk lønnspolitikk som samsvarer med nasjonale lønnspolitiske føringer. 
 

7.2.2 Personal, kompetanse og rekruttering 
Helseforetakene skal bedre rekrutteringen av ikke-vestlige innvandrere, ha en balansert 
kjønnssammensetning i lederstillinger og etablere en livsfaseorientert personalpolitikk. Dette 
vil skape rekrutteringsfortrinn og dempe kostnadene til avtalefestet pensjon. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Bidra i arbeidet med kartlegging av individuell kompetanse med sikte på utvikling av 

system for kompetanseplanlegging. 
• Etablering av prosedyrer for kvalitetssikring av dokumentasjon av formell kompetanse 

ved ansettelser.  
• Rutiner som hindrer sosial dumping av arbeidskraft, både ved egne ansettelser og ved 

bruk av underleverandører. 
• Ha prosedyrer for rekruttering av ansatte med innvandringsbakgrunn i tråd med 

retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 

7.2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og 
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av 
kjerneoppgavene. Resultatene av tilsyn i 2005 og 2006 viser at HMS-arbeidet må 
videreutvikles.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal rapportere oppfølging av: 
• Tiltak for å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Utarbeide helhetlig strategi for HMS-arbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF. 
• Frigjøre nødvendig personell for gjennomføring av Arbeidsgledeprosjektet. 
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7.2.4 Innkjøpsfunksjonen 
En god innkjøpsfunksjon er avgjørende for at leveranser av varer og tjenester skjer til 
økonomisk mest mulig fordelaktige betingelser og lavest mulig pris. Ved utforming av krav i 
anskaffelsesprosesser skal det legges vekt på livssykluskostnader, miljømessige konsekvenser 
og universell utforming av konkurransen.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Kartlegge kompetansebehov knyttet til innkjøp på alle nivå og iverksette nødvendige tiltak 

for kompetanseheving. 
• Forbedre innkjøpsrutinene i samarbeid med Helseforetakene Innkjøpsservice AS 

(HINAS). 
• Sørge for at inngåtte leverandøravtaler blir lagt inn i innkjøpssystemet og benyttet, og 

iverksette tiltak ved eventuelle avvik på avtaler utenfor innkjøpssystemet. 
• Sørge for at anskaffelser av varer og tjenester utenom inngåtte avtaler anskaffes 

ved lik konkurranse mellom leverandører. 
• Delta i styringen av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). 
 

7.2.5 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Iverksetting og videreutvikling av vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord 
ligger til grunn for arbeidet også i 2007. Det betyr fortsatt satsing på felles systemer og 
standardisering.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Helseforetakene skal gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett AS for leveranse 

av kommunikasjonstjenester til helseforetakene, i tråd med enerettsavtalen for Norsk 
Helsenett AS skissert i styresak 65-2004. 

• Aktivt bidra til standardisering av IKT infrastruktur og gjennomføre innkjøp i tråd med 
vedtatte standard. Helseforetakene skal rapportere på de rammeavtaler som etableres i 
regionen ved kjøp av PC-er, printere og andre enheter slik at Helse Nord får en mest mulig 
enhetlig utstyrspark. 

• Delta i arbeidet med å effektivisere driften av IT- systemer ved å utvikle felles 
driftsmiljøer for de ulike applikasjoner. 

• Videreføre det faglige nettverk for de informasjonssikkerhetsansvarlige i foretakene. 
Informasjonssikkerhetsspørsmål ved fellesdrift av systemer skal behandles av det etablerte 
forum for informasjonssikkerhet. De fem regionale helseforetakene har gjennom nasjonal 
IKT tatt fram et felles styringssystem for informasjonssikkerhet samt deltatt i arbeidet 
med norm for informasjonssikkerhet i regi av SH-dir. Helseforetakene skal i løpet av 2007 
starte implementeringen av disse to sikkerhetsdokumentene. 
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8. Oppfølging og rapportering  
 
Helse Nord RHF vil drive tett virksomhetsstyring for å følge opp sitt samlede ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i regionen. I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling 
av data og datakvalitet samt rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2007. 
 

8.1 Økt kvalitet på styringsdata 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen utvides til å gjelde all 
offisiell rapportering. Aktivitetsdata, data som beskriver kvalitet på pasientbehandling, 
medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata vil også bli standardisert.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal følge opp disse tiltakene: 
• Medvirke i prosjekt for å standardisere innsamling og registrering av økonomidata. 
• Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig 

melding til Helse Nord RHF. Dette inkluderer også aktiv bruk og oppfølging av definert 
målekort for foretaksgruppen.  

 

8.2 Rapporteringsrutiner i 2007 
Oppdragsdokumentet spesifiserer indikatorer og tiltak for oppfølging helseforetakene som 
skal rapporteres til Helse Nord RHF. Tertialrapporter og årlig melding for 2007 skal 
behandles i styret i helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. Rapporteringene skal 
drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget (dette gjelder 
minimum årlig melding).  
 
Rapporteringsskjemaene, med nærmere beskrivelser av krav og frister, spesifiseres i oppdatert 
plankalender for 2007, som sendes ut etter at oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF. Foreløpig rapporteringsskjema er vedlagt styresaken. Rapportering skal skje 
elektronisk til postmottaket i Helse Nord RHF, samt oversendes skriftlig, i henhold til 
følgende innhold og frister: 
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Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport forrige måned  

• resultatregnskap  
• investeringer 
• aktivitet  
• årsverk, sykefravær, langtidsfravær 
• tiltaksplaner (se nærmere beskrivelse 

avsnitt 7.1) 

Sendes inn den 15. hver måned: 
 

Tertialrapport:  
 
Det er utarbeidet egne 
maler for oppfølging av 
oppdragsdokumentet som 
skal inngå i 
tertialrapportering. 

Tertialvis rapportering på  
• indikatorer/styringsvariabler jf målekort 

og rapporteringsmal 
• tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal 
• lukking av avvik – status jf 

rapporteringsskjema  
 
Helseforetaket bes om å kommentere 
utviklingen særskilt dersom denne er 
avvikende i forhold til styringskrav.  

Styrebehandlet tertialrapport 
(styrevedtak): 
6. juni 2007 
1.oktober 2007  
 
Administrativt utarbeidet 
tertialrapport:  
24.mai 2007 
26.september 2007  
 
NB: Regnskap og aktivitetstall 
sendes den 15. som vanlig.  

Årlig melding:  
 
Det utarbeides egne maler 
for oppfølging av 
oppdragsdokumentet som 
skal inngå i årlig melding. 

Årlig rapportering på  
• tiltaksplaner  
• styringsindikatorer jf rapporteringsmal 
• tiltak for oppfølging jf rapporteringsmal  
• organisatoriske og økonomiske eierkrav 
 
Helseforetakets samlede vurdering mht. 
måloppnåelse og avvik i forhold til 
styringskrav. 

Styrebehandlet årlig melding 
(styrevedtak): 
 
1.mars 2008  
 
Administrativt behandlet årlig 
melding: 
 
innen 15. februar 2008. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av saksfremlegg 
for styrebehandling av årsregnskap, sendes 
fullstendig årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) til 
Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap 
for 2006:  
Innen 27.april 2007.  
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