
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 7. november 2007 
 
Kl.: 10.30 til ca. 16.30 
 
Sted: Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007 200700010-88 012 
 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 
 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 1. NOVEMBER 2007 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 7. november 2007 – fra kl. 10.30 
på Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal. 

 
 
Etter behandling av styresak 92-2007 og 93-2007 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 

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 
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STYRESAK 92-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 7. november 2007: 
 
Sak 92-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 93-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. oktober 2007 Side 2
Sak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord Side 11
Sak 95-2007 Handlingsplan for diabetes i Helse Nord Side 30
Sak 96-2007 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2008 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 37

Sak 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi for helse, miljø og 
sikkerhet 

Side 38

Sak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø Side 42
Sak 99-2007 Orienteringssaker Side 45
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Hudsykdommer – organisering av tilbudet i regionen  
 4. Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandling 

og involvering av styret  
 

 5. Boligforvaltning i Helse Nord, prosjektrettet 
utviklingsarbeid 

 

Sak 100-2007 Referatsaker Side 68
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 9. oktober 

2007 ad. kartlegging av diskriminering i statlig sektor – 
oppfølging av ”Ullevål-saken” 

 

 2. Brev fra Nasjonale Festningsverk av 15. oktober 2007 til 
Riksantikvaren ad. utbyggingen ved Nordlandssykehuset 
Bodø  

 

Sak 101-2007 Eventuelt Side 80
 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 93-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 10. OKTOBER 2007 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 10. OKTOBER 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Møtesenter, Forskningsparken i 
Tromsø, den 10. oktober 2007 – fra kl. 08.40 til kl. 13.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Runar Sjåstad, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes 
og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Terje Olsen og Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.  
 
Vararepresentant Sissel B. Jensen var innkalt for Hans Austad, men hun måtte melde forfall 
på grunn av akutt sykdom. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, direktør Finn Henry Hansen, kst. fagdirektør 
Oddvar Larsen og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
Stat. aut. revisorene John Giæver og Tove Kronstad Sundstrøm, Ernst & Young, la frem andre 
tertialrevisjon. Orienteringen ble gitt i lukket styremøte, jf. Offl § 5 
 
 
STYRESAK 81-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 81-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 82-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. august 2007 
Sak 83-2007 Lønnsjustering adm. direktør  

Saken ble behandlet etter styresak 90-2007 i lukket møte, unntatt off., jfr. 
Offl § 5a/13.1. 

Sak 84-2007 Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord  
Sak 85-2007 Tertialrapport nr. 2-2007 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 86-2007 Justering av interne lånerammer og rammer for kassakreditt 
Sak 87-2007 Handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten ovenfor 

rusmiddelmisbrukere 2007 – 2014, jf. styresak 72-2007 
Sak 88-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
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Sak 89-2007 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 26. juli 2007 
 2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 4. september 2007 

med uttalelser ad. eventuell allotmentavtale og pasientreiser   
 3. Brev fra Norges Diabetesforbund av 30. august 2007 ad. 

handlingsplan for diabetes 2008-2013 
 4. Referat fra møtet i arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg av 20. 

august 2007, med uttalelse ad. styresak 84-2007 
Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord  
Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. august 2007 ad. 
offentlighet i forbindelse med styremøter og Helse Nord RHF’s 
svarbrev av 28. september 2007 
Kopi av brevene ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. oktober 2007 ad. 
klage på Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2007 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 90-2007 Eventuelt 
Anskaffelse av elektronisk prosedyreverktøy til sykepleiere 

Sak 91-2007 Valg av nytt styremedlem i Sykehusapotek Nord HF 
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2007 i lukket møte, 
jf. § Offl. § 5. 
Forslag til styrets sammensetning ble lagt frem muntlig av styreleder 
Bjørn Kaldhol. 

 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
STYRESAK 82-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. AUGUST 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. august 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 83-2007  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken ble behandlet etter styresak 90-2007 i lukket møte, 

unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 460 000,- med virkning fra 1. juli 2007.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 460 000,- med virkning fra 1. juli 2007.  
 
 
STYRESAK 84-2007  INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR  
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generelt sin tilslutning til de hovedpremisser og 

forutsetninger som ligger til grunn for den foreslåtte ressursfordelingsmodellen. 
 

2. Mer spesifikt vedtar styret at det modellalternativet som baserer seg på et abonnement 
med 95 % ISF-pris for region- og ”sentralsykehuspasienter” legges til grunn for 
fordelingen av det somatiske rammetilskuddet til helseforetakene.  

 
3. Styret vedtar at det i tillegg bevilges et særskilt strukturtilskudd på 30 mill kr. til 

Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF, likt fordelt mellom de to foretakene.  
 
4. Det etableres snarest en ordning for registrering av import/eksport av laboratorieprøver 

mellom helseforetakene i Helse Nord, med sikte på å oppdatere den delen av 
mobilitetskomponenten som omhandler slik aktivitet. . 
 

5. Avregning i forhold til den delen av mobilitetskomponenten som ikke dekkes av 
abonnementet, skjer etterskuddsvis i tilknytning til oppgjør av årsregnskapet.  

 
6. Styret vedtar at det hvert tredje år vurderes om volumgrunnlaget for abonnementet 

justeres, slik at det kan korrigeres for vesentlige endringer av interne 
gjestepasientstrømmer. Slike revisjoner av modellen skal forelegges styret for vedtak. 
Dersom styret i Helse Nord RHF vedtar større funksjonsfordeling mellom sykehusene 
som har konsekvenser for inntektsfordelingsmodellen, så skal justering av 
volumgrunnlaget for abonnementet vurderes samtidig. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generelt sin tilslutning til de hovedpremisser og 

forutsetninger som ligger til grunn for den foreslåtte ressursfordelingsmodellen. 
 
2. Mer spesifikt vedtar styret at det modellalternativet som baserer seg på et abonnement 

med 95 % ISF-pris for region- og ”sentralsykehuspasienter” legges til grunn for 
fordelingen av det somatiske rammetilskuddet til helseforetakene.  

 
3. Styret vedtar at det i tillegg bevilges et særskilt strukturtilskudd på 30 mill kr. til 

Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF, likt fordelt mellom de to foretakene.  
 
4. Det etableres snarest en ordning for registrering av import/eksport av laboratorieprøver 

mellom helseforetakene i Helse Nord, med sikte på å oppdatere den delen av 
mobilitetskomponenten som omhandler slik aktivitet. . 
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5. Avregning i forhold til den delen av mobilitetskomponenten som ikke dekkes av 

abonnementet, skjer etterskuddsvis i tilknytning til oppgjør av årsregnskapet.  
 
6. Styret vedtar at det hvert tredje år vurderes om volumgrunnlaget for abonnementet 

justeres, slik at det kan korrigeres for vesentlige endringer av interne 
gjestepasientstrømmer. Slike revisjoner av modellen skal forelegges styret for vedtak. 
Dersom styret i Helse Nord RHF vedtar større funksjonsfordeling mellom sykehusene 
som har konsekvenser for inntektsfordelingsmodellen, så skal justering av 
volumgrunnlaget for abonnementet vurderes samtidig. 

 
 
STYRESAK 85-2007  TERTIALRAPPORT NR. 2-2007 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
2. Styret ser med sterk bekymring på den manglende økonomiske resultatforbedring og vil 

understreke behovet for å skjerpe kravene til iverksetting av tiltak i siste tertial. I det 
videre omstillingsarbeidet kreves det en forbedring av konsekvensutredning, 
risikovurderinger, forankring og iverksetting av tiltak. Det forutsettes at helseforetakene i 
den løpende månedsrapportering dokumenterer effekten av de iverksatte tiltak. 

 
Styret viser til tidligere vedtak i styresak 67-2007 Omstilling og tiltak 2007 – status og 
styresak 56-2007 Tertialrapport nr. 1-2007 og krever at omstillingsarbeidet fortsetter med 
uforminsket styrke for å redusere underskuddet i 2007 og sikre balanse i driften i 2008.  

 
3. Styret merker seg at utviklingen er positiv på flere av kvalitetsindikatorene selv om 

resultatene er noe variable. I tillegg til fortsatt innsats for å oppnå målene for alle 
indikatorer, ber styret adm. direktør om å ha særlig oppmerksomhet på utviklingen av 
strykninger på operasjonsprogrammet. 

 
4. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt i omstillingsarbeidet. Harmoniseringen av 

andelen rett til nødvendig helsehjelp må følges opp både internt i regionen og mellom 
regionene.  

 
5. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt å 

ha et sterkt fokus på området.  
 
6. Styret bevilger 0,6 mill. kr. til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Nordlandssykehuset HF for å ivareta arbeidet med donoransvarlig lege, jf 
oppdragsdokumentet for 2007.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
2. Styret ser med sterk bekymring på den manglende økonomiske resultatforbedring og vil 

understreke behovet for å skjerpe kravene til iverksetting av tiltak i siste tertial. I det 
videre omstillingsarbeidet kreves det en forbedring av konsekvensutredning, 
risikovurderinger, forankring og iverksetting av tiltak. Det forutsettes at helseforetakene i 
den løpende månedsrapportering dokumenterer effekten av de iverksatte tiltak. 

 
Styret viser til tidligere vedtak i styresak 67-2007 Omstilling og tiltak 2007 – status og 
styresak 56-2007 Tertialrapport nr. 1-2007 og krever at omstillingsarbeidet fortsetter med 
uforminsket styrke for å redusere underskuddet i 2007 og sikre balanse i driften i 2008.  

 
3. Styret merker seg at utviklingen er positiv på flere av kvalitetsindikatorene selv om 

resultatene er noe variable. I tillegg til fortsatt innsats for å oppnå målene for alle 
indikatorer, ber styret adm. direktør om å ha særlig oppmerksomhet på utviklingen av 
strykninger på operasjonsprogrammet. 

 
4. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt i omstillingsarbeidet. Harmoniseringen av 

andelen rett til nødvendig helsehjelp må følges opp både internt i regionen og mellom 
regionene.  

 
5. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt å 

ha et sterkt fokus på området.  
 
6. Styret bevilger 0,6 mill. kr. til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Nordlandssykehuset HF for å ivareta arbeidet med donoransvarlig lege, jf 
oppdragsdokumentet for 2007.  

 
 
STYRESAK 86-2007  JUSTERING AV INTERNE LÅNERAMMER OG 
 RAMMER FOR KASSAKREDITT 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset økes til henholdsvis 550 mill kr, 350 mill kr 
og 250 mill kr.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset økes til henholdsvis 550 mill kr, 350 mill kr 
og 250 mill kr.  
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STYRESAK 87-2007  HANDLINGSPLAN FOR TILTAK I  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN OVENFOR  
 RUSMIDDELMISBRUKERE 2007 – 2014,  
 JF. STYRESAK 72-2007 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det er et overordnet mål å ha godt tilgjengelige tjenester tilpasset de ulike behov, og som 

tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav til tjenestene. 
 
2. Framlagte handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmisbrukere 

godkjennes som retningsgivende for utvikling av tjenestene. Planen skal ha en tidshorisont 
frem til og med 2014. Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til prioriteringer. Endelig 
prioritering gjøres i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. Det utredes nærmere 
hvordan tilbudet til den samiske befolkningen konkret kan styrkes gjennom samhandling 
og kompetanseutvikling, herunder vurdere behov for tilpasning av kapasiteten ved 
Finnmarksklinikken. Styret vil komme tilbake til hvordan slik styrking kan innpasses i en 
samlet prioritering. 

 
3. Tjenestene skal organiseres etter de samme prinsipper som i spesialisthelsetjenesten for 

øvrig. Helseforetakene skal internt organisere tilbudene slik at en ivaretar kravene til 
tverrfaglig spesialisert utredning, diagnostikk og behandling, tilrettelegger for god 
rekruttering og kompetanseutvikling, og effektiv drift. De konkrete endringer i dagens 
struktur som er foreslått av adm. direktør i saksframlegget godkjennes. 

 
4. Handlingsplanen vil medføre betydelige omstillingstiltak innenfor dagens tjenestetilbud. 

Dette skal skje uten at tilbudene samlet reduseres på kort eller lang sikt.  
 
5. Helseforetakene skal samarbeide nært med de kommunale tjenester for å gi helhetlig og 

kontinuerlig tilbud. Individuell plan skal gis de som har behov for det. Lærings- og 
mestringssentrene må ha en sentral plass i tiltakskjeden.  

 
6. Tjenestene skal samarbeide nært med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), samt Barne-, 

ungdoms og familieetaten (Bufetat) for å styrke tilbudene til ungdom.  
 
7. Samarbeidet med Kriminalomsorgen skal styrkes for å sikre gode tilbud til domfelte med 

rusmiddelmisbruk. Samarbeid om etablering av rusmestringsenhet i Bodø fengsel 
igangsettes i år, med permanent drift fra og med 2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det er et overordnet mål å ha godt tilgjengelige tjenester tilpasset de ulike behov, og som 

tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav til tjenestene. 
 
2. Framlagte handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmisbrukere 

godkjennes som retningsgivende for utvikling av tjenestene. Planen skal ha en tidshorisont 
frem til og med 2014. Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til prioriteringer. Endelig 
prioritering gjøres i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. Det utredes nærmere 
hvordan tilbudet til den samiske befolkningen konkret kan styrkes gjennom samhandling 
og kompetanseutvikling, herunder vurdere behov for tilpasning av kapasiteten ved 
Finnmarksklinikken. Styret vil komme tilbake til hvordan slik styrking kan innpasses i en 
samlet prioritering. Side 7



 
 
3. Tjenestene skal organiseres etter de samme prinsipper som i spesialisthelsetjenesten for 

øvrig. Helseforetakene skal internt organisere tilbudene slik at en ivaretar kravene til 
tverrfaglig spesialisert utredning, diagnostikk og behandling, tilrettelegger for god 
rekruttering og kompetanseutvikling, og effektiv drift. De konkrete endringer i dagens 
struktur som er foreslått av adm. direktør i saksframlegget godkjennes. 

 
4. Handlingsplanen vil medføre betydelige omstillingstiltak innenfor dagens tjenestetilbud. 

Dette skal skje uten at tilbudene samlet reduseres på kort eller lang sikt.  
 
5. Helseforetakene skal samarbeide nært med de kommunale tjenester for å gi helhetlig og 

kontinuerlig tilbud. Individuell plan skal gis de som har behov for det. Lærings- og 
mestringssentrene må ha en sentral plass i tiltakskjeden.  

 
6. Tjenestene skal samarbeide nært med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), samt Barne-, 

ungdoms og familieetaten (Bufetat) for å styrke tilbudene til ungdom.  
 
7. Samarbeidet med Kriminalomsorgen skal styrkes for å sikre gode tilbud til domfelte med 

rusmiddelmisbruk. Samarbeid om etablering av rusmestringsenhet i Bodø fengsel 
igangsettes i år, med permanent drift fra og med 2008. 

 
 
STYRESAK 88-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møter med alle helseforetakene i regionen (styreleder og direktør), den 7., 11., 12. og 
13. september 2007 ad. økonomi 2007/2008 – sammen med adm. direktør 

- Status økonomi, jf. styresak 85-2007 Tertialrapport nr. 2-2007. Håndtering av 
fullmaktsstrukturen i helseforetakene – oppdrag til internrevisjonen om utredning. 

- Styreseminar for RHF-styrene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet på 
Sundvollen Hotel, den 17. – 18. september 2007. Risikostyring – oppdrag til 
administrasjonen om utredning med tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF. 

- Oppnevning av nye styrer til regionale helseforetak i januar 2008. Informasjon om 
prosessen, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Fylkekommunene i Nord-
Norge og Sametinget. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Lønnsoppgjør 2007 – informasjon. Under behandling av denne saken fratrådte de 

ansattevalgte styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild 
Stenersen. 

- Ansatte på utenlandsoppdrag, forsikringsordning – oppfølging fra styremøte 14. 
februar 2007. Etablering av nasjonal gruppe: Tarifforhold for helseteam på 
utenlandsoppdrag. 

- Deltidspolicy/-kartlegging – oppfølging fra styremøte 14. februar 2007. Kartlegging i 
andre regioner avventes. Tallene refereres i neste styremøte, gjerne splittet på 
yrkesgrupper. 

- Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering. 
Orienteringssak fremmes for RHF-styret i november 2007.  

- Rekruttering fagdirektør – informasjon.  
- Statsbudsjett 2008 – informasjon.  
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- Ambulansesaken v/Ullevål sykehus – oppfølging. Brevet til Helse- og 
omsorgsdepartementet vil bli lagt frem som referatsak i neste styremøte.  

- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter. Ref. brev fra Arbeidstilsynet av 28. 
august 2007 ad. lukking av pålegg ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

- Helse Finnmark Kirkenes, organisering av ortopedisk tilbud – informasjon. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 89-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 26. juli 2007  
2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 4. september 2007 med uttalelser ad. 

eventuell allotmentavtale og pasientreiser  
3. Brev fra Norges Diabetesforbund av 30. august 2007 ad. handlingsplan for diabetes 2008-

2013  
4. Referat fra møtet i arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg av 20. august 2007, med 

uttalelse ad. styresak 84-2007 Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord 
Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. august 2007 ad. offentlighet i forbindelse 
med styremøter og Helse Nord RHF’s svarbrev av 28. september 2007 
Kopi av brevene ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. oktober 2007 ad. klage på 
Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2007 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
 

Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 90-2007  EVENTUELT 
 
Styremedlem Kirsti Jacobsen stilte spørsmål om anskaffelse av elektronisk prosedyreverktøy 
til sykepleierne som et hjelpemiddel for å sikre kvaliteten i pasientbehandlingen i forbindelse 
med omstillingsutfordringene i helseforetakene. 
 
Styrets vedtak: 
 
Anskaffelse av elektronisk prosedyreverktøy til sykepleierne vurderes implementert i 
budsjettet til 2008.  
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STYRESAK 91-2007  VALG AV NYTT STYREMEDLEM I  
 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2007 i 
lukket møte, jf. § Offl. § 5. 
Forslag til styrets sammensetning ble lagt frem muntlig av 
styreleder Bjørn Kaldhol. 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek 

Nord HF som følger: 
 

- Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
- Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
- Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
- Inga Kvalbukt (SP), Bleikvassli, kateket – ny oppnevnt 
- Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker  

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek 

Nord HF som følger: 
 

- Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
- Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
- Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
- Inga Kvalbukt (SP), Bleikvassli, kateket – ny oppnevnt 
- Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker  

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 10. oktober 2007 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 94-2007  ETABLERING AV FELLES IKT-PLATTFORM  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF ble i styresak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord – status ved utløpet 
av strategiperioden presentert for status i arbeidet med realiseringen av IT-strategien. To 
områder skulle særlig fokuseres framover 
 
• sentralisert drift av de kliniske systemene 
• standardisering av de underliggende IKT-tekniske løsningene, også kalt infrastruktur.  
 
Dette er nødvendig for realiseringen av visjonen for informasjonsdeling som var grunnlaget 
for Helse Nords IT-strategi. I Helse Nord er vi kommet langt med standardisering av de ulike 
systemene i regionen. Det representerer et solid fundament å bygge videre på. Her foreslås 
gjennomføring av en samlet prosjektportefølje som er et nødvendig fundament for videre 
realisering av strategiplanen. 
 
Etableringen av Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT ble etablert den 1.1.2006 og har i perioden etter etableringen gjennomført en 
intern OU-prosess for å få på plass endelig organisering. En sentral forutsetning for å kunne 
nå de langsiktige målene som ble vedtatt av styret i styresak 94-2005 er standardisering av de 
underliggende IKT-tekniske løsningene i regionen.  
 
Strategiske utfordringer – nasjonalt og regionalt 
Spesialisthelsetjenesten er i dag preget av en situasjon med liten grad av standardisering av 
systemer og underliggende IKT-løsninger. Dette representerer store utfordringer både ved 
innføring av nye lover og forskrifter eller når ny funksjonalitet skal tas i bruk (eksempelvis 
eReseptprosjektet). Liten grad av standardisering gjør implementasjonstiden lengre og 
kostnadsnivået for innføring av løsningene blir høyere enn nødvendig. I Helse Nord, med fem 
til ti ulike lokale IKT-plattformer, må det gjennomføres like mange installasjoner, i 
motsetning til hvis infrastrukturen var standardiserte og sentraldriftet.  
 
I Helse Nord er det flere forhold som gjør det nødvendig å gjennomføre endringer i de 
underliggende tekniske løsninger. Disse er: 
 
• Samme pasient behandles i stadig større grad på flere nivå og ved flere enheter. 
• Ambulering av spesialister mellom helseforetak. 
• Behov for felles pasientdatabaser i helseforetakene. 
• Effektivisering av driften av de ulike systemer og IKT-tekniske løsninger. 
• Eventuelt ønske om endret organisering av bestemte tjenester. 
• Bedre klinisk og administrativ samhandling i regionen. 
• Kunne tilby like tjenester til helseforetakene. 
• Enklere innføring av nye tjenester. 
• Legge et godt og nødvendig fundament for realisering av det ”papirløse sykehus”. 
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Standardisering av de underliggende IKT-tekniske løsninger – forslag til gjennomføring 
av Plattformprosjektet 
Forprosjektet for "Plattformprosjekt Helse Nord IKT" har levert en prosjektrapport og fem 
delprosjektrapporter innenfor områdene: 
 
1. Endringer i dagens datanettverk internt og mellom helseforetakene. 
2. Katalog, e-post, fil/print 
3. PC/-klientadministrasjon 
4. Overvåking infrastruktur og backup 
5. Brukerstøtte 
 
Disse prosjektene viser det samlede behovet for standardisering av de underliggende IKT-
tekniske installasjoner i regionen som grunnlag for realisering av IKT-strategien som skal 
understøtte leveranse av kvalitetsmessig gode og effektive helsetjenester og gi en 
effektivisering av dagens IKT-drift.   
 
Utfordringene for Plattformprosjektet har vært den økonomiske siden ved å standardisere og 
koble sammen IKT-miljøer fordelt på elleve sykehus og deres underliggende enheter.  Deler 
av de foreslåtte investeringene er rutinemessig fornying av eldre løsninger, mens det for 
enkelte sentrale løsninger er snakk om standardheving/nye løsninger for å møte dagens krav 
til driftskvalitet/feilrettingstider, sikker sammenkobling av IKT-løsninger fordelt på ulike 
juridiske enheter og helt nødvendig standardisering for å utløse en rekke gevinster på kortere 
eller lengre sikt.   
 
Prosjektet har tatt opp i seg nasjonale hensyn, standardiseringstemaer i forhold til øvrige 
regioner og Norsk Helsenett, samt lover og forskrifter i forhold til håndtering av 
personsensitive data. 
 
Investeringene i teknikk vil måtte gå hånd i hånd med utviklingen av de daglige IKT-
prosessene på driftssiden i regionen og organisatoriske prosesser i fagmiljøer, brukerstøtte 
m.m.. Det vil også stille krav til videre utvikling i Helse Nord IKT. 
 
 
Helse Nord IKT har en sentral rolle som oppbevarer og leverandør av pasientinformasjon til 
HF-ene, sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer et ansvar for å sikre: 
 
- Tilgjengelighet: Våre kunder skal få de opplysninger de trenger når de trenger dem 
- Konfidensialitet: Personopplysninger skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende 
- Integritet: Opplysningene skal sikres mot utilsiktete endringer 
- Kvalitet: Opplysningen skal være korrekte og til å stole på 
 
De prosjekter som foreslås vil ivareta informasjonssikkerheten på en langt bedre og mer 
robust måte enn dagens løsning. Prosjektene vil legge til rette for å følge og kontrollere at 
gjeldende lovverk blir fulgt, og eventuelle avvik kan følges opp på en forsvarlig måte.  
 
Prosjektene vil også danne grunnlaget for en videre effektivisering av Helse Nord IKT. Nytt 
overvåkingsverktøy og brukerstøtte verktøy, vil danne grunnlaget for en kvalitetsmessig bedre 
og mer effektiv drift og leveranse av IT-tjenester til alle HF-ene i regionen.  
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Økonomi 
Gjennomføringen av de foreslåtte prosjekter har en investeringsramme på nærmere 88 
millioner kroner fordelt som følger: 
 
2008: 24,5 millioner (avsatt i investeringsbudsjettet for 2008) 
2009: 34,8 millioner 
2010: 19,7 millioner 
2011: 8,7 millioner. 
 
De driftsmessige konsekvensene ved investeringen vil øke helseforetakenes driftskostnader 
med 11 millioner i 2009, 14,5 millioner i 2010, 15,25 millioner i 2011 for deretter falle ved at 
deler av investeringene begynner å bli ferdig avskrevet. 
 
Dette er økte kostnader som helseforetakene må håndtere. Dersom investeringen ikke 
gjennomføres vil det være behov for endringer i IKT-systemene eller de underliggende IKT-
tekniske løsningen som forventes å generere en høyere driftskostnad for foretakene enn hva 
som vises her.  Et eksempel er innføring av nytt blodbanksystem som vil kreve 2 millioner 
kroner i økt drift hvis de foreslåtte prosjekter ikke gjennomføres. 
 
Konklusjon 
De foreslåtte investeringer er nødvendig for å kunne realisere de strategiske målsetninger som 
er beskrevet tidligere i denne saken, samt at Helse Nord IKT kan oppfylle forutsetningene om 
bedre kvalitet og mer effektiv drift av IKT-tjenestene som lå til grunn for etableringen. 
Driftskostnadene i helseforetakene vil øke noe som følge av investeringen. Dette må 
håndteres gjennom intern effektivisering i det enkelte helseforetak. Adm. direktør fremmer 
følgende forslag til beslutning. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge av 

investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
 
3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser 
 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Forprosjektrapport ”Helse Nord IKTs plattformprosjekt” 
 ”Kost-/nytteanalyse, katalogtjeneste for Helse Nord”, 7.11.2003 
 A03 styresak plattformprosjektet – vedlegg 071025.xls, økonomiske  
 beregninger for forslåtte investeringer. 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn 
I styresak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord – status ved utløpet av strategiperioden ble status 
ved IKT-strategiplanens utløp beskrevet. I saken heter det: 
 
”Ved etableringen av IT-strategien ble Helse Nords overordnede strategi (vedtatt i juni 2002) 
samt nasjonale handlingsplaner slik som ”HIT and RUN” og Si@1 lagt til grunn, og IT-
strategien ble definert til å være ett av verktøyene for realisering av disse. I den overordnede 
strategien var følgende beskrevet vedrørende informasjonsteknologi.  
 
”IKT er ikke noe mål i seg selv, men et viktig verktøy som kan bidra til å knytte Helse Nord 
sammen, og som bidrar til å kompensere for avstander i tid og rom. 
 
Vår målsetting er: 
 
• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for 

å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 
 
Helse Nord vil: 
 
• Med Nordnorsk helsenett som operatør å sørge for å knytte sammen (nå norsk helsenett). 

helseforetakene gjennom en stabil og sikker bredbåndsforbindelse og arbeide for at dette kan 
skje til en akseptabel pris 

• Ta et betydelig medansvar for å kople sammen primærhelsetjenesten og de 
privatpraktiserende spesialister med helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett 

• Legge til rette for publikums- og pasientrettet informasjon gjennom oversiktlige og lett 
tilgjengelige Internett-portaler 

• Bruke IKT som aktivt verktøy for å utvikle en foretaksgruppe med god intern organisering og 
samhandling” 

 
I strategidokumentet ble det utformet en visjon for informasjonsdeling i regionen hvor 
målsetningen var at de kliniske og administrative kjernesystemer i størst mulig grad skal 
deles og gjøres tilgjengelig for flere sykehus og aktører i helsetjenesten.  
 

                                                 
1 Sosial- og Helsedirektoratets nasjonale strategiplaner for IKT. 
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I perioden har det vært et sterkt fokus på valg av felles eller like systemløsninger i regionen 
slik at realiseringen av den overordnede visjonen skulle kunne gjennomføres uten at de 
grunninvesteringer som ble gjort i perioden skulle vise seg å være til hinder for realiseringen 
av visjonen.  Fellesinformasjonen som lagres i sentrale databaser skulle senere gjøres 
tilgjengelig for aktører utenfor foretakene gjennom innholdsportaler.  
 
Realiseringen av denne visjonen fortsatt ligger noe frem i tid, men de investeringer som er 
gjort i regionen de siste årene understøtter realiseringen.” 
 
Helse Nord har siden 2002 aktivt arbeidet for å standardisere systemporteføljen i regionen i 
tråd med vedtatt strategi og visjon. Status ved utgangen av 2006 har tidligere blitt presentert 
styret til å være som følger (styresak 79-2006). 
 
• ”Når det gjelder de kliniske systemene har Helse Nord i begrenset grad kunnet 

sentralisere driften av disse. Årsakene knytter seg hovedsakelig til mangel på robust 
infrastruktur samt hindringer i dagens lovverk. Det forventes imidlertid at begrensingene i 
rammebetingelser på sikt vil endres, slik at fokus i planperioden har vært lagt på at de 
ulike helseforetakene i regionen skulle velge systemer fra samme leverandør. 
Konsolidering av disse systemene kan starte etter hvert som endringer i 
rammebetingelsene legger til rette for det. 

 
• Elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten har vært et sterkt satsingsområde i 

planperioden. Legekontorene i regionen er koblet opp til Norsk Helsenett AS og flere 
tjenester er implementert. Helse Nord er den av de fem helseregionene som er kommet 
lengst i arbeidet med å understøtte elektronisk samhandling mellom nivåene. 

 
• De merkantile/administrative systemer i regionen er det systemområdet hvor Helse Nord 

RHF i størst grad har realisert ambisjonene om sentralisering og standardisering. Her 
forventes det at investeringsbehovet vil være betydelig mindre i årene som kommer. Det er 
i tillegg et ønske fra adm. direktør å dreie fokus bort fra denne systemporteføljen og mer 
over på de kliniske systemer som representerer kjernevirksomheten.  
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• For området IT-infrastruktur er det gjennomført et begrenset antall aktiviteter, og 

resultatgraden kunne vært høyere. ” 
 
Hovedkonklusjonen er at man har kommet langt innfor standardisering innefor de ulike 
systemer, men på de IKT-tekniske løsningen er veien fram atskillig lengre  
 
Her foreslås gjennomføring av en samlet prosjektportefølje som er et nødvendig fundament 
for en videre realisering av strategiplanen slik at måloppnåelsen på vesentlige områder blir 
bedre. 
 
 
Etableringen av Helse Nord IKT – en av virkemiddelene for standardisering av de 
underliggende IKT-tekniske tjenestene samt realisere langsiktige gevinster. 
Helse Nord besluttet i styresak 94-2005 Etablering av helse Nord IKT å etablere Helse Nord 
IKT.  
 
Styret i Helse Nord vedtok fem sentrale resultatmål for den nye virksomheten. I henhold til 
Ernst & Youngs utredningsrapport som la til grunn for styrevedtaket står det at "løsningsfor-
slaget (etableringen av Helse Nord IKT) legger til rette for en utvikling hvor det på lang sikt 
kan forventes": 
 
1. Tjenesteleveranse til en lavere totalkostnad 
2. Minimum like god kvalitet som i dag 
3. Stabilitet i levering 
4. Høyere beredskapsnivå/servicestandard 
5. Bedre understøttelse av kjernevirksomhet med lokal support 
 
For å nå disse målsettingene har det fra mars 2006 vært arbeidet i et PTO-perspektiv 
(personell, teknologi, organisasjon). Den interne organisering av Helse Nord IKT er utviklet 
og etablert. Den nye organisasjonen i Helse Nord IKT med ny ledergruppe var virksom fra 1. 
oktober 2006. 
 
En sentral forutsetning for å nå målene, i tillegg til de organisatoriske og personellmessige 
tiltakene, er at det legges til rette rent IKT-teknologisk for å drifte og forvalte felles på tvers 
av foretakene i Helse Nord. Mens det i beslutningsunderlaget fra Ernst & Young var viet 
svært mye plass til styringsmessige og organisatoriske forhold etc., var behovet for en felles 
infrastruktur og plattform ikke berørt. 
 
Helse Nord IKT drifter i dag fem til ti ulike (lokale) IKT-plattformer med forskjellige 
tekniske 1øsninger, som er utviklet og tilpasset det enkelte foretak. Flere felles applikasjoner 
er i bruk på tvers av foretakene, men driftes på ulike tekniske plattformer. Økende krav til 
integrasjon, sikkerhet, tilgjengelighet, samhandling på tvers, vil lettere håndteres med felles 
IKT-plattform. 
 
Det ble derfor høsten 2006 besluttet å etablere et prosjekt som skulle utrede hvordan en kunne 
etablere en felles standardisert IKT-infrastruktur i Helse Nord, med bl.a. felles drift, 
overvåking og brukerstøtte for å sikre at målsettingene med etableringen kunne nås. 
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I prosjektet foreslås tekniske løsninger som er nødvendig for: 
 
1. Standardisering 
2. Sentralisering 
3. Effektivisering 
4. Skaleringsmulighet og kapasitet 
5. Sikkerhet 
6. Kryptering og prioritering 
 
Likeledes vil den strategiske betydningen av disse investeringene diskuteres både på et 
nasjonalt, regionalt og lokalt helseforetaksnivå. 
 
Adm. direktør vil i denne saken beskrive både de nødvendige forutsetninger for å realisere de 
fem resultatmålene for etableringen av Helse Nord IKT, samt nye tekniske løsninger som må 
på plass for å realisere helseforetakenes ambisjoner om enhetlig samhandling internt i 
foretakene og mellom foretakene.  
 
Strategiske utfordringer for Helse-Norge 
Spesialisthelsetjenesten er preget av en situasjon der det generelt eksisterer en liten grad av 
standardisering innenfor systemer og IKT-tekniske løsninger. Samtidig etterspørres det i 
stadig økende grad elektronisk informasjon fra de ulike systemer for rapportering til nasjonale 
myndigheter eller registre.. 
 
De siste årene har det i tillegg vært en tendens til at en rekke prosjekter er startet enten i regi 
av Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), eller i 
regi av nasjonal IKT. Disse prosjektene har integrasjonspunkter mot eksisterende systemer, 
men krever i tillegg installasjon av nye tjenester. I sum betyr dette at når prosjektet skal 
implementeres vil ulikhetene i sektoren få konsekvenser for implementasjonshastigheten som 
følge av at prosjektet både kommer i berøring med systemmangfoldet og manglende 
standardisering av underliggende tekniske løsninger. 
 
Standardisering av systemporteføljen og de underliggende tekniske IKT-installasjonene er 
nødvendig slik at introduksjon av denne type tjenester kan gjennomføres på en så 
standardisert, kostnadseffektiv og enkel måte som mulig. I dagens situasjon vil installasjonene 
på sykehusene i regionen måtte sees på som separate installasjoner med dertil nye 
utfordringer.  
 
For spesialisthelsetjenesten må det sies å være en strategisk gevinst hvis de regionale 
helseforetakene inne sitt område eller nasjonalt greier å standardisere de underliggende 
systemer og de tekniske IKT-løsninger i så stor grad som mulig, nettopp for å møte den type 
situasjoner som er beskrevet ovenfor. 
 
Helse Nord vil i denne standardiseringsprosessen ha en tett dialog med de andre regionale 
helseforetakene, slik at hvis styret på et senere tidspunkt beslutter at IKT-organisasjonene i de 
fem RHF-ene skal slås sammen, så skal de underliggende tekniske IKT-tjenestene være så 
like som mulig. 
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Strategiske utfordringer for Helse Nord 
Viktige trekk ved utviklingen i spesialisthelsetjenesten som fremmer behovet for en de forslag 
som her fremmes er:  
 
1. Ambulering av spesialister mellom helseforetak: Det er allerede etablert tjenester ved 

helseforetak i regionen, der spesialister fra blant annet UNN HF ambulerer til andre 
mindre lokalsykehus for å kunne behandle pasienten lokalt. Det oppfattes som ønskverdig 
at denne utviklingen forsetter, og gjerne øker i volum. I dag håndteres dette ved at det i 
hvert enkelt tilfelle gjennomføres separate installasjoner for brukerne for å realisere dette.  
Hvis denne type tjenester skal øke i omfang vil man komme til et punkt der 
administreringen av disse løsningene vil kreve økt ressursbehov fra Helse Nord IKT. 

 
2. Mobilitet av ansatte internt i helseforetaket: Det antas at det vil være ønskelig for et 

helseforetak å kunne la enkelte av de ansatte i en periode arbeide ved et annet sykehus enn 
deres opprinnelige, og disse bør komme i produksjon så raskt som mulig. I dag kan dette 
kun realiseres ved å opprette hver enkelt ansatte som skal arbeide på et annet sykehus som 
en nyansatt.  Dvs. det må etableres nye tilganger til lokale IKT-tjenester i hvert enkelt 
tilfelle. 

 
3. Mobilitet av pasienter: Pasientene flyttes mellom ulike sykehus i regionen som en del av 

behandlingen, gjerne fra lokalsykehus til Nordlandssykehuset HF eller UNN HF. Det er 
ønskelig at denne mobiliteten understøttes så effektivt som mulig. 

 
4. Felles pasientdatabaser i ett helseforetak: Det er en grunnleggende antagelse at sykehus 

innefor et helseforetak i størst mulig grad ved behandling av en pasient arbeider med den 
samme pasientjournalen. Dvs. en pasientjournal i eks. DIPS, som deles mellom flere 
sykehus. Typisk eksempel på dette kan være at leger i Bodø har tilgang til samme journal 
som legene ved Stokmarknes for second opinion, eller at et helseforetak ønske å slå 
sammen klinikker ved flere sykehus til en klinikk under en ledelse (organisasjonsdelen av 
Hålogalandsprosjektet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF).  Det er i dag ikke 
mulig å etablere denne type løsninger siden det i regionen i dag ikke finnes tekniske 
løsninger som sikrer sikker overføring av personsensitive data på regionens 
kommunikasjonslinjer. 

 
5. Felles drift av systemer og underliggende tekniske IKT-tjenester: For å kunne 

effektivisere driften av de ulike systemer i regionen, er det en forutsetning at disse i størst 
mulig grad driftes ett sted i regionen. Det antas at etablering av felles driftsløsninger 
strategisk er ønskelig også som et grunnlag til organisatoriske endringer som beskrevet 
under. 

 
6. Annen organisering av bestemte tjenester i regionen: Det antas at man bør legge til 

rette for at Helse Nord kan ta organisatoriske grep som innebærer en større grad av 
etablering av fellestjenester i regionen.  

 
7. Bedre klinisk og administrativ samhandling i regionen: Adm. direktør ønsker å legge 

til rette for at den kliniske og administrative samhandlingen blir best mulig i regionen, slik 
at de ulike faglige nettverkene kan samvirke på en best mulig måte. 

 
8. Like tjenester i regionen: Det antas at man i regionen skal kunne tilby de samme IKT-

tjenestene både til Universitetssykehuset som til lokalsykehusene, men levert etter 
bestilling fra helseforetakene. 
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9. Nye tjenester: Introduksjon av nye tjenester skal kunne gjennomføres uten vesentlige 

endringer i de underliggende tekniske IKT-løsninger. 
 
10. Det papirløse sykehuset: Den viktigste drivkraften for å standardisere de underliggende 

tekniske løsningene, er de prosesser som er på gang med å gjøre sykehusene i størst mulig 
grad papirløse. I en situasjon der sykehusene ikke lenger skal la den papirbaserte 
journalen leve i parallell med IT-systemene, blir kravet til stabilitet i de underliggende IT-
tekniske strukturer vesentlig. 

 
For å fremme en ønsket utvikling, i tråd med det som beskrives ovenfor, er det nødvendig å 
gjennomføre store endringer i de underliggende IKT-tekniske installasjoner, samt etablere 
strukturer som på en enkel måte kan tilrettelegge en videre utvikling i regionen. 
 
Gjennomføring av fem ulike delprosjekter, vil legge til rette for nødvendige endringer i de 
underliggende IKT-tekniske løsninger slik at plattformen for realisering av de ulike 
strategiske målsetninger kan realiseres. Det vil i tillegg være nødvendig med andre 
investeringer for realisering av flere av de strategiske målsetninger som er beskrevet ovenfor. 
Disse inngår ikke i det foreslåtte prosjektet. 
 
 
Vurderinger 
 
Nødvendige investeringer for realisering av strategiske målsetninger samt på lang sikt 
realisering av de fem målsetninger 
Dagens sykehus, med unntak av Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad og Narvik 
sykehus, er separate installasjoner med begrenset kommunikasjon med omverdenen. 
Investeringer som er gjennomført, og løsninger som er valgt, har naturlig vært sentrert om å 
beholde denne strukturen. Likeledes har investeringsmidler benyttet på reinvestering samt 
forbedring av eksisterende tekniske løsninger vært begrenset. Som konsekvens finnes det et 
udekket behov for forbedring i eksisterende tekniske installasjoner på noen av sykehusene, for 
å kunne holde en forsvarlig standard. Hvis Helse Nord skal realisere den strategiplanen som 
ble etablert i 2002, samt kunne oppfylle de strategiske målsetninger som er beskrevet 
tidligere, er det nødvendig å etablere helt andre tekniske strukturer, samt tenke regionalt i de 
fremtidige investeringer. 
 
Forprosjektet for "Plattformprosjekt Helse Nord IKT" har levert en prosjektrapport og fem 
delprosjektrapporter innenfor områdene: 

1. Sonebasert nett 
2. Katalog, e-post, fil/print 
3. PC/-klientadministrasjon 
4. Overvåking infrastruktur og backup 
5. Brukerstøtte 
 
Adm. direktør vil i det følgende gjennomgå de ulike prosjekter som foreslås, samt gjøre 
vurderinger av de alternativer som finnes i forhold til andre eventuelt billigere løsninger. 
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Endringer i dagens datanettverk internt og mellom sykehusene 
Dagens datakommunikasjonsnettverk i Helse Nord er i realiteten 12 separate nett lokalt på 
sykehusene.  De tolv separate nettene har sine eksterne forbindelser til omverdenen via Norsk 
helsenett, men dette er begrenset til tjenestene: 

1. Utveksling av e-post og andre elektroniske meldinger 
2. Internet 
3. Enkelte tjenester som f.eks. videokonferanse 
4. Tilgang til de administrative systemene som er driftet i fellesskap 
 
Helse Nord er i gang med å anskaffe datanettverkslinjer i regionen med tilstrekkelig høy 
kapasitet og feiltoleranse til at driftsmiljøene ved de ulike sykehusene i regionen i større grad 
kan sentraldriftes. Imidlertid er ikke dette den eneste forutsetningen som må på plass. 
 
Linjene leies fra Telenor og Helse Nord vil dele kapasitet med andre Telenor-kunder. 
 
Helse Nord behandler svært sensitiv pasientinformasjon. Derfor er det nødvendig å etablere 
en kryptering av informasjonen slik at denne ikke kan leses av andre. Etablering av denne 
type sikker forbindelse mellom sykehusene, med tilhørende desentraliserte enheter, er en 
forutsetning for en videre IKT-utvikling i regionen for realisering av de strategiske 
målsetningene som er beskrevet tidligere. Helse Nord IKT har fremmet forslag om hvorledes 
dette bør gjøres men adm. direktør ønsker å belyse de scenarier som kan eksistere. 
 
Tre ulike scenarier: 
 
1. Beholde status quo – Ingen ytterligere investeringer i utbygging av datanettene i 

regionen 
Det er mulig å fortsette utviklingen med å la hvert enkelt sykehus være en egen øy i Helse 
Nord, uten vesentlig kommunikasjon til andre helseforetak i regionen. En slik strategi vil 
legge vesentlige begrensninger for den videre utviklingen av Helse Nord som region. 
Dette gjelder både i forhold til tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester samt effektiv og 
kvalitetsmessig god drift. Likeledes vil effektene av etableringen av Helse Nord IKT, bli 
marginalisert, siden hvert enkelt sykehus må driftes separat som i dag (uendret drift). 
 
Sikkerhetsmessig gir dette heller ikke gode robuste løsninger. Det krever normalt mye 
administrasjon og god dokumentasjon å holde oversikt over denne typen uensartede 
løsninger på sikt, hvilket igjen kan kreve ytterligere ansettelser og komplekse og 
tidkrevende feilrettingssituasjoner. 
 

2. Bygge videre på de 12 separate datanettverkene som eksisterer på sykehusene 
Helse Vest har ved etablering av ett felles datanettverk i regionen valgt å bygge videre på 
de eksisterende datanettverkene ved sykehusene i regionen, og koblet disse sammen til ett 
stort nett. På denne måten kan man oppnå tilgang til hverandres nett, samt realisere flere 
av de strategiske målsetninger som er beskrevet tidligere. 
 
Forskjellen mellom Helse Nord og Helse Vest er vesentlig i en forstand. Helse Vest 
benytter ikke Norsk Helsenett som leverandør av datanettverkstjenester til regionen. I 
stedet har de hovedsakelig investert i egne dedikerte fiberkabler som benyttes eksklusivt 
av regionen. Det vil si at ingen andre kan benytte nettverket som er en motsetning til 
Helse Nord hvor vi må dele kapasitet med andre. Helse Vest har valgt å ikke etablere 
kryptering av personsensitiv informasjon som sendes på disse dedikerte fiberkablene (er 
til en viss grad den metodikken som midlertidig er benyttet ved sammenslåingen av UNN, 
Harstad, Narvik, hvor det leies dedikert transport for datakommunikasjonene mellom de 
tre sykehusene). 
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Konsekvensen hvis Helse Nord skulle etablere de samme løsninger som Helse Vest, og 
samtidig være konform med gjeldende lovverk og forskrifter, vil uansett være at regionen 
må anskaffe nødvendig teknisk utstyr for kryptering av datatrafikken mellom sykehusene, 
og dette utgjør en vesentlig del av de foreslåtte investeringer. 
 

3. Etablering av ett felles datanettverk i regionen med nødvendige endringer på 
sykehusnivå 
Det siste scenariet som gjenstår, er å etablere ett felles datanettverk i regionen som binder 
de ulike sykehusene sammen på en sikker og forsvarlig måte. Konkret innebærer dette at 
oppå Norsk Helsenetts linjer må Helse Nord bygge sitt nett: Helse Nord er avhengig av å 
bygge ett felles nett for å kunne sentralisere tjenester, herunder gjøre en rekke 
tjenester/samtrafikkbehov tilgjengelige på alle lokasjoner, samt legge til rette for at ansatte 
som ambulerer eller endrer arbeidstilhørighet for et kortere eller lengre periode, får tilgang 
til sine applikasjoner uavhengig av hvilket sykehus personen logger på en PC.  Slike 
løsninger realiseres med dagens teknologi ved bruk av sonebaserte nettverksløsninger, 
samt standardisering i tråd med de fire andre delprosjektene som beskrives i denne saken, 
der alle soner kan være tilgjengelige på alle lokasjoner, og der hver sone er tenkt benyttet 
av ulike grupper på sykehuset samt Helse Nord IKT (eks. internettilbud til pasienter, en 
egen sone for de som arbeider med administrative arbeidsoppgaver som er skilt fra de 
kliniske avdelinger, egne soner for de kliniske avdelinger, etc.).  Dette er den teknologien 
som er utviklet for å dekke nettopp denne typen behov på en god måte økonomisk, 
kapasitetsmessig, driftsteknisk og sikkerhetsmessig. 
 
Når virksomhetskritiske system som pasientsystem er plassert sentralt, utløser dette et 
krav om at teknologien i hele verdikjeden i nettverket er feiltolerant. Dersom feil oppstår, 
vil reservesystemer medvirke til at trafikken blir reetablert over reservelinjer/utstyr, uten 
at det kreves manuelle tiltak.  Løsningen som foreslås etablert i Helse Nord, representerer 
beste praksis innen etablering av denne typen datanettverk. 
 
Det er verdt å merke seg at i de prosesser som gjennomføres nå i regi av Nasjonal IKT, for 
å kartlegge de tekniske installasjoner i de ulike regioner, viser at enkelte av de andre 
regionene er kommet til dels betydelig lenger enn Helse Nord ifht. å standardisere denne 
typen underliggende IKT-tekniske løsninger. 
 

Valg av utviklingsretning 
Adm. direktør ser det som vanskelig å beholde dagens nivå på datanettverksiden, gitt de 
begrensinger dette vil legge på utviklingen i regionen over tid (3-6 år).  
Likeledes betyr opprettholdelse av dagens status quo at nødvendig oppgradering av de 
tekniske installasjoner på sykehusene for å legge til rette for at sykehusene skal bli papirløse, 
må gjennomføres lokalt uten de kostnadsmessige fordeler som er knyttet til en større grad av 
sentralisert drift. Mulighetene for å hente ut stordriftsfordeler, blir således svært begrenset. 
Løsningen vil ikke bidra til å realisere vedtatt strategi der IKT forutsettes benyttet som et 
verktøy for å kompensere for lange avstander. 
 
Siden Helse Nord leier linjekapasitet og deler denne med andre er ikke løsningen som er valgt 
i Helse Vest aktuell for oss.  
 
Det beste alternativet i vår situasjon er etablering av ett felles datanettverk i regionen.  
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Overvåking og backup 
I dagens situasjon er det nødvendig å etablere overvåking av alle de sentrale IKT-
komponenter, slik at Helse Nord IKT kan få varsel om problemer ideelt sett før de aktuelle 
IKT-komponenter feiler på en slik måte at dette blir synlig for sluttbrukerne.  Denne måten å 
overvåke komponenter på, skal være et verktøy som gjør at Helse Nord IKT kan iverksette 
korrigerende tiltak før dette merkes av sluttbrukere. 
 
I sum utgjør dette en vesentlig investering, men vurderes allikevel som helt nødvendig for at 
helseforetakene skal kunne sikres en forsvarlig drift. 

 
 

Standardisering av e-postløsninger, brukeradministrasjon samt fillagring og utskrift 
 

1. Felles løsning for administrering av brukere i Helse Nord (katalogtjeneste) 
Helse Nord har de siste årene oppnådd en betydelig grad av standardisering av de ulike 
systemene i regionen. Imidlertid krever hvert enkelt system en egen pålogging med ulike 
brukernavn og passord. For sluttbrukeren er dette en situasjon der antallet brukernavn og 
passord som skal benyttes i hverdagen er for høyt. Likeledes må samtlige brukere som 
skal ha tilgang til et system legges inn manuelt, dvs. at det er ingen gjennombruk av 
brukeropplysninger fra ett system til et annet. 
 
For å kunne administrere brukerne i regionen på en god måte, samt starte arbeidet med å 
redusere det antallet brukernavn og passord klinikere må forholde seg til, er det nødvendig 
å etablere en felles tjeneste i regionen for håndtering av denne typen opplysninger og 
styring av tilganger gjennom en såkalt Katalogtjeneste. Gevinst beregningene vurderes til 
å ligge i størrelsesorden 2.5 – 5 mill kroner. 

 
2. Felles sentralisert E-postløsning i regionen 

Helse Nord har i dag installert 4 ulike e-post systemer, realisert som separate installa-
sjoner ved de ulike Helseforetakene/sykehusene i regionen, hvilket er en situasjon som 
representerer en betydelig utfordring for driftsapparatet i Helse Nord IKT. 
 
Helse Nord IKT har forslått å standardisere på en felles e-postløsning i regionen, som 
sammen med de andre foreslåtte tiltakene vil gi en bedre og mer stabil tjeneste. 
 

3. Fil/print 
Vedrørende standardisering av fil og print håndtering, vurderes dette som fornuftig og 
nødvendig for å få på plass en velfungerende løsning.  Imidlertid ønsker adm. direktør at 
det etableres felles filservere/eller områder på felles filservere i regionen hvor ulike 
brukere kan dele dokumenter og filer. Likeledes er det en forutsetning at løsningen legger 
opp til at brukerne, når de reiser i regionen, blir tildelt de printere som befinner seg 
nærmest det kontoret der de til enhver tid arbeider. 
 

Standardisering verktøy for sentral administrasjon av PC, håndholdte enheter, skrivere 
Investeringene i profesjonelle verktøy for PC/-klientadministrasjonen er svært viktig for 
rasjonell håndtering av PC-er i Helse Nord, dvs. kraftig forenklet installasjon og oppfølging 
av hva som faktisk er installert på de enkelte PC-ene, herunder helt overlegne muligheter for 
hurtig feilretting og interaksjon med brukerne i feilsituasjoner. Måten Helse Nord IKT 
vurderer å administrere PC, skrivere og andre tilleggsenheter på, oppfattes til å være i tråd 
med beste praksis, og dette avspeiler seg også i de klare reduksjoner i driftskostnadene som 
synliggjøres. Med et slikt verktøy vil mye av feilrettingen og brukerstøtten kunne utføres av 1. 
linjen på brukerstøtten, istedenfor hos tyngre fagpersoner i 2.-og 3.linje. 
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Standardisering av brukerstøttesystem 
En felles håndtering av alle henvendelser for alle helseforetakene, vil gi alle brukerne like 
tjenester, men også effektivisere leveransen. En enhetlig leveranse og kvalitet på IT-tjenestene 
over hele regionen, vil være et resultat av en brukerstøtte som jobber etter standardiserte 
prosesser og med er støtteverktøy som underbygger disse prosessene. En profesjonell og 
effektiv brukerstøtte vil øke kundetilfredsheten gjennom raskere og mer pålitelig informasjon 
til kundene og brukerne. Helse Nord IKT har behov for et verktøy som understøtter god og 
sikker kundebehandling. 
 
Nytt saksflyt/brukerstøttesystem er et grunnleggende viktig verktøy for å kunne håndtere både 
feilsituasjoner og utvikle feilhåndteringsprosedyrer, akkumulere erfaringer, holde orden på 
feil som utløser følgefeil etc. Dette verktøyet vil sammen med bedre arbeidsprosesser også 
muliggjøre at Helse Nord IKT kan redusere antall feil og avbrudd, samt øke tilgjengeligheten 
på dagens tjenester og systemer. 
 
Adm. direktør deler vurderingene fra Helse Nord IKT om standardisering på et felles 
brukerstøtteverktøy. 
 
Økonomi 
Denne type strategisk løft for regionen vil kreve betydelige investeringer for å kunne la seg 
realisere. Følgende økonomiske temaer er kommentert under: 
 
1. Totale investerings- og driftskostnader (overordnet) 
2. Avskrivningsløp 
3. Programvare som fases ut og/eller underdekning av lisenser (kjøp/vedlikehold) 
 
1. Totale investerings- og driftskostnader (overordnet) 

 
1.1 Investeringskostnader: 
Følgende investeringskostnader er beregnet for utstyr, programvare, utviklingskostnader og 
installasjon/opplæring:  
 

Delprosjekt:  Utstyr:  Programvare: 
Utviklings-
kostnader: 

Installasjon/-
opplæring: 

 Sum
ekskl. mva: 

Sum
inkl. mva: 

+ Sonebasert nett: 23.100.000  -                     -               4.689.240      27.789.240        34.044.410   
+ Katalog, e-post, fil/print: 3.726.000    10.498.873        543.375       3.814.500      18.582.748        22.665.408   
+ PC/-klientadministrasjon: 500.000       4.700.000          -               1.100.000      6.300.000          7.712.638     
+ Overvåking infrastruktur: 5.422.600    8.976.000          -               2.103.500      16.502.100        20.317.145   
+ Helpdesk: 150.000       2.430.000        -             500.000       3.080.000          3.776.199     
= Sum ekskl. mva: 32.898.600  26.604.873      543.375     12.207.240  72.254.088        88.515.800   

 
Prosjektet foreslås gjennomført over en 4 års periode med følgende plan for bruk av 
investeringsmidlene: 
 
2008: 24,5 mill kr - Delprosjekt 2,3,5 (avsatt budsjett 2008) 
2009: 35,43 mill kr - Delprosjekt 2,3,5,1 
2010: 19,77 mill kr - Delprosjekt 1,4 
2011: 8,8 mill kr - Delprosjekt 1,4 
 
Det avsatt nødvendige investeringer i budsjettet for Helse Nord RHF for realisering av de 
aktiviteter som er foreslått gjennomført i 2008. 
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Delprosjektnumrene er: 
 
1. Sonebasert nett (nytt datanettverk i regionen) 
2. Katalog, e-post, fil/print 
3. PC/-klientadministrasjon 
4. Overvåking infrastruktur og backup 
5. Brukerstøtte (Helpdesk) 
 
Ut fra den planlagte utrullingstakten forventes det at konsekvensen på helseforetakenes 
driftsbudsjett i noen grad vil oppstå fra 2009 og utover til 2013. 
 
På helseforetaksnivå forventes det at investeringene vil fordele seg som følger: 
 

 Investeringer  Investeringer  Investeringer  Investeringer 
Helseforetak: 2008  2009  2010  2011  

 Helse Finnmark:  419 158   9 406 096   
 UNN:  4 997 910 29 783 405 10 361 744   
 NLSH:  18 686 432 5 566 898     
 Helgeland:  392 725     8 812 918
 HN IKT Internt:  3 776 84 740     

 =  Sum:                 24 500 000                 35 435 042                 19 767 840                    8 812 918 
 
1.2 Driftskostnader: 
Følgende driftskostnader/år er beregnet for avskrivninger (5 år), programvare vedlikehold og 
bemanning, hvis investeringene samlet skulle gjennomføres samlet i 2008, og uten å korrigere 
for dagens avskrivinger for helseforetakene: 
 

Utviklings- Installasjon/- Sum Programvare Sum:
Delprosjekt: Utstyr: Programvare: kostnader: opplæring: avskrivninger: vedlikehold: Årsverk: Pris: (kr/år)

+ Sonebasert nett: 5.775.000    -                     -               1.033.882      6.808.882        -                  4 3.312.000 10.120.882
+ Katalog, e-post, fil/print: 931.500       2.624.718          135.844       841.020         4.533.082        3.059.589       -3 -2.484.000 5.108.670
+ PC/-klientadministrasjon: 125.000       1.175.000          -               242.528         1.542.528        880.000          -6 -4.968.000 -2.545.472
+ Overvåking infrastruktur: 1.355.650    2.244.000          -               463.779         4.063.429        2.540.625       0,6 496.800 7.100.854
+ Helpdesk: 37.500        607.500             -             110.240       755.240           312.500         0 1.067.740
= Sum: 8.224.650  6.651.218          135.844     2.691.448    17.703.160      6.792.714      -4,4 -3.643.200 20.852.674

Avskrivninger: Bemanning:

 
Sett i forhold til helseforetakenes økonomiske situasjon vil denne type investeringer med 
påfølgende konsekvenser for helseforetakenes driftsøkonomi, bli for tung å bære med dagens 
krav om balanse. Men som beskrevet over, vil investeringene bli gjennomført over en 
fireårsperiode, dvs. at effektene på helseforetakenes driftsbudsjetter i noen grad begynner å 
merkes i 2009. 
 
2. Avskrivningsløp 
Avskrivingsnivå 2008 på helseforetakene vil være ca 19,3 millioner kroner. Som følge av 
denne investeringen vil avskrivingene øke til 26,6 millioner i 2009, og videre til 31 millioner i 
2011 som det høyeste nivået. Årsaken til at avviket mellom dagens avskrivinger og 
forventede avskrivinger i 2011 er lavere enn de 17 703 160 kroner beskrevet i tabellen 
ovenfor, er hovedsakelig at deler av de investeringer som gjennomføres i dette prosjektet må 
sees på som nødvendige reinvesteringer i eksisterende tekniske IKT-løsninger ved helse-
foretakene i regionen, og således mest korrekt betraktes å inngå i et naturlig investerings-
forløp. 
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En del av de 19,3 millioner kroner som er beskrevet ovenfor, gjelder i tillegg drift av 
eksisterende programvare ved helseforetakene utenom de foreslåtte prosjekter. Imidlertid vil 
gjennomføring av de ulike prosjektene beskrevet i denne saken, legge alle forhold til rette for 
en større grad av sentralisering av de servere som i dag lokaldriftes på helseforetaksnivå. De 
positive økonomiske effektene av denne typen sentralisering forventes å korrigere de 
eventuelle økninger i avskrivinger som måtte følge av investeringer i et større servermiljø. 
 
Som vist ovenfor vil helseforetakene oppgradere de underliggende IKT-tekniske løsningene i 
ulik rekkefølge. Effektene for de driftsmessige avskrivingene estimeres å få konsekvens for 
helseforetakene som følger: 
 

  Helseforetak: 

 
Avskrivnings 

kostnad 
2008  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2009  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2010  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2011  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2012  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2013  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2014  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2015  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2016  

 Helse Finnmark:  48 902 83 832 1 181 209 1 965 051 1 965 051 1 916 149 1 881 219 783 841   

 UNN:  583 089 4 474 312 8 165 133 9 028 612 9 028 612 8 445 522 4 554 299 863 479   

 NLSH:  2 180 084 4 386 758 4 850 666 4 850 666 4 850 666 2 670 582 463 908     

 Helgeland:  45 818 78 545 78 545 1 106 719 1 841 129 1 795 311 1 762 584 1 762 584 734 410 

 HN IKT Internt:  441 10 642 17 703 17 703 17 703 17 263 7 062     

 =  Sum:       2 858 333       9 034 088     14 293 256     16 968 750     17 703 160     14 844 827       8 669 072       3 409 904           734 410  

 
I tabellen ovenfor vil helseforetakene bli belastet også for de avskrivingskostnadene som 
defineres som Helse Nord IKT interne i form av de SLA avtalene som skal etableres. 
Nordlandssykehuset HF har bedt om at innføringen av løsningen gjennomføres i slutten av 
2008. Det forventes derfor at aktiveringen av anlegget og således oppstart av avskrivingen for 
Nordlandssykehuset HF vil få effekt fra sent 2008 begynnelse av 2009. Vurderingen er 
således av avskrivingen på 2,18 millioner beskrevet i tabellen således vil få større effekt i 
2009 enn 2008. 
 
Tabellen nedfor viser avskrivingene for allerede investert utstyr. Plattformprosjektets 
avskrivinger vil komme i tillegg til de avskrivingene beskrevet nedenfor.  
 

Investeringenes tilhørighet  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2008  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2009  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2010  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2011  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2012  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2013  

 
Avskrivnings 

kostnad 
2014  

 Helse Finnmark       1 165 132           853 509           853 509           769 509           619 008           177 979                      -   

 UNN       6 882 380       7 334 379       6 781 887       5 882 503       4 443 241       1 612 279           203 214  

 Unn Hålogaland (frem til 01.01.2007)       2 146 664       1 534 675       1 048 015           471 014           665 127           323 978           320 073  

 NLSH        3 836 656       2 386 681       2 124 232       1 785 149       1 362 160           277 981             74 255  

 Helgeland       1 034 505       1 040 513           751 643           709 006           685 005           235 417                      -   

 Hålogalandprosjektet (UNN)       3 125 000       3 300 000       3 300 000       3 300 000       1 783 333           175 000                      -   

 HN IKT Internt       1 152 500       1 198 566       1 198 566       1 198 566       1 178 566           299 490                      -   
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3. Programvare som fases ut og/eller underdekning av lisenser (kjøp/vedlikehold) 
Ved å gjennomføre de foreslåtte investeringene er det mulig å utfase noe eksisterende 
programvare ved helseforetakene, eller håndtere planlagte investeringer som en del av dette 
prosjektet. I sum utgjør dette 2,5 millioner kroner pr. år. 
 
4. Netto effekter på helseforetakenes driftsøkonomi i perioden 2009 til 2011 
Som nevnt tidligere, vil effekten på helseforetakenes driftsbudsjetter oppstå fra 2009. 
Avskrivingene vil øke fra 19,3 til 26,6 som følger av første fase av prosjektet, og videre opp 
til 31 millioner i 2011, før avskrivingene igjen reduseres til 28,3 i 2012, som følge av at man 
nærmer seg slutten av avskrivingstiden for deler av utstyret/programvaren. Hvis man beregner 
økningen i avskrivingskost fra 2008-nivå frem til 2011, samt tar hensyn til reduksjoner i 
avskrivningskostnaden for eksisterende anlegg, er det mulig å gi indikasjoner på hvorledes 
investeringen vil slå ut på helseforetakenes driftskostnader. 
 

 2009 2010 2011 
Økning i helseforetakenes 
avskrivinger fra 2008 nivå 

7,3 10,9 11,7 

Vedlikehold utfaset 
programvare 

-2,5 -2,5 -2,5 

Andre driftskostnader 3,15 3,15 3,15 
Nettoøkning 7,95 11,55 12,35 

 
I tallmaterialet som er analysert, viser utviklingen i avskrivingskostnadene en fallende tendens 
på allerede investert utstyr/løsninger fra 2008 på 19,3 millioner kroner frem til 14,1 million i 
2011. I denne reduksjonen ligger det også nedskriving av andre investeringer, som ligger 
utenfor det prosjektet som er foreslått her. Det finnes ikke et godt nok grunnlag for en 
nøyaktig beregning av hvor mye utstyr som berøres av dette prosjektet, som avskrives i denne 
perioden. Imidlertid er gjerne investeringer i de IKT-tekniske løsningene en av de tyngre 
investeringer som gjennomføres. Det antas ut fra dette at ca 2-3 millioner kroner av den 
reduksjonen i avskrivingsbeløpene som påvises i perioden 2009 til 2011, er knyttet til 
avskrivinger i andre driftsmidler enn de som berøres her. 
 
Netto kostnadsøkning for helseforetakene estimeres derfor til: 
 

 2009 2010 2011 
Netto kostnadsøkning korr. 11 14,5 15,35 

 
Dette sikrer en reinvestering i eksisterende løsninger som ikke omfattes av prosjektet på 
mellom 10 til 15 millioner pr. år.  
 
Det er viktig å ha i mente at det i denne perioden vil bli investert i andre IKT-tekniske 
løsninger i regionen, slik at de samlede avskrivinger forventes å øke mer enn hva som 
beskrives her. En slik utvikling er i tråd med hva som ble beskrevet for styret i forbindelse 
med etableringen av Helse Nord IKT, der det ble skissert at investeringer i IKT ville øke. 
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Forventede behov for investeringer utover dette prosjektet 
Etablering av felles pasientdata/organisasjon på helseforetaksnivå: 
På samme måte som UNN HF vil de tre andre helseforetakene i regionen konsolidere de 
pasientadministrative systemene slik at helseforetakene fremstår som en organisasjon i disse 
systemene med mulighet for deling av pasientinformasjon. Det er ikke gjort forprosjekter for 
å avdekke nivået på investeringsbehovet, men erfaringstallene for UNN HF benyttes for 
estimering. I sum estimeres behovet for de tre resterende helseforetakene til å være i 
størrelsesorden 24 millioner (Nordlandssykehuset HF: 10 millioner, Finnmark HF: 7 millioner 
kroner og Helgelandssykehuset HF: 7 millioner kroner).  Det understrekes at disse tallene er 
preliminære og kan endres etter nærmere analyser. 
 
Investeringer i nye løsninger 
Det fremmes fortløpende forslag til nye prosjekter som enten skal løse nye forskrifter, nye 
moduler til eksisterende systemer eller innføre nye systemer, det bør beregnes et beløp i 
størrelsesorden 15 til 20 millioner pr. år til dette. Beløpet er vanskelig å tallfeste nøyaktig da 
behovet vil følge helseforetakenes økonomiske situasjon og deres evne til å bære nye 
investeringer. 
 
Reinvestering i eksisterende IKT-tekniske løsninger 
Helse Nord IKT har en portefølje av tekniske og funksjonelle løsninger som krever 
reinvesteringer.  I sum beregnes disse til å utgjøre ca 15-20 millioner pr. år.  
 
Gevinster knyttet til innføring av felles brukeradministrering 
Ved realiseringen av en felles katalogtjeneste i regionen ligger det beregnede gevinster på 
helseforetakene. Selv om disse i 2003 ble beregnet til å være i størrelsesorden 5-10 millioner 
kroner velger adm. direktør å benytte et mer konservativt tall som ligger i størrelsesorden 2,5-
5 millioner kroner for å sikre at gevinstene ikke regnes to ganger (både i disse prosjektene og i 
det tidligere katalogprosjektet). Disse beregnede gevinster er ikke trukket fra nettokostnadene 
for helseforetakene beskrevet ovenfor. 
 
Økonomiske effekter ved ikke å gjennomføre investeringen. 
Adm. direktør følger fortsatt de prinsipper beskrevet i Helse Nord’s IT-strategi, vedtatt av 
styret i styresak 70-2002. Her er det en forutsetning at Helse Nord i større grad skal velge 
felles systemer som i størst mulig grad driftes på ett sted. Denne saken berører som vist 
tidligere både den videre konsolidering/fellesdrift av nye og eksisterende kliniske systemer. 
Konsekvensene ved å ikke gjennomføre de planlagte investeringen beskrives i det følgende: 
 
Innføring av nye systemer 
 
Nytt blodbanksystem i regionen 
Helse Nord har anskaffet nytt blodbanksystem til helseforetakene i regionen og prosjektet er 
under implementering, med planlagt ferdigstillelse i slutten av 2008. I presentasjonen til 
helseforetaksdirektørene er det forutsatt at systemet kan driftes felles i regionen, og 
kostnadene for denne type drift er presentert direktørene. Imidlertid viser det seg at for å 
kunne etablere denne type fellesdrift må datalinjene mellom helseforetakene krypteres i tråd 
med forslaget i denne saken. Hvis styret vedtar å ikke gjennomføre de foreslåtte investeringer 
må adm. direktør etablere 10 nye driftsmiljø/servere for blodbanksystemet. Basert på tidligere 
tilbud fra Helse Nord IKT ligger drift av denne type servere på ca 200.000 pr år. Ved 
etablering av 10 nye driftsmiljø vil kostnadene på dette prosjektet forventes å øke med 2 
millioner pr. år.  
Med de forutsetningene som ble lagt tidligere om felles drift av systemet er foreslått driftspris 
for blodbanksystemene 295.000,- for samtlige sykehus.  
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Mikrobiologisystem 
Helse Nord er i avslutning av innføring av nytt mikrobiologisystem i regionen. På samme 
måte som blodbanksystemet var dette forutsatt driftet felles. Her har UNN HF og 
Nordlandssykehuset HF allerede mottatt en tilleggsregning på rundt 200.000 som følger av at 
det måtte etableres to driftsmiljø for systemet.  
 
Begge disse eksemplene er med på å illustrere hvorledes manglende muligheter for fellesdrift 
i realitetene er kostnadsdrivende for helseforetakene på sikt.    
 
Videre fellesdrift av eksisterende kliniske systemer 
Utviklingen som er eksemplifisert ovenfor kan også appliseres på de eksisterende kliniske 
systemene i regionen. Som nevnt tidligere er det gjennomført standardisering av de viktigste 
kliniske systemene ved å pålegge helseforetakene å standardisere på valg av samme 
leverandør.  
 
Ett av argumentene for denne strategien er muligheten til senere å slå sammen driften av 
systemene samt hente ut noen av gevinstene presentert ovenfor.  
 
Ved gjennomføring av de foreslåtte prosjekter kan man etablere de driftsmiljøer som er 
nødvendig for å håndtere overgangen til det ”papirløse sykehuset” sentralt samt hente ut de 
økonomiske effekter som er eksemplifisert ved blodbankprosjektet. Alternativet er at hvert 
enkelt sykehus gjennomfører de investeringer lokalt som skal til for å håndtere overgangen. 
Summen av disse investeringene forventes å bli atskillig høyere enn gjennomføring av de 
foreslåtte prosjekter. 
 
Den forventede utviklingen fremover kan illustreres med følgende grafisk fremstilling.  
 

Tid
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r

 
Figur 1. Kostnadsutvikling eksemplifisert. Den røde grafen illustrerer forventet kostnadsutvikling ved 
gjennomføring av de foreslåtte prosjekter. Den blå grafen viser illustrerer forventet videreføring av dagens 
driftsløsning. 
 
Ved etableringen av Helse Nord IKT befinner Helse Nord seg fortsatt i den situasjonen hvor 
vi ikke har hentet ut de gevinster som er presentert her. Det betyr at  kostnadene foreløpig er 
høyere enn før etableringen av avdelingen. Forventningen er imidlertid å hente ut de 
beskrevne effekter slik at det tidspunktet hvor etablering av felles driftsløsninger begynner å 
gi økonomisk effekt kommer så tidlig som mulig. 
 
Beskrivelsen ovenfor er konsistent med hva som er kommunisert til styret tidligere som viser 
at effektene ved optimalisering av IKT gjerne hentes inn på lang sikt.  
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Konsekvenser for Helse Nord IKT 
Konsekvensene ved å ikke gjennomføre de foreslåtte prosjekter vil for Helse Nord IKT være 
at den organiseringen som nå er etablert for å utnytte ressursene i avdelingen på en best mulig 
måte må endres. Hvis det ikke legges forutsetninger for en størst mulig grad av sentralisert 
drift vil Helse Nord IKT måtte drifte de ulike sykehusene lokalt og da med en lokal 
plasskommandant.  Effektene ved etableringen vil da forsvinne, og den store forskjellen fra 
før etableringen vil være at styringen av disse ressursene er flyttet fra direktør ved 
helseforetaket over til direktør Helse Nord IKT. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer i denne saken at de foreslåtte investeringer er nødvendig både for på 
sikt å kunne realisere de strategiske målsetninger som er beskrevet tidligere i denne saken, 
samt at Helse Nord IKT kan oppfylle de fem mål som ble fremmet i forbindelse med 
etableringen.  
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STYRESAK 95-2007  HANDLINGSPLAN FOR DIABETES I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Formål/sammendrag 
Diabetes er et av fagområdene som inngår i kronikersatsingen. En arbeidsgruppe nedsatt av 
fagdirektør i Helse Nord RHF har utarbeidet en handlingsplan for diabetes i Helse Nord.  
Dette er den første samlede handlingsplan for diabetes som er utarbeidet av regionale 
helseforetak. Planen er faglig meget god, og har i store trekk fått tilslutning fra 
høringsinstansene. Realiseringen av tiltak i planen er vanskelig på grunn av foretakgruppens 
økonomiske situasjon, men tiltakene har samtidig besparelser gjennom forebygging av 
senskader og reduserte utgifter til pasienttransport.     
  
Adm. direktør foreslår at handlingsplanen formelt godkjennes og gjøres gjeldende som Helse 
Nords plan for diabetes. De ikke-kostnadskrevende tiltakene vil da være styrende for 
fagmiljøene, men vil bli presisert i oppdragsdokumentet for 2008. Økonomiske konsekvenser 
vil bli behandlet i forbindelse med budsjett for 2008.      
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og pasienter 
med kroniske lidelser i Helse Nord en styrking av tilbudet til eldre og pasienter med kroniske 
lidelser, deriblant diabetes. Som et ledd i dette ble det opprettet en arbeidsgruppe for å utrede 
situasjonen innen diabetesområdet i Helse Nord. Gruppen har ut fra analyse av behov og 
ressurser lagt fram forslag til tiltak for å bedre diabetesomsorgen i Helse Nord. 
 
Medlemmer i arbeidsgruppen har vært følgende: 
• Claudi, Tor – fastlege/spesialist i indremedisin og allmennmedisin, Rønvik Legesenter, 

Bodø, og prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet 
• Coucheron, Solrunn – diabetessykepleier, Medisinsk poliklinikk, Universitetssykehuset 

Nord-Norge Tromsø  
• Eggesvik, Jan – fastlege/spesialist i allmennmedisin, Nordlys legesenter, Alta  
• Jenssen, Trond – professor Dr. Med, Universitetet i Tromsø/Rikshospitalet, Oslo 
• Karlsen, Helga Marie – diabetessykepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  
• Lorentsen, Nina – klinisk ernæringsfysiolog, Helgelandssykehuset Mosjøen  
• Myhre, Hans Arne – konstituert overlege, Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø 
• Olsen, Gunn Rognmo – brukerrepresentant, Norges Diabetesforbund (NDF) Finnmark 
• Pettersen, Grete – brukerrepresentant, NDF Nordland 
• Svartberg, Johan – seksjonsoverlege Dr. Med., Endokrinologisk seksjon, Medisinsk 

avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
• Ursin, Eva – vara brukerrepresentant, NDF Troms 
• Veimo, Dag – overlege, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø  
• Kristensen, Beryll – prosjektleder, Regional diabetessykepleier, Nordlandssykehuset Bodø 
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Forekomsten av diabetes har de siste 40 årene økt betydelig, og myndighetene forventer at 
denne økningen vil fortsette. I hovedsak gjelder dette type 2-diabetes, men også for type 1 ser 
man en foruroligende økning. Dette vil ha betydelige konsekvenser i årene som kommer både 
for samfunnet og for de personene som får sykdommen.  
 
Kunnskapen om at det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på behandlingen av diabetes 
og utviklingen av komplikasjoner, har medført at behandlingsmålene er blitt strengere og 
kravene til kvaliteten på behandlingen er blitt større. Dette medfører store utfordringer for 
helsetjenesten både når det gjelder kvalitet og omfang av behandlingen. For å møte denne 
utfordringen lanserte Helse- og omsorgsdepartementet sommeren 2006 ”Nasjonal strategi for 
diabetesområdet 2006–2010”.  
 
I Helse- og omsorgsdepartements oppdragsdokument for 2007, punkt 3.5.5, er Helse Nord 
RHF pålagt følge opp Nasjonal strategi for diabetesområdet, ”… herunder å etablere 
tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne 
pasientgruppen”.    
 
Det foreligger lite data vedrørende antall personer med diabetes i Nord Norge og omfanget av 
og kvaliteten på det tilbudet som gis til disse pasientene. Man vet ut fra nasjonale estimat at 
antallet personer med diabetes er tredoblet i perioden fra 1965 til 1995. Nyere undersøkelser 
tyder på at denne økningen heller synes å akselerere enn å avta. En nøktern vurdering av 
situasjonen tilsier at det generelt er langt fram til det foreligger en tilfredsstillende 
diabetesomsorg i hele landet. Økonomiske beregninger viser at en bedring av kvaliteten på 
diabetesomsorgen vil medføre betydelige økonomiske gevinster for samfunnet og store 
helsemessige gevinster for den enkelte pasient. Dette er et viktig argument for den nye 
satsingen innen diabetesområdet. 
 
Gruppens gjennomgang av situasjonen for diabetesbehandlingen i Helse Nord har avdekket 
store organisatoriske og ressursmessige svakheter. De ser imidlertid positivt på mulighetene 
til å forbedre situasjonen, og vurderer at kostnadene for Helse Nord vil være relativt lave 
sammenlignet med den helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinst som oppnås dersom 
tiltakene lykkes.   
 
Handlingsplanens forslag til tiltak  
Handlingsplanen for diabetes gjelder for perioden 2008–2013. Planens hovedfokus er 
helseforetakenes rolle i diabetesomsorgen. Primærhelsetjenesten har i tillegg en sentral rolle 
innen diabetesomsorgen, ikke minst innen primærforebyggende tiltak.   
 
Finansieringsplaner for primærhelsetjenesten ligger utenfor planens rammer, men flere tiltak 
foreslås for å løfte kompetansen innen 1.linjetjenesten, for eksempel kursing av 
helsepersonell, åpnere linjer mellom 1.linjetjenesten og diabetesteam, samt ambulerende 
virksomhet fra helseforetakene der det ligger til rette for det.  
 
Som kvalitetsmål for diabetesbehandlingen i Helse Nord foreslår planen at 3/4 av pasientene 
bør oppnå definerte behandlingsmål for blodsukker, blodtrykk og lipidbehandling innen 
utløpet av planperioden. For dette formålet er det viktig å utvikle samarbeidet mellom 1. og 2. 
linjetjenesten, blant annet gjennom et felles elektronisk journalsystem som kan sikre en 
statistikk over måloppnåelse.  
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Sykehusenes behandling og service overfor pasientene bør være basert på diabetesteam, hvor 
lege, diabetessykepleier og klinisk ernæringsfysiolog inngår. Diabetesteamene skal yte service 
overfor henviste pasienter, og skal også ha en formalisert tilgjengelighet og et 
samarbeidstilbud overfor 1.linjetjenesten. De skal også ha ansvaret for utvikling av 
retningslinjer for behandling av diabetes ved de enkelte helseforetak (sykehus).  
 
I Tromsø og Bodø foreslås opprettet team med spesiell kompetanse, såkalte diabetes 
sentralteam, hvor også endokrinolog, psykolog og sosionom deltar. Hvert sentralteam har 
tilknyttet et ”fotteam” bestående av karkirurg, ortoped og ortopediingeniør. Sentralteamene 
skal vurdere og anbefale behandling for pasienter med spesielt komplisert diabetes, og 
dessuten utdanne helsepersonell i regionen. I tillegg skal sentralteamene ha et overordnet 
ansvar for felles regionale retningslinjer i behandlingen av diabetes. Ved barneavdelingene 
opprettes det egne team for behandling av barnediabetes.  
 
Prosjektgruppen anbefaler at det stimuleres til diabetesforskning på steder med spesiell 
kompetanse. Helse Nord bør støtte aktivt opp om befolkningsundersøkelsene i landsdelen, 
som vil gi nyttige opplysninger om risiko og sykelighet i befolkningen. 
 
Det foreslås at de enkelte sykehusene oppretter stillinger som diabetessykepleiere og kliniske 
ernæringsfysiologer.  
 
Stillingen som regional prosjektleder/regional diabetessykepleier foreslås videreført til fast 
stilling. Prosjektleder skal blant annet koordinere virksomheten mellom de forskjellige 
tiltakene som foreslås i planen. Gruppen foreslår videre at det opprettes et Regionalt fagråd 
innen diabetes, som bistår fagdirektør i Helse Nord i diabetesrelaterte saker. Fagrådet skal 
også være et konsulterende organ for Regional prosjektleder.  
 
Det er som et ledd i oppfølgingen av styrets vedtak i sak 79/2004 opprettet en prosjektstilling 
som brukerkonsulent som skal sikre at bruker- og pårørendeperspektivet er tilstede i ulike 
faglige sammenhenger i diabetesarbeidet i helseregionen. Prosjektgruppen foreslår at 
stillingen videreføres. 
 
De foreslåtte tiltak i handlingsplanen er stipulert til brutto ca. NOK 8 millioner i årlige 
utgifter. 
 
Høringsinstansenes synspunkter    
Barneavdelingen Helse Finnmark 
Planen kunne vært mer systematisk med tanke på omtale av diabetesarbeidet i forhold til barn 
og voksne. De savner omtale av tilbudet for den samiske befolkning. 
 
Praksiskonsulent v/ Helse Finnmark klinikk Kirkenes viser til at det er svært lang ventetid for 
å få diabetespasienter inn på medisinsk poliklinikk. En av grunnene kan være at sykehusleger 
ikke er flinke nok til å avslutte kontroller og henvise pasienter tilbake til allmennlege. 
Ufullstendige eller dårlige henvisninger fra allmennleger bør returneres med forespørsel om 
ny og forbedret henvisning. Lærings- og mestringssentrene er effektive instrumenter for 
pasienter med diabetes og andre kroniske sykdommer, og bør styrkes.  
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Diabetesansvarlig overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad viser til behov for 
klinisk ernæringsfysiolog i hel stilling i sambruk med Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik, relatert til flere pasientgrupper.   
Øyelegers kapasitet, og deres rolle og funksjon, er ikke vurdert i handlingsplanen. Videre at 
det må gis friske midler til økt stillingsstørrelse for diabetessykepleier for å få på plass 
diabetesteam. Harstad har kompetanse på diabeteskomplikasjoner relatert til føtter, og vil 
videreutvikle denne ved sykehuset for å unngå unødig overføring til (planlagte) sentrale 
fotteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø eller Nordlandssykehuset.     
 
Leder ved lærings- og mestringssentret Nordlandssykehuset Bodø viser blant annet til at det er 
behov for å styrke evnen til informasjonsformidling hos personell som arbeider nært pasienter 
med kroniske sykdommer. Dette har særdeles stor betydning i diabetesomsorgen. Seksjon for 
kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset driver i samarbeid med Høyskolen i Bodø et 
etterutdanningstilbud i helsepedagogikk som har stor betydning for å styrke helsepersonells 
evne til å formidle kunnskap på en god måte.       
 
Helgelandssykehuset v/medisinsk direktør påpeker at det ikke er økonomisk rom for 
bemanningsøkninger, og derfor viktig at det gjøres konkrete prioriteringer fra Helse Nord 
RHF. 
 
Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) påpeker at det ikke er nevnt hvordan man ønsker å 
tilrettelegge for den samiske delen av befolkningen, særlig med tanke på språkforståelse og 
kultur. Det kommer heller ikke fram i handlingsplanens tiltak hvordan man skal få tilrettelagt 
og tilpasset fysisk aktivitet til diabetikere. Både OiF og Valnesfjord Helsesportssenter viser til 
at de kan gi tilbud til diabetespasienter, men at slike tilbud der diabetes er hovdediagnose ikke 
lenger inngår i ytelsesavtalene institusjonene har med Helse Nord RHF.     
 
Konserntillitsvalgte Helse Nord RHF støtter handlingsplanens fokus på samarbeidet mellom 
1. og 2. linjetjenesten. Fastlegenes nøkkelposisjon, samt helsesøstertjenesten, er viktig både i 
forhold til å identifisere personer i høyrisikogruppene og i forhold til å hjelpe disse til å endre 
livsstil. I forhold til behovet for legespesialister må det være et mål å få en fast ansatt overlege 
med formalisert ansvar ved hvert sykehus.  
 
De konserntillitsvalgte Helse Nord RHF støtter forslaget i handlingsplanen om minst en 
diabetessykepleier ved hvert sykehus. Spesialisthelsetjenesten bør også være en pådriver i å få 
diabetessykepleiere i kommunene. Behovet for kliniske ernæringsfysiologer, særlig knyttet til 
kronikergruppene, er økende. Stillingene bør ha en sterk faglig forankring i 
spesialisthelsetjenesten, men må samtidig kunne være ressurspersoner på Lærings- og 
mestringssentrene. For å sikre pasientene en best mulig og helhetlig behandling er det viktig 
at man innen regionen, og nasjonalt, kommer frem til felles retningslinjer for behandling. 
Opprettelse av diabetes sentralteam vil være en pådriver for å få dette på plass. Teamene i 
Bodø og Tromsø må ha jevnlig dialog – både med hverandre og med diabetesteamene på det 
enkelte sykehus/foretak. De konserntillitsvalgte foreslår at Helse Nord skal arbeide for å få 
departementet til å gi særlige tilskudd til en diabetessatsing, begrunnet i at slike tiltak er 
samfunnmessig lønnsomme. 
 
Norske Fotterapeuters Forbund mener at 25 % stilling for fotterapeut i Bodø og Tromsø er 
for lite. Anbefaler fast ansettelse av fotterapeut i sykehus. 
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Norges Diabetesforbund (NDF) framhever at arbeidsprosessen har vært preget av 
brukermedvirkning.  NDF har noen kommentarer som gjelder betydning av forskning, og at 
primærforebygging sammen med kommunene bør inngå som arbeidsoppgaver for 
diabetesteam i sykehusene. Fylkeslaget til NDF i Finnmark viser i en egen uttalelse til 
behovet for å styrke tilbudene ved lærings- og mestringssentrene i Finnmark.  
 
Vurdering 
Situasjonen for diabetesomsorgen i Helse Nord beskrives i planen som preget av lite 
kunnskap, dårlig og tilfeldig organisering og ingen overordnet samhandling mellom nivåene. 
(jf. kap. 2.4.). Dette er ikke en akseptabel situasjon.  
 
Diabetes har en rekke ulike konsekvenser for helsetilstanden til ulike grupper av 
befolkningen. Tiltakene som foreslås er realistiske, og vurderes å ha kunne gi viktige bidrag 
til å redusere hjerte/karlidelser, nyresykdommer, amputasjoner, depresjoner og sykdommer 
hos gravide og eldre. 
 
I oppfølgingen av styresak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og pasienter med kroniske 
lidelser i Helse Nord ble Nordlandssykehuset tillagt det regionale ansvaret for 
diabetessatsingen. Prosjektgruppas og prosjektleders ulike initiativ har bidratt til økt fokus og 
interesse for diabetesarbeid. Et synlig resultat av dette er etablering av diabetes poliklinikk 
ved Nordlandssykehuset høsten 2007. Det er etablert en ny kompetansegivende 30-vekttalls 
utdanning i diabetes ved Høgskolen i Bodø fra høsten 2006. Dette er en unik modell ved at 
den er åpen både for sykepleiere, ernæringsfysiologer, leger og andre faggrupper som arbeider 
med diabetes. 40 studenter ble uteksaminert våren 2007. 60 nye studenter fra hele 
helseregionen og kommunene deltar på kullet som er ferdig våren 2008.    
 
Handlingsplanens forslag til tiltak er faglig godt begrunnet, og anbefales vedtatt. Det tas 
forbehold om at tiltakene må inn i en samlet prioritering i budsjett 2008 og senere årlige 
budsjetter i tiltaksperioden. Det må også tas hensyn til krav i Oppdragsdokument fra HOD, 
hvor det framgår at Helse Nord skal følge opp Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006–
2010, herunder etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner i 
denne pasientgruppen. Det må også tas forbehold om nødvendige endringer i handlingsplanen 
som følger av faglig utvikling eller andre utviklingstrekk som tilsier endringer i tiltak og 
prioriteringer.   
   
De ikke-kostnadskrevende tiltakene foreslås implementert i oppdragsdokumentene til 
helseforetakene.  
 
Helse Nord RHF har i høst startet arbeidet med en handlingsplan for folkehelse. Planen vil ha 
fokus på utviklingen av livsstilssykdommer, og vil blant annet ta opp hvordan Helse Nord kan 
bidra til å forebygge og begrense utviklingen av diabetes. Denne handlingsplanen er en 
oppfølging av samarbeidsavtalen som er inngått med de tre nordnorske fylkeskommunene. 
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Økonomiske konsekvenser 
De kostnadskrevende tiltakene i handlingsplanen er stipulert av plangruppen til samlet 8 mill 
kr. Administrasjonen har gjennomgått de økonomiske beregningene i planen. De 
kostnadskrevende tiltakene har noe for lave kostnadsanslag på stillinger som foreslås, både 
direkte lønnsutgifter og indirekte utgifter til kontordrift og reiseutgifter. m.v. Kostnader til 
pasientopplæringstiltak i regi av lærings- og mestringssentrene er ikke tatt med, heller ikke 
kostnader til utvikling av journalsystem etc. På den annen side er 1,4 mill kr allerede 
finansiert gjennom de midler som i prosjektperioden er overført til Nordlandssykehuset.  
Videre vil de økte stillingene kunne øke tilbudet til pasientene, og generere økte inntekter. 
Samlet sett anser administrasjonen det som mulig å implementere planen i sin helhet med 
tilførsel av 8 mill kr årlig..  
 
Ved oppretting av nye stillinger, vil ikke disse kunne være operative før tidligst 2. halvår 
2008. Dette innebærer at det er mulig å starte implementeringen av de kostnadskrevende 
tiltakene med et mindre beløp i 2008. Dette vil gi overhengseffekt og binde opp ytterligere 
midler i 2009. 
 
Plangruppen har i kap. 4.6. foretatt noen helseøkonomiske betraktninger som konkluderer 
med at tiltakene har en betydelig samfunnsøkonomisk lønnsomhet, beregnet til årlig ca 41 
millioner etter 5 år. Dette forutsetter at alle tilfeller med ukjent diabetes oppdages i 
landsdelen, og at handlingsplanens målsettinger oppnås. En riktig og tidlig behandling av 
personer med diabetes vil redusere omfanget av alvorlige komplikasjoner som følge av 
sykdommen. Tiltakene vil også redusere reiseutgifter på sikt samt gi økte poliklinikkinntekter.    
 
Tiltakene kan redusere mer kostnadskrevende behandling og innleggelser. I hvilken grad en 
greier å realisere den økonomiske gevinsten er avhengig av om sykehusene klarer å ta ned 
driften i de avdelingene som får færre pasienter. De aktuelle senkomplikasjoner som følger av 
diabetes er av en slik art at de uansett nivå på budsjett vil få nødvendig behandling. Et fokus 
på behandling av pasientene tidlig i sykdomsforløpet vil redusere presset på 
behandlingskapasitet for disse alvorlige tilstandene. 
 
Flere av forslagene i handlingsplanen kan realiseres innenfor eksisterende budsjetter.  
Nordlandssykehuset HF har fått overført 1,4 mill kr til diabetessatsingen. Disse midlene kan 
etter prosjektperioden disponeres til permanente tiltak. Administrerende direktør foreslår i 
denne saken at deler av disse midlene skal brukes til: 
 
- videreføring av regional prosjektlederstilling, nå med primært formål å være pådriver og 

koordinator for oppfølging av handlingsplanen 
- opprettelse av regionalt fagråd innen diabetes 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler styret å godkjenne handlingsplan for diabetes 2008 – 2013 som 
retningsgivende for utvikling av tjenestetilbudet. Planen gir et godt grunnlag for 
helseforetakene til å bedre tilbudet innenfor eksisterende ressursrammer og forutsetninger. 
Prioriteringene fremover vil bli tatt opp i senere styresak om prioritering av kronikersatsingen, 
rus og psykisk helsevern, og i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling av 

tilbudene i Helse Nord.  
 
2. Stilling som prosjektleder/regional diabetessykepleier endres i tråd med de oppgaver som 

er skissert i handlingsplanen.  
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for diabetes.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokument 2008.  
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i kommende styresak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern, og under behandlingen av budsjett 2008. 
 
  
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Sammendrag av høringsuttalelser til planen 
 Handlingsplan for diabetes i Helse Nord 
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STYRESAK 96-2007  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK  
 BESTILLING 2008 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 7. november 2007 
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STYRESAK 97-2007  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – HELHETLIG  
 STRATEGI FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
 
Møtedato: 7. november 2007 

 
Bakgrunn og prosess 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport – God 
Vakt, arbeidsmiljø i sykehus som ble behandlet i styremøte, den 13.desember 2006 at det skal 
utarbeides en helhetlig strategi for HMS-området.  
 
Den helhetlige strategien for HMS (helse, miljø og sikkerhet) skal være underlagt 
”Overordnet personalpolitikk for Helse Nord”, som ble vedtatt i styremøte, den 12. februar 
2004 under behandling av styresak 05-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord. 
Denne styresaken omhandler mål innenfor utvalgte områder som verdibasert ledelse, 
endring/omstilling/tilpassing, rekruttering/stabilisering, kompetanseutvikling/forskning, 
arbeidsmiljø og likestilling (vedlegg 1). Innholdet i overordnet personalpolitikk skal ligge til 
grunn for all personalpolitikk i Helse Nord. 
 
Da styret i Helse Nord RHF kom med bestilling på en helhetlig strategi for HMS, var det 
naturlig å ta utgangspunkt i de prosessene det enkelte foretak har hatt på HMS-området siden 
2001, jf. styringskrav om utvikling av HMS-system i egen virksomhet.  
 
I 2006 startet Helse Nord RHF, gjennom den regionale HMS-gruppen, en prosess med 
målsetning om gjennomgående HMS-system i foretaksgruppen (vedlegg 2). De ovenfor 
nevnte prosesser ble så utgangspunktet for det videre arbeid med utarbeidelse av en helhetlig 
strategi for HMS i Helse Nord. Helhetlig HMS-strategi bygger på mål/ planer/tiltak utviklet i 
det enkelte foretak. 
 
Overordnet ”Strategi for Helse Nord RHF” er i en endringsprosess (vedlegg 3). Når 
eventuelle endringer på målene i den overordnede strategien for Helse Nord er vedtatt vil 
målene i den helhetlige strategien for HMS bli oppdatert tilsvarende. HMS skal være et 
sentralt tema i all utvikling av strategi for Helse Nord. 
 
Forslag til helhetlig strategi for HMS ble sendt på høring, den 30. august 2007, med 
høringsfrist 24. september 2007.  
 
Den regionale HMS-gruppen i Helse Nord behandlet høringsvarene og utarbeidet et nytt og 
noe endret forslag i møte, den 8. oktober 2007.  
 
Endret forslag ble drøftet med konsernverneombud og konserntillitsvalgte i 
medbestemmelsesmøte, den 23. oktober 2007 (vedlegg 4). 
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Internkontroll – HMS  
Helsetjenesten er gjennom Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984,  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) av 6. desember 1996 og Forskrift om internkontroll for sosial- og 
helsetjenesten av 20. desember 2002, pålagt å etablere system for internkontroll. Plikten til å 
etablere internkontrollsystem påhviler ”enhver som yter helsetjeneste”. Forskriftene gjelder 
derfor direkte for alle helseforetakene, mens de regionale helseforetakene, som ikke selv yter 
helsetjenester, vil ha et systemansvar som eier. 
 
Helseforetakene er selvstendige rettssubjekt, hvis tjenesteproduksjon er regulert gjennom 
avtale mellom Helse Nord RHF og det enkelte foretak. I henhold til ansvarsprinsippet har den 
som har ansvaret for en tjeneste også ansvaret for de helse-, miljø- og sikkerhetsforhold som 
er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte.  
 
Helhetlig strategi for HMS er derfor utformet på et overordnet nivå og blir en 
etterspørrerfunksjon gjennom internkontrollsystemet for HMS.  
 
God vakt    
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport – God 
Vakt, arbeidsmiljø i sykehus som ble behandlet i styremøte, den 13.desember 2006 følgende 
under pkt. 3 i vedtaket: 
 
”Styret ønsker fremlagt en helhetlig strategi for HMS-området høsten 2007, i god tid før 
Arbeidstilsynets kontrolltilsyn i 2008.”  
 
Arbeidstilsynets kampanje God Vakt! viste at foretaksgruppen i 2005 hadde store utfordringer 
knyttet til både dokumentasjon og oppfyllelse av aktuelle krav i lovgivningen. De ulike 
foretakene har nå gjennom to år arbeidet med å lukke påleggene, og derigjennom etablert 
ulike rutiner og prosesser som skal sikre at de overholder myndighetskravene. Arbeidet har i 
liten grad vært samordnet regionalt. 
 
Rammer  
Den helhetlige strategien for HMS skal gjelde for alle ansatte i helseforetakene i Helse Nord 
uansett plass i organisasjonen. Strategien bruker formuleringen ”Helse Nord” som 
samlebegrep for alle helseforetakene i foretaksgruppen inkludert Helse Nord RHF.  
 
Regionalt skal en medvirke til samarbeid og koordinering, slik at overordnede regionale 
perspektiver ivaretas. På delområder hvor det er naturlig og ønskelig, kan HMS-arbeidet 
operasjonaliseres gjennom tiltak og/eller rutiner på regionalt nivå.  
 
Helhetlig strategi for HMS  
”Forbedring gjennom samarbeid” er valgt som hovedstrategi for Helse Nord. Dette vil også 
være gjeldende for Helse Nords HMS-strategi. 
  
Helse Nords overordnede mål for HMS-arbeidet er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for 
sine medarbeidere.  Dette skal gjøres gjennom følgende grep:   
• Å sette mål og standarder og definere ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten. 
• Å sørge for at det er utarbeidet planer, rutiner og retningslinjer som ivaretar lovkrav og 

medvirker til at HMS-mål og resultatkrav oppnås. 
• Å sørge for at det gjennomføres systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet 

og de ansattes arbeidssituasjon.    
• Å sørge for at ledere og ansatte har tilstrekkelig kunnskap om lover og forskrifter innenfor 

HMS. 
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Hvordan HMS-arbeidet er organisert med fordeling av myndighet og ansvar, roller og 
funksjoner, skal fremgå av HMS-systemet. Likeledes skal lover og forskrifter som gjelder for 
virksomheten fremgå av internkontrollsystemet og er tilgjengelig gjennom lenker i Docmap, 
Helse Nords felles elektroniske system for internkontroll og kvalitet.  
 
Arbeidstaker og deres verneombud og tillitsvalgte skal medvirke ved utforming, 
gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. 
 
HMS-strategien beskrives i en overordnet rutine med hovedområder innenfor HMS. Helse 
Nord RHF og foretakene skal ha mer detaljerte rutiner med hensikt, omfang, beskrivelse av 
gjennomføring (som planer, tiltak og ansvar) og oppfølging for hvert enkelt hovedområde 
(vedlegg 5).  
 
Ut ifra hovedområdene må de enkelte rutinene konkretiseres i det enkelte foretak i samarbeid 
med verneombud og tillitsvalgte slik at lokale variasjoner og behov ivaretas for å sikre en best 
mulig måloppnåelse. Helse Nord strategi for HMS skal tjene som minimumsmål og standard 
for arbeidet som gjennomføres i foretaksgruppen.  
 
Samlet utgjør dette Helse Nords internkontrollsystem for HMS som legges i Docmap: 

Helhetlig strategi HMS

HMS målsetting

HMS handlingsplan

Opplæring HMS

Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø

Konflikthåndtering

Omstilling og endring

Sykefraværsoppfølging

Livsfasepolitikk/ Seniorpolitikk

Rusforebygging/ AKAN-arbeid

Lovpålagt helsekontroll

Stoffkartotek og HMS-datablad

Avfallshåndtering

Risikovurdering

Avviksoppfølging og varsling

Rapportering

Intern revisjon

Forebygging av mobbing/ trakassering

Utover disse vil det til enhver tid være behov for andre rutiner for å ivareta helse,- miljø,- og 
sikkerhetsforhold for de ansatte, eks innen brannvern, beredskap, smittevern og lignende. 
Disse er ikke tatt med i oversikten over HMS-systemet, men vil inngå som en del av 
internkontrollsystem for HMS innenfor eks Branninstrukser, Katastrofe-/Beredskapsplaner, 
Smittevernhåndbok mm.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar fremlagte helhetlige strategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ber 

helseforetakene styrebehandle og implementere disse i sitt foretaksspesifikke 
internkontrollsystem for HMS. 

 
2. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av foretaksovergripende tiltak, samt 

samarbeid og koordinering med den hensikt å ivareta overordnede regionale forhold.  
 
3. Helse Nord RHF arbeider videre med de hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS 

hvor det kan utarbeides gjennomgående prosedyrer på, og iverksetter implementeringen i 
samarbeid med foretakene.   

 
4. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen 

i samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten. 
 
5. Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 

hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering 
gjøres til styret for Helse Nord RHF. 

 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Overordnet Personalpolitikk i Helse Nord  
 Den regionale HMS-gruppen i Helse Nord 
 Strategi for Helse Nord RHF 
 Drøftingsprotokoll av 23. oktober 2007 
 Helhetlig strategi for HMS – overordnet rutine 
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STYRESAK 98-2007  SAMARBEIDSAVTALE MED UNIVERSITETET I  
 TROMSØ 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Formål  
Det skal inngås rammeavtale mellom alle RHF-ene og universitet og høgskoler i egen region, 
jf. instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forholdet til universitet og 
høgskoler. Instruksen er gitt i foretaksmøte, sist oppdatert av HOD i januar 2004.  
 
Administrasjonen har vært i prosess med Universitetet i Tromsø (UiT) om denne saken siden 
våren 2007. Ved UiT har rektor delegert til Det medisinske fakultet (DMF) å forestå 
forhandlingene om avtalens innhold med RHF. 
 
Instruksens pkt. 4 gir følgende føringer om avtalen: 
Helse Nord RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høgskoler og arbeide for at 
helseforetak Helse Nord RHF eier inngår nærmere avtaler med aktuelle universitet og 
høgskoler om helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver og de tjenester som skal 
ytes. Helse Nord RHF kan selv inngå nærmere avtale med universitet og høgskoler.  
Det skal legges vekt på at avtalene gis en innretning som bidrar til godt og resultatrettet 
samarbeid. Avtalene forutsettes som utgangspunkt å være langsiktige og gi rammer for 
oppfølgingen av de enkelte års budsjetter. Aktuelle temaer: bruk av fast eiendom, utstyr og 
andre formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og rettigheter til forskningsresultater, 
undervisningstilbud, praksisplasser, pasienttilgang, kombinerte stillinger, studentveiledning, 
studentenes rettigheter og forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler og utstyr. Dersom 
partene ikke finner grunnlag for å inngå avtale skal saken legges frem for foretaksmøtet.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø 
vedtas.  
 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Avtale framforhandlet med UiT v/DMF, endelig utkast av 23.10.2007 
 Instruks for samarbeid med universitet og høgskoler,  
 gitt i foretaksmøtet januar 2004 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn/fakta 
Det skal inngås rammeavtale mellom alle RHF-ene og universitet og høgskoler i egen region, 
jf. instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forholdet til universitet og 
høgskoler. Instruksen er gitt i foretaksmøte, sist oppdatert av HOD i januar 2004. Helse Nord 
RHF har ikke skrevet formell samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø (UiT) tidligere, 
men jobbet konkret med samarbeid i det etablerte samarbeidsorganet med universitetet 
(USAM).  
 
Vi etablerte samarbeidsorganet høsten 2002, hjemlet i styresak 73-2002 Etablering av 
samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og universitet / høgskoler og styresak 71-2004 
Forskningsstrategi i Helse Nord, og det har hatt faste møter minimum fire ganger årlig. 
USAM anses for å være en god arena for samarbeid med UiT. Mye av vårt samarbeid med 
UiT går direkte mot Det medisinske fakultetet (DMF), ettersom det substansielle innhold i 
dette samarbeidet dreier seg om medisinsk/helsefaglig forskning og medisinerutdanningen. 
Tre av UiTs fire representanter i USAM kommer i dag fra DMF. 
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har siden våren 2007 vært i prosess med UiT om 
inngåelse av formell samarbeidsavtale. Ved UiT har rektor delegert til DMF å forestå 
forhandlingene om avtalens innhold med Helse Nord RHF. Det har vært avholdt ett møte med 
dekanat og ledelse ved DMF og flere telefonmøter om innholdet i avtalen. Siste telefonmøte 
med dekan er avholdt, den 18. oktober 2007.  
 
Avtaleforslaget har også vært drøftet med direktørene i helseforetakene (HF-ene) høsten 
2007. Avtalen er ellers forankret i foretakene gjennom HF-enes representasjon i USAM. 
Helse Nord RHF skal gjennom avtalen ivareta det samlede regionale behov og HF-enes 
interesser. 
 
Avtaleforslaget er utarbeidet på grunnlag av instruksen fra HOD, samarbeidsavtalene i de 
andre regionene, og rammene for det eksisterende samarbeidsorganet med UiT. Helse Vest 
RHF og tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF har hatt overordnede rammeavtaler, mens 
Helse Midt-Norge RHF har hatt en mer detaljert avtale. Det er adm. direktørs oppfatning at 
rammeavtalen som skal inngås bør være overordnet i de føringer som fastsettes for lokalt 
samarbeid. Dessuten bør det i forlengelsen av den overordnede rammeavtalen inngås lokale 
avtaler mellom UiT/DMF og hvert HF. Disse avtalene kan være mer detaljerte enn 
rammeavtalen, og lokale avtaler kan være et redskap for konkret samarbeid om utdanning, 
bruk av arealer og utstyr m.m. 
 
Avtalen omhandler samarbeid om forskning og utdanning og omtaler det ansvaret begge 
parter har for gjensidig å legge til rette for hverandres virksomhet der det foreligger felles 
oppgaver. 
 
Sammensetningen av USAM foreslås noe mer presisert ut fra dagens sammensetning (jf. 
avtaleforslagets punkt 4.1). Det foreslås videre at ledelse av USAM går på omgang mellom 
partene, og at UiT stiller med en fast sekretariatsressurs til å forberede saker fra UiT og ellers 
samarbeide med det faste sekretariatet i Helse Nord RHF. 
 
Ved uenighet i USAM følges instruksen fra HOD om saksgang videre, til styret i Helse Nord 
RHF og eventuelt foretaksmøtet. 

 
Det er ønskelig at styrets tidligere vedtak i styresak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord 
om faste toppmøter beholdes, og det er skrevet inn i avtalen. 

Side 43



 
 
Avtalen legges fram for styret for godkjenning, men med forbehold om at rektor og direktør 
ved UiT også godkjenner avtalen slik den nå foreligger, framforhandlet mellom 
administrasjonen i Helse Nord RHF og ledelsen ved DMF ved UiT. 
 
Ved å vedta denne avtalen oppdaterer RHF-styret flere punkter fra den vedtatte 
forskningsstrategien i Helse Nord, som ble vedtatt i styresak 71-2004 Forskningsstrategi i 
Helse Nord. Det gjelder både sammensetning av USAM, mandat for USAM, årlige toppmøter 
m.m. Det understrekes at avtalen i stor grad også gjelder samarbeid om utdanning. 
Administrasjonen vil komme tilbake til styret senere med konkrete saker om henholdsvis 
utdanning og oppdatering av vår forskningsstrategi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007 200700010-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 99-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Hudsykdommer – organisering av tilbudet i regionen 
4. Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandling og involvering av styret  
5. Boligforvaltning i Helse Nord, prosjektrettet utviklingsarbeid 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007 200700010-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 99-2007/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007 200700010-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 99-2007/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Arnborg Ramsvik/Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 99-2007/3  HUDSYKDOMMER – ORGANISERING AV TILBUDET  
 I REGIONEN 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Formål/sammendrag 
Saken gjelder en orientering om organisering av behandlingstilbudet i regionen med hensyn 
til hudsykdommer, ref. spørsmål fra observatør fra Regionalt Brukerutvalg i styremøte, den 
18. juni 2007, jf. styresak 62-2007/6. Saken gir en orientering av organisering, legestillinger 
og aktivitet.   
 
På intiativ fra Norsk Dermatologisk selskap ble det i 2003 opprettet en prosjektgruppe som 
skulle foreslå prioriterte satsningsområder og tiltak for norsk dermato-venerologi de nærmeste 
årene. Fagdirektørene i alle RHF bidro i dette arbeidet. Rapportens navn er Strategiske tiltak 
for Norsk dermato-venerologi, mars 2005. 
 
Rapporten ble sendt på høring i helseforetakene oktober 2005. Det kom kun høringssvar fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, hvor tilbakemeldingen var at det var behov for flere 
overlegestillinger og flere utdanningsstillinger. 
 
Den største underdekningen av dermato-venerologer ser ut til å være i Finnmark. I tillegg vil 
Nordlandssykehuset, Bodø stå uten tilbud i løpet av noen år, grunnet oppnådd pensjonsalder, 
hvis det ikke rekrutteres nye overleger. I dag har vedkommende også 37,5% avtalehjemmel i 
Mo i Rana. Hudtilbudet for Helgelandsområdet er økt etter tilsetting av hudlege i full stilling i  
helseforetaket i 2007. 
 
Konklusjon 
Inntil videre arbeides det med å rekruttere til eksisterende stillinger, og å strukturere tilbudene 
slik at de gir så lik tilgjengelighet i hele Helse Nord som mulig. Vi vil måtte komme tilbake til 
sak senere om hvordan tilbudet samlet skal kunne styrkes. Foreliggende rapport fra Norsk 
Dermatologisk selskap vil være et viktig grunnlag. 
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UTREDNING 
 
Innledning  
På intiativ fra Norsk Dermatologisk selskap ble det i 2003 opprettet en prosjektgruppe som 
skulle foreslå prioriterte satsningsområder og tiltak for norsk dermato-venerologi de nærmeste 
årene. Fagdirektørene i alle RHF bidro i dette arbeidet. Rapportens navn er Strategiske tiltak 
for Norsk dermato-venerologi, mars 2005. 
 
Rapporten ble sendt på høring i helseforetakene oktober 2005. Det kom kun høringssvar fra 
UNN HF, hvor tilbakemeldingen var at det var behov for flere overlegestillinger og flere 
utdanningsstillinger. 
 
Organisering – leger i Helse Nord 
 
Helse Finnmark HF: 
Det er i dag én hjemmel som overlege som i NR-basen ( Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
av leger og legefordeling) står oppført ved Hammerfest sykehus. Denne hjemmelen skal, iflg 
personalkontoret ved Hammerfest sykehus, bli benyttet ved Spesialistlegesenteret i Karasjok. 
Hvor stor % av stillingen som benyttes til hud der, er ikke kjent. 
 
Det planlegges at vedkommende overlege skal ambulere til Hammerfest sykehus, men i hvor 
stor relativ andel er ikke avklart. 
 
I tillegg ambuleres det i ca. ¼ stilling fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse 
Finnmark HF. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN): 
Ved UNN er det idag syv overlegehjemler, hvorav én er ubesatt, og fire LIS-hjemler som alle 
er besatt. 
 
Harstad har i dag to overlegehjemler som begge er besatt. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Bodø har to overlegehjemler, hvorav én er ubesatt.  
 
Helgelandssykehuset HF: 
Vefsn har én overlegehjemmel som er besatt.  
 
Avtalespesialister 
 
Helgeland: 
37,5 % avtalehjemmel i Mo i Rana er besatt. 
Det har fram til nå vært 2 x 37,5 % avtalehjemmel i Mo i Rana. Den ene hudlegen har sagt 
opp sin avtalehjemmel fra høsten 2007. 
 
Bodø: 
Én overlege med 100% avtalepraksis. 
 
Aktivitet 
 
Helse Finnmark HF 
Det foreligger ikke aktivitetstall for  % huddekning ved Spesialistsenteret i Karasjok. I tillegg 
kommer aktiviteten for ca. 25 % ambulerende hudlege fra Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF som er ca. 2000 pasienter (2006). 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
I 2006 ble det behandlet 17600 pasienter, ekslusive Narvik, Harstad og Nordreisa. TMS og 
telemedisin er inkludert i dette pasienttallet 
 
Nordlandssykehuset HF 
Har hittill i 2007 ca. 6000 pasienter. Ventelister pr. 01.10.07 er ca. åtte uker. Pasienter med 
rett til nødvendig helsehjelp har en ventetid på seks til syv uker. Ingen underkapasitet på noe 
behandlingsfelt. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Overlege ved Vefsn ambulerer ikke pr. idag. Ventelister pr. 01.10.07 er fire måneder. 
 
Avtalepraksis 
I tillegg kommer høy aktivitet i de to avtalepraksisene, både pasientkonsultasjoner og 
lysbehandling. 
 
Vurdering 
I følge rapporten av 2005 fra Norsk Dermatologisk selskap vil pasienter med hud- og 
kjønnssykdommer ha økende grad av behov for diagnostikk og behandling i de kommende 
årene. Både den teknologiske utvikling og nye medikamentelle muligheter vil skape økt 
etterspørsel og legge betydelig press på ressursene. En økende andel eldre vil bidra til dette 
med økende forekomst av legemiddelbivirkninger i huden, multisystemsykdommer i tillegg til 
hudsykdommene og en økende insidens av hudkreft. Behandlingen vil bli mer 
kunnskapsbasert og stille økende krav til hudlegenes breddekompetanse. 
 
Forekomsten av kjønnssykdommer ventes å øke både ved innenlands smitte og på grunn av 
smitteoverførsel fra utlandet. Et velorganisert system med kompetente leger er avgjørende for 
å opprettholde et tistrekkelig smittevern. 
 
Dermato-venerologer er spesialister i både hud- og kjønnssykdommer. Av Norsk 
Dermatologisk Selskaps aktive medlemmer arbeider ca. halvparten av spesialistene i privat 
spesialistpraksis, mens resten av medlemmene er i utdanningsstillinger eller i 
overlegestillinger på avdelingene. Store deler av landet har utilstrekkelig dekning med 
dermato-venerologer og problemet vil øke de kommende årene på grunn av oppnådd 
pensjonsalder for mange av legene. 
 
Norsk Dermatologisk Selskap gir i rapporten beskrivelse av status med forslag til 40 
strategiske forbedringstiltak. Det ble foreslått tre hovedområder som hver især omfatter flere 
avgjørende enkelttiltak: 
 
• Bedre forholdene innen venerologien 
• Øke antallet av dermato-venerologer 
• Bedre forskningen kvantitativt og kvalitativt. 
 
Rapporten er tre/fire år gammel, men det er lite trolig at dette bildet er endret vesentlig og 
også gjelder for helseregion nord. Vi har dermato-venerologer som nærmer seg pensjonsalder, 
vi har ubesatte overlegehjemler og reduksjon i deltids avtalepraksis. 
 
37,5 % avtalepraksis i Mo i Rana er omgjort til annen prioritert spesialitet da hudtilbudet i 
området totalt er økt.  Helgelandsssykehuset HF, Vefsn har fått èn overlegehjemmel som er 
besatt.  
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Ved omprioriteringer for avtalespesialister styres det etter ”Plan for avtalespesialister” (mai 
2006) som bygger på DSH-rapporten og styrevedtak knyttet til disse. Det er gjort strategiske 
vurderinger i begge, og følgelig er det vedtatte føringer for hvor ledige og nye avtalehjemler 
skal komme. Bl. a. skal ikke hud desentraliseres mer nå gjennom utvidelse av avtalepraksis. I 
tillegg styres det etter gjeldene rammeavtale som tilsier at det ved nye avtaler skal brukes hele 
avtaler i somatikk. Unntak er for psykisk helsevern. Hudhjemmelen på Mo vil derfor slås 
sammen med andre ledige småhjemler og prioriteres til øre-nese-hals på Finnsnes og 
Nordreisa, som del av ambulering fra avtalepraksis i Tromsø. 
 
 
Den største underdekningen av dermato-venerologer ser ut til å være i Finnmark. I tillegg vil 
Nordlandssykehuset Bodø stå uten tilbud i løpet av noen år, grunnet oppnådd pensjonsalder, 
dersom det ikke rekrutteres nye overleger. I dag har vedkommende også 37,5 % 
avtalehjemmel i Mo i Rana. Hudtilbudet for Helgelandsområdet er økt gjennom tilsetting av 
hudlege i Helgelandssykehuset, Vefsn. 
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STYRESAK 99-2007/4  ARBEIDSGIVERS RUTINER I FORBINDELSE MED 
 LØNNSFORHANDLINGER OG INVOLVERING AV  
 STYRET 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Bakgrunn 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 14. februar 2007 ba styret om en redegjørelse om hvordan 
prosessen rundt lønnsforhandlinger håndteres i Helse Nord i forhold til RHF-styret og/eller 
HF-styrene. I tillegg ba styret om en tilbakemelding på, hvordan dette gjøres i andre 
sammenlignbare foretak. 
 
Lønnsoppgjøret for 2007 er avsluttet, jfr. orientering i styremøte, den 10. oktober 2007 
(styresak 88-2007/2, første strekpunkt), og én har begynt på tredje fase i et løp som vår 
arbeidsgiverorganisasjon Spekter benevner som ”Veien videre”. 
 
Det som nå står foran oss er revisjon av hovedavtalene (HA) som skal være forhandlet ferdig i 
desember og det forestående hovedoppgjøret til våren. 
 
Hensikten med denne saken er å gi innspill på noen tanker om prosessen videre for den 
avtalerevisjon og det hovedoppgjøret som ligger fremfor oss i 2008, inkludert hvordan styret i 
Helse Nord RHF ønsker å bli involvert i og gi innspill til prosessene fremover.  
 
Vi har innhentet informasjon fra de øvrige regioner på hvordan de legger opp sitt arbeid og 
involverer sine styrer i lønnsarbeidet.  
 
Utfordringer, arbeidsrutiner og styreinvolvering 
Ivaretakelse av partsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker krever løpende 
oppmerksomhet og omforente arbeidsrutiner både sentralt, regionalt og på foretaksnivå.  
 
Informasjon og involvering på arbeidsgiversiden på ulike nivå er nødvendig for å sikre 
forankring av de strategier, prioriteringer og fullmakter som fastsettes. 
 
De nære utfordringer som partene nå står ovenfor er; 
 
- hovedavtaleforhandlingene før jul 2007 
- hovedlønnsoppgjøret våren 2008 
 
Hovedavtaleforhandlingene 
Spekters hovedavtaler (HA) utløper pr. 31. desember 2007.  Det finnes en HA for hver 
hovedsammenslutning, og disse skal reforhandles. Hovedavtalene utgjør i praksis de regler 
som gjelder for partsforholdet mellom Spekter og arbeidstakerorganisasjonen sentralt, men 
også forholdet arbeidsgiver og arbeidstaker på det enkelte arbeidssted. Populært kalt 
arbeidslivets grunnlov. 
 
I tiden fremover pågår det prosesser for å forberede dette arbeidet. 
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Hovedlønnsoppgjøret våren 2008 
Lønnsoppgjørene blir etter hvert en prosess som går store deler av året og tar lenger og lenger 
tid.  Det legges sentralt opp til at oppgjør kommer sekvensielt og at selve rekkefølgen av 
oppgjørene kan påvirke den enkelte gruppes utfall. Området blir mer og mer en 
helårsbeskjeftigelse, og rekkefølgen av aktiviteten er ikke vilkårlig. 
 
Det forestående hovedoppgjøret ser en for seg vil være svært krevende. Hvilke 
hovedutfordringer står vi ovenfor, hvilke retning ønsker vi å prioritere, hva er våre strategier 
og hvilke forventninger har vi til samhandling på ulike nivå en noen av spørsmålene som må 
avklares og forankres.   
 
Rutiner for arbeidsgiversiden knyttet til forhandling på RHF-nivå 
Helse Nord RHF er ikke part i forhandlingene, bortsett fra hva gjelder de RHF-ansatte.  Helse 
Nord RHF ved organisasjonsseksjonen har en koordinerende rolle i forhold til forhandlinger 
og oppgjør som har vært gjennomført. 
 
Mandatet for forhandlingene er som ved tidligere oppgjør fastlagt av de fire adm. direktører i 
de regionale helseforetakene (Spekter underutvalg helse). 
 
Siden årets lønnsoppgjør har vært et mellomoppgjør og mye av forhandlingene har foregått 
sentralt, har Helse Nord RHF ikke medvirket i like stor grad som ved tidligere hovedoppgjør. 
Dette gjelder både i forhold til koordineringsfunksjonen regionalt og i forhold til avgivelse av 
ressurs i forhandlingsdelegasjonen sentralt. 
 
Koordineringsfunksjonen mellom foretakene er i hovedsak å forankre beslutninger gjort i 
underutvalg helse, gjensidig informasjonsutveksling i prosessene, kompetanseoverføring i 
lokale forhandlinger etc.  
 
Tilsvarende koordinering kan i enkelte tilfeller også gjøres mellom RHF-ene.  
 
RHF-styret har i hovedsak blitt informert om utfall av prosesser og forhandlinger. 
 
Rutiner for arbeidsgiverarbeid lønn i øvrige regioner 
For å forbedre forankring og øke forutsigbarheten for RHF-styret med hensyn til involvering 
av arbeidsgiversiden på dette området, ønsker vi å foreslå en plan for 2008. Denne planen er 
inspirert av hvordan styrene blir involvert i øvrige helseregioner.   
 
Helse Sør-Øst RHF har tema lønnsforhandlinger/lønnsoppgjør som fast orientering med 
jevne mellomrom i styret. Hver gang er det uten medarbeiderrepresentanter i styret, dvs. i 
lukket møte. 
 
Når det gjelder reforhandling av HA i høst, vil dette bli gitt som en orienteringssak som også 
vil bli sendt HF-ene. 
 
Hovedoppgjøret 2008 vil det bli orientert om i lukket møte i januar/februar 2008.  
  
I løpet av 2008 vil det også være en tematime om tariffområdet for et lukket styremøte. 
 
Organisasjonsdirektør har en arbeidsgruppe knyttet til seg bestående av tre HF-direktører, 
vanligvis de samme som sitter i Faglig Råd Helse i Spekter. 
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Helse Vest RHF går noe lenger med hensyn til formaliteter og forankring i styret og hos HF-
direktør. De sørger for at det foreligger skriftlige mandater/fullmakter fra styrene, når det 
gjelder lokale lønnsforhandlinger. 
 
Dette skjer etter en presentasjon i styret på bakgrunn av prosessen med Spekter og 
utformingen av fullmakten.  En får en tilbakemelding fra styret om hvor langt en kan gå i 
forhandlingene (fullmakt).  Som oftest er denne identisk med det som blir jobbet ut sentralt.  
Det har vært tilfeller av forskjell. 
 
Én har lagt inn i Oppdragsdokumentet at det skal foreligge skriftlig forhandlingsfullmakt fra 
HF-styrene til HF-direktør.   
 
Helse Vest RHF vil sannsynligvis ikke informere RHF-styret om forestående reforhandling av 
HA-ene. Dette sees på som teknisk og uinteressant for styret. 
 
Administrasjonen har gjennom året jevnlige presentasjoner for styret som omhandler lønn m. 
m., og det vil fremmes en orienteringssak i lukket møte etter utformingen av fullmakten, 
sannsynligvis i januar/februar 2008. 
 
For 2008 vil Helse Vest RHF presentere analyser for lønnsutvikling og ta i bruk en nyutviklet 
forhandlingsmodul. 
 
Helse Midt-Norge RHF legger frem orienteringssaker for styret, vanligvis i forbindelse med 
adm. direktørs muntlige orientering i lukket møte.  Dette kan være informasjon om 
prinsipielle forhold i tilknytning til lønnsoppgjøret, evaluering av det oppgjøret som har vært 
e. l. Styret i Helse Midt-Norge RHF ønsker å være orientert. 
 
Det vil være naturlig med en sak på våren, eks. januar/februar om det forestående oppgjøret. 
 
Det orienteres også i HF-direktørmøtet, bl. a. gis det fullmakter, men ikke skriftlig. 
 
Oppsummering fra de andre regionene 
1. Alle regionene orienterer muntlig om aktuelle lønn- og tarifftema i lukket styremøte uten 

ansattevalgte styremedlemmer tilstede. Dette gjøres med jevne mellomrom gjennom året. 
2. I én region gir styret skriftlige fullmakter på både RHF- og HF-nivå. Skriftlige fullmakter 

fra styrene er for tiden ikke aktuell politikk i de øvrige regioner. 
3. I én region har organisasjonsdirektøren en arbeidsgruppe med tre HF-direktører knyttet til 

seg, som oppleves nyttig. 
4. Alle regioner planlegger en orientering til styret om forestående hovedoppgjør i etterkant 

av utforming av mandat i Spekter underutvalg helse, trolig i februar 2008. 
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Videre arbeid  
Det har vært et mål for utviklingen av avtalestrukturer innenfor helseforetakssektoren, at 
lønnsoppgjørene gradvis skal gjennomføres mer desentralisert, slik at det enkelte foretaket 
kan få mer kontroll over lønnsdannelsen og kostnadskonsekvensene, og at lønnsoppgjørene i 
større grad kan bygges over det enkelte fortakets økonomi og produktivitetsutvikling. 
 
Underutvalget Spekter Helse vedtok våren 2007, at de målene som var satt i 2001 (få kontroll 
over lønnsoppgjørene og på denne måten kostnadskontroll i forhold til sentralt inngåtte 
avtaler) er oppnådd. Det ble også lagt til grunn at det var skapt systemforutsetninger for å 
kunne ta neste skritt i desentraliseringsprosessen av tariffavtalestrukturen. Evalueringen 
underutvalget Spekter Helse gjorde av 2006-oppgjøret konkluderte også med at det 
desentraliserte oppgjøret for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble gjennomført på en slik måte 
at NSF i 2007 på nytt valgte en helt sentralisert oppgjørsform.  
 
Dette var også i overensstemmelse med den internevalueringen som ble gjort i 
Sykepleierforbundet. 
 
Det er et faktum at kostnadskontrollen på det enkelte helseforetak blir mer krevende med 
sentraliserte oppgjør. Hovedbegrunnelsen er at lønnsglidning og overheng er sentrale 
størrelser og ikke tar hensyn til lokale ulikheter. 
 
Vi står overfor et kritisk tidspunkt i utviklingen av avtalestrukturer og forståelsen av de ulike 
avtaleregimers konsekvenser for kostnadskontroll innenfor hvert enkelt helseforetak.  
 
Noe av utfordringen med oppgjørene fra arbeidsgivers ståsted, er å legge opp til prosesser, 
hvor en sikrer forankring og felles forståelse av den forhandlingsfullmakten som blir gitt, 
samtidig som det enkelte foretak benytter anledningen til å kompensere og finne løsninger for 
særpreg og spesielle utfordringer som del av oppgjøret.  
 
Det er viktig at de enkelte foretakene legger ned et arbeid som premissgiver for strategi i 
forhold til lønnsoppgjør, både i forhold til kommende avtalerevisjon og hovedoppgjør. Det 
bør organiseres en bredt anlagt prosess, hvor det sikres en forankring og ansvarliggjøring av 
helseforetakenes toppleder, øverste personalansvarlige og øverste økonomiansvarlige. Det er 
en kritisk suksessfaktor at denne prosessen organiseres som en ”nedenfra-og-opp-prosess”.  
 
Adm. direktør foreslår derfor at vi starter med strategidiskusjoner i helseforetakenes styrer, og 
at det i neste omgang blir en omforent strategi i regionen som blir kommunisert til de som 
skal gjennomføre forhandlingene/forhandlingsutvalget. 
 
Koordineringsfunksjonen ved Helse Nord RHF forsterkes og videreutvikles. 
 
Styrene involveres i større grad i forkant av prosesser samt følges opp med statusrapporter i 
de ulike løp med hensyn til avtalerevisjoner og oppgjør.   
 
Adm. direktør foreslår i første omgang en plan for involvering av RHF-styret med en 
anbefaling om gjennomgående oppfølging av foretakenes styrer. 
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Plan for orientering i RHF-/HF-styret om lønn, tariff og forhandling i 2008 
 
RHF-/HF-styremøte: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kort informasjon om HA-
forhandlingene som 
sluttføres i des’07 

 
X 

           

Presentasjon og dialog med 
styret som tar for seg 
hovedutfordringene, 
retningene, våre strategier, 
forhandlingsfullmakt og 
forventningene til 
samhandling med 
helseforetakene. 

   
 

X 

         

Underveisinformasjon og 
dialog med styret om forløpet 
i hovedoppgjøret. 
Anslagsvise tidspunkt. 

     
X 

   
X 

  
 

  

Orientering om sluttresultatet 
av hovedoppgjøret i 2008 

          
X 

  

Eventuelle bestillinger fra 
styret 

            

- tematimer             
- analyser             
- annet?             
  
 

Side 56



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007 200300047-189 03 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde, tlf.75 51 29 27 
 

 

STYRESAK 99-2007/5  BOLIGFORVALTNING I HELSE NORD,  
 PROSJEKTRETTET UTVIKLINGSARBEID 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Formål/sammendrag 
Dette er en orientering om det regionale koordineringsarbeidet i boligforvaltningen i Helse 
Nord. 
  
Alle helseforetak står ovenfor utfordringene med  
 
• å sikre tilgang på fullt ut dekkende boenheter for nyrekruttering av fast ansatte, innleie av 

spesialister fra eksterne firma, midlertidig inntak av ferievikarer og vikarer for langtids 
sykemeldte og øvrige kortsiktige behov for arbeidskraft 

• å vedlikeholde realkapitalen i boligmassen 
 
De økonomiske rammebetingelsene har ikke vært og er ikke til stede for nødvendig og 
tilstrekkelig vedlikehold av boligmassen. Utfordringene må søkes løst i 2008. 
 
Det iverksettes et regionalt prosjektrettet arbeid for å finne omforente løsninger som  
 
• sikrer nødvendig tilgang på boenheter for alle HF/institusjoner 
• sikrer at realkapitalen i boligmassen blir ivaretatt 
 
Bakgrunn/fakta 
Dette er en oppfølging av styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke 
medisinsk virksomhet og styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  
 
Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 25. januar 2006 forutsatte at det legges en restriktiv 
tolking til grunn, når det regionale helseforetaket skal vurdere om aksjeselskapenes 
virksomhet er egnet til å fremme foretakenes formål. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
vurderer lånebehov, foruten inntekter knyttet til avskrivninger, opp mot likviditetsmessige 
effekter av eventuelt eiendomssalg, låneopptak i datterselskaper organisert som 
aksjeselskaper og omfanget av operasjonelle leieavtaler, se vedlegg 2. 
 
De økonomiske utfordringene er fortsatt store, men helseforetakene bør allikevel vurdere å 
stanse slitasjen på boligmassen ved å styrke vedlikeholdet av nødvendige boenheter for å 
opprettholde driften. Det forutsettes at volum og form av eierskap til boenheter vurderes 
kritisk. 
 
Vurdering og konklusjon 
Dersom det kan være aktuelt med en annen eierform enn dagens, må dette utredes.  
 
Etablering av et driftsselskap evt. i samarbeid med andre, retter ikke nødvendigvis opp de 
største finansielle utfordringene for foretakene. 
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Adm. direktør har iverksatt et arbeid for å se på hvilke organisasjonsformer som generelt er 
hensiktsmessig for ulike områder i virksomheten og hvilke forutsetninger som vil måtte gjelde 
dersom det skal være hensiktsmessig å organisere deler av drift og forvaltning utenom 
kjernevirksomheten på annen måte enn i avdeling innenfor eget foretak. 
 
Adm. direktør vil etter denne gjennomgangen vurdere å fremme ny sak om organisering av 
boligforvaltning, dersom det viser seg å være hensiktsmessig med andre måter å organisere 
boligforvaltningen på. 
 
Alle foretak står ovenfor de samme utfordringene med å sikre tilgang på boliger samt at 
realkapitalen i boligmassen må vedlikeholdes. De økonomiske rammebetingelsene har ikke 
vært og er heller ikke til stede i slikt omfang at vedlikeholdet av boligene kunne/kan styrkes. 
Utfordringene bør ikke utsettes, men søkes løst i 2008. Det iverksettes et regionalt 
prosjektrettet arbeid for å finne omforente løsninger som 
 
• sikrer nødvendig tilgang på boenheter for alle HF/institusjoner 
• sikrer at realkapitalen i boligmassen blir ivaretatt 
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UTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn 
Dette er en oppfølging av sak 16-2006 ”Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk 
virksomhet” hvor styret RHF vedtok bl. a. 
 
• Driften av boligene skal som hovedregel være økonomisk selvbærende. 
• En aktiv boligforvaltning 
• Eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. 
• Avhending skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 
• Det skal utredes etablering av ny organisering, egen administrativ enhet eller andre 

selskapsformer i partnerskap med andre. 
• Det stilles krav til avkastning på den innskutte kapitalen (økende til 5 % avkastning). 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord vedtok styret i RHF prinsipper for investeringer, låneordninger og salg av fast eiendom 
gjeldende fra og med 2005, se vedlegg 1 
 
Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 25. januar 2006 forutsatte at det legges en restriktiv 
tolking til grunn når det regionale helseforetaket skal vurdere om aksjeselskapenes 
virksomhet er egnet til å fremme foretakenes formål. HOD vurderer lånebehov, foruten 
inntekter knyttet til avskrivninger, opp mot likviditetsmessige effekter av eventuelt 
eiendomssalg, låneopptak i datterselskaper organisert som aksjeselskaper og omfanget 
av operasjonelle leieavtaler, se vedlegg 2. 
 
Helse Nord har fått en styrking av basisrammen 2008 til dekning av renter og avskrivning av 
realkapitalen. Disponering av denne styrkingen må relateres til situasjonen i Helse Nord med  
 
• driftsbalanse 
• likviditet 
• vedlikehold av eiendommene 
• investeringsplan 
• dekning av avskrivning/renter 
 
Utfordringer i boligforvaltningen 
Boligene ved sykehusene i Nord-Norge ble etablert i en tid hvor det var ubalanse i 
boligmarkedet og hvor sykehusene måtte ha boliger som et virkemiddel for å rekruttere 
personell. I dag er situasjonen betydelig bedret både ved at boligmarkedet er i bedre balanse 
og at tilgangen på høyskole- og universitetsutdannet helsepersonell er bedre. Foretakenes 
behov for å eie egne boliger er redusert. 
 
Forventningene fra ansatte til standard ved boligene som tilbys er i samme periode økt. Dette 
gjelder både bygningsteknisk standard og størrelsen på enhetene. Helseforetakene har ikke 
klart å opprettholde forventet standard på boligene pga. manglende vedlikehold.  
 
Midler til modernisering av boligmassen er hittil ikke prioritert innenfor de gitte 
investeringsrammene. Finansieringsmuligheter utover investeringsrammene er svært 
begrenset (i praksis ikke mulig). Husleieinntektene dekker i all hovedsak dagens 
driftskostnader. Dette har for en stor del sammenheng med at boliger ikke avskrives. Boliger 
har i markedet hatt en meget stor verdiøkning. Den antatte markedsverdien av boligene i 
Helse Nord er i dag trolig høyere eller lik regnskapsført verdi av boligmassen.  
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Fordi boligprisene de siste årene har økt mer enn lønnsøkningen, opplever helsepersonell i 
etableringsfasen at det kan være vanskelig å finne hensiktsmessig bolig i det åpne 
boligmarkedet. Rekrutteringen av relativt nyutdannet personell som ønsker å vurdere 
eventuell fast bosetting, kan derav være vanskelig.  
 
Prinsippet om at vi ikke skal ha subsidiering av husleie ble fastsatt den gang boligprisene var 
relativt lavere. I dag vurderes subsidiering med fri husleie i en kortere periode kun i de 
tilfeller hvor det er ”kritisk” behov for rekruttering til stede og/eller standarden på boligen 
ikke kan forsvare husleienivået.  
 
I en situasjon med salg av boliger, og derav langt færre egne eide boliger og langt høyere 
husleie i det åpne marked, kan konsekvensen bli flere tilfeller med subsidiering av husleie i en 
overgangsperiode.  
 
Etterspørsel boliger 
Det er ikke tilgjengelig noen statistikk i HF-ene som kan opplyse om relevant etterspørsel av 
boliger. Noen årsaker til at helsepersonell etterspør boliger vil være i situasjoner med  
 
• Nyrekruttering 
• Innleie av leger fra firma 
• Innleie av sykepleier fra firma 
• Innleie av annet helsepersonell 
• Ferievikarer 
• Vikarer for langtidssykemeldte 
• Andre langtidsvikarer 
 
Basert på budsjett-/regnskapstallene for 2006 og hittil i år er stipulert antall årsverk 
innleid/vikar per HF. Her er lagt til grunn følgende forutsetninger 
 
• Innleie av lege ca. 2,0 mill. kr. per årsverk. 
• Innleie av sykepleier og annet helsepersonell ca. 1,0 mill. kr. per årsverk. 
• Ferievikarer ca. 0,5 mill. kr. per årsverk. Ferievikarer antas tatt inn over en periode på tre 

måneder. 
• Boenheter for vikarer ved sykdom beregnes med 50 % langtidssykemeldte med en 

vikarlønn på 0,5 mill. kr.. 
 
Antall boenheter kan stipuleres på dette grunnlag (se vedlegg 3 og vedlegg 4). Tabellen viser 
antall boenheter på årsbasis. I praksis er etterspørselen størst i perioden juni – august 
(ferieavvikling).  
 
Årsak Helgeland NLSH UNN Finnmark Sum 

boenheter 
Innleie leger 15 20 22 8 65 
Innleie sykepleier og øvrige 3 14 58 7 82 
Ferievikarer 8 23 28 11 70 
Vikarer langtids sykemeldte 14 70 114 28 226 
Andre vikarer 14 28 28 14 84 
Totalt stipulert boenheter  
i Helseforetakene 

 
54 

 
155 

 
250 

 
68 

 
527 
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Variasjonene og usikkerheten i tallene kan være store fordi beregningene er basert på en rekke 
forutsetninger. Om vi setter et sikkerhetsnivå for tallene til 50 % kan variasjonen i etterspørsel 
boliger i Helse Nord ligge mellom 500 boenheter og 850 boenheter som et gjennomsnitt for 
året.  
 
Korrigerer en dette tallet for ferievikarer og innleie under ferietiden kan etterspørselen 
stipuleres til  
 
• I perioden juni – august har foretakene behov for 70-120 boenheter for ferievikarer og 75-

130 boenheter for innleie fra firma av leger, sykepleiere og øvrig personell. I samme tre 
måneders periode trenger foretakene også boenheter for vikarer og dette stipuleres til 75-
125 boenheter. Under ferieavviklingen er det beregnet en etterspørsel på 220-320 
boenheter ved foretakene i Helse Nord. 

• Utenom ferietiden vil etterspørselen være langt lavere og er etter denne grove 
modellberegning stipulert til 250-500 boenheter i Helse Nord. 

 
Helse Nord eier en samlet boligmasse på ca. 1 600 boenheter og leier ca. 200 boenheter. 
Etterspørselen indikerer at bortimot halvparten av boligmassen kan vurderes avhendet ved 
salg i boligmarkedet. I et regionalt prosjektrettet arbeid bør hvert foretak foreta en nærmere 
analyse av antall boenheter og etterspørselprofil for å dekke opp med nødvendige boenheter. 
 
Økonomi 
• Bokført verdi av boliger og tomter i Helse Nord er ca. 1,2 mrd. kroner. 
• Inntektene ved utleie var i regnskap 2006 samlet ca. 57,3 mill. kroner. 
• Kostnadene uten avskrivninger var ca. 57,6 mill. kroner. 
• Resultat uten avskrivninger var ca. 0,3 mill. kroner i underdekning. 
 
Eventuell avskrivningskostnad ved utflating/nedgang i boligpriser vil være ca. 100 mill. 
kroner per år (ved 10-12 års gjenstående avskrivningstid).  Flertallet av boligene ble bygget i 
perioden 1955 – 1980 og er for en stor del nedslitt etter 30 – 50 års bruk. 
 
Rentekostnaden på bundet kapital er 60 – 70 mill. kroner (ved 5 % rente). 
 
Den største utfordringen i forvaltning og drift av boligmassen kan kort beskrives til økonomi: 
• manglende ressurser og midler til å vedlikeholde boligene; kan ikke gå foran andre 

oppgaver og tiltak på drifts- og investeringssiden 
• standard på boligene er allerede langt dårligere enn hva som aksepteres av leietakere 
• finansiering av standardhevning med økte leieinntekter vil gi uakseptable høye husleier 
• krav om avkastning på regnskapsført balanse 
 
HF-ene er i en vanskelig situasjon ved at  
• verdien av boligene står til forfall ved manglende vedlikehold og 
• finansieringsmulighetene for vedlikehold av boliger er sterkt begrenset 
 
I denne situasjonen vurderer flere foretak å selge boliger. Salg av noen boliger kunne skaffet 
midler til vedlikehold av gjenstående boliger, men denne mulighet er stoppet i en 
driftssituasjon med underskudd i foretaksregnskapet. Noen foretak selger store deler av 
boligmassen fordi boligmarkedet generelt er blitt langt bedre enn for få år siden. 
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Organisering av eierskap og forvaltning av boliger 
Ved etablering av mindre bedrifter vil valget vanligvis stå mellom følgende alternativer: 
• Enkeltpersonforetak  
• Ansvarlig selskap (ANS og DA)  
• Aksjeselskap (AS)  
• Samvirkeselskap/andelslag (BA)  
• Andre selskapsformer (gjelder lag, foreninger og lignende) 
 
AS er vurdert som eneste aktuelle selskapsform for organisering av et nytt selskap for 
boligforvaltningen. Ved etablering av AS er det en sterkt begrensende faktor ved at selskapet 
ikke kan ha som formål å omgå forbudet mot å oppta lån og gi garantier. 
 
Riksrevisjonens merknader til HOD, jfr. Dok 1 for regnskap 2006 
 
Riksrevisjonen mener at kravet til at underliggende virksomhet ikke driver 
spesialisthelsetjeneste, og bestemmelsen om aksjeselskapets vedtektsfestede 
formål ikke fungerer som tilstrekkeligrestriksjon på etableringsretten. Begrensningene 
er i seg selv ikke nok til å hindre at helseforetakene etablerer underliggende virksomheter 
med det formål å omgå forbudet mot å oppta lån og gi garantier. Riksrevisjonen mener Helse- 
og omsorgsdepartementet bør følge opp forholdet, da praksis i enkelte regioner bidrar til å 
uthulebestemmelsen som skal hindre at staten blir ansvarlig for andres gjeld. 
 
Dette innebærer at Helse Nord ved foretakene fortsatt vil være eier av realkapitalen i hele 
boligmassen. Volumet bør reduseres så langt dette er forsvarlig. Endret organisering vil da 
eventuelt være et rent driftsselskap/-avdeling. Eierskap og forvaltning av realkapitalen 
ivaretas av HF-et selv.  
 
I bestrebelsen på å hindre at foretakene blir ansvarlig for andres gjeld har selskap med 
begrenset ansvar (BA) vært vurdert som et felles selskap for alle foretakene i Helse Nord. 
BA-selskapet tar sikte på å dekke deltakernes nytte. Selskapsformen skiller seg ut ved at den 
er brukereid, brukerstyrt og har brukernytte som formål. Selskapets forpliktelser begrenses til 
andelsinnskuddet. Det er ikke noe krav til egenkapitalens størrelse. Et BA er i bunnen et 
samvirkeforetak. Egen lov for Samvirkeforetak ble vedtatt/sanksjonert 29. juni 2007, men 
iverksettelse er ikke fastsatt. 
 
De økonomiske utfordringene til HF-ene i boligforvaltningen rettes ikke opp ved etablering 
av et BA med HF-ene som eiere. Ved alle beboere som eiere i et samvirke/BA i 
boligforvaltningen kunne situasjonen vurderes annerledes, men dette ansees ikke aktuelt. 
 
Dersom det kan være aktuelt med en annen eierform enn dagens, må dette utredes. 
 
Etablering av et driftsselskap evt. i samarbeid med andre, retter ikke nødvendigvis opp de 
største finansielle utfordringene for foretakene. 
 
Organisering drift av boligene 
Et driftsselskap kan etableres ved  
 
• egen avdeling i foretaket 
• samarbeid med andre (eksempel samskipnad, kommunalt driftsselskap, boligbyggelag 

etc.) som drifter boligene men foretaket eier boligmassen 
• samarbeid med andre som drifter boligene og eierskap til boligene overføres 
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Egen avdeling i foretaket må innebære at boligmassen blir renovert til ønskelig og nødvendig 
standardhevning. Avdelingen vil være egen resultatenhet i foretaket og få sine inntekter ved 
utleie til person og/eller avdeling. Gratis leie av en boenhet vil belastes rekvirent dvs. den 
avdeling som stiller gratis boenhet til disposisjon. Fordeler ved gratis leie skal opplyses og 
beskattes. 
 
Eksempel på samarbeid med andre kan være samskipnad som disponerer hybler til studenter i 
vinterhalvåret og sykehusene disponerer de samme hybler til ferievikarer under 
sommerhalvåret. Helse Nord har ikke erfaring med et samarbeid med kommunalt 
driftsselskap.  En del av boligmassen i Helse Nord er borettslag/boligbyggelag.   
 
Planer i HF-ene 
Helgelandssykehuset HF har ingen eksplisitte planer for salg eller ny organisering innen 
boligforvaltningen. 
 
Nordlandssykehuset HF har bedt om tillatelse til å selge inntil 74 eneboliger/leiligheter, 
hvorav ti leiligheter/eneboliger på Stokmarknes og femten leiligheter/eneboliger i Lofoten, 
samt tre hybelbygg i Bodø med til sammen 169 hybler. Bokført verdi av disse er om lag 100 
mill. kroner. Saken er sendt departementet for behandling i foretaksmøte. 
 
Vedtaket innebærer at sykehuset i Bodø selger alle hybler og ca. 50 % av leiligheter/rekkehus. 
Det fremgår ikke av saksutredningene hvordan sykehuset skal skaffe hybler til for eksempel 
ferievikarer.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF forbereder en sak om boligforvaltningen til styret 
(møte 6.-7. november 2007). 
 
Helse Finnmark HF har vedtatt å selge noen eneboliger og vurderer en endret organisering av 
boligforvaltningen. I sak 49/2007 til møte 18. oktober vedtok styret blant annet at det 
opprettes en egen eiendomsavdeling i Helse Finnmark som får ansvaret for forvaltning og 
drift av boligmassen i foretaket. Avdelingen skal blant annet få på plass en fullstendig 
vedlikeholdsplan for alle boliger. Planen for oppgradering og framtidig boligbehov legges 
frem for styret i Helse Finnmark til møte i desember 2007. 
 
Oppsummering 
Alle foretak står ovenfor de samme utfordringene med å sikre tilgang på boliger samt at 
realkapitalen i boligmassen må vedlikeholdes. De økonomiske rammebetingelsene har ikke 
vært og er heller ikke til stede i slikt omfang at vedlikeholdet av boligene kunne/kan styrkes. 
Utfordringene bør ikke utsettes men søkes løst i 2008. Det iverksettes et regionalt 
prosjektrettet arbeid for å finne omforente løsninger som 
 
• sikrer nødvendig tilgang på boenheter for alle HF/institusjoner 
• sikrer at realkapitalen i boligmassen blir ivaretatt 
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Vedlegg 1 
 
Prinsipper for investeringer, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord.   
Vedtatt av styret for Helse Nord RHF, november 2005.  
 
Investeringer  
• Styret for Helse Nord RHF vedtar helseforetaksgruppens samlede investeringsramme, og 

fordelingen mellom helseforetak. 
 
• Styret for Helse Nord RHF prioritere fordelingen av investeringsrammene på type 

investeringsprosjekter (strategiske og helsepolitiske valg). 
 
• Kapitalkostnader av investeringer over opptrappingsplanen psykiatri kompenseres med 4 

% av godkjent investeringsramme fra det tidspunkt prosjektet er ferdigstilt.   
 
Låneordning  
• Styret for Helse Nord RHF vedtar helseforetaksgruppens samlede låneopptak og 

viderefordeling av hele eller deler av lånet til helseforetak.  
 
• Lån fra Helse Nord RHF gis med samme betingelser som Helse Nord RHF’s lån hos 

Helse og omsorgsdepartementet med et påslag på 10 punkter.  
 
• Avdragstid og terminer settes i hovedsak lik avdragstid og terminer på lån hos HOD. 
 
• Gjeldsbrev utstedes fra Helse Nord RHF til aktuelle helseforetak.  
 
• Trekkrettighet på konsernkonto baserer seg på avtaler mellom Helse Nord RHF og 

helseforetakene. Renten på overtrekk settes lik innskuddsrenten i hovedbank pluss 20 
punkter. 

 
• Innskuddsrenten, renten på foretakenes bankinnskudd settes lik den renten som Helse 

Nord RHF oppnår i sin hovedbank. 
 
Salg av fast eiendom  
• Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for virksomhet som ikke 

yter spesialisthelsetjeneste alene for verdi opp til 10 mill kr per eiendom per år. Dersom 
det gjennomføres flere slike enkelt salg som i sum overstiger 10 mill kroner må salg ut 
over 10 mill kr. forelegges foretaksmøtet. I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge fast 
eiendom til en verdi over 10 mill kr, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet skal 
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som bringer saken opp til foretaksmøtet med 
Helse og Omsorgsdepartementet. 

 
• Frigjøring av likviditet som følge av salg styrker foretaksgruppens samlede likviditet, og 

kan kun nyttes til økte investeringer etter vedtak i Styret for Helse Nord RHF.  
 
• En regnskapsmessig gevinst ved salg av eiendom medfører at styringsmålet for 

helseforetaket skjerpes tilsvarende, så lenge helseforetaket styret mot underskudd. 
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Vedlegg 2 
 
Eieravdelingen ønsker i denne forbindelse å vise til foretaksmøte fra januar 2006, hvor 
bl.a følgende ble påpekt:   
  
Pkt 4.1.4 Selskapsdannelser  
Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF i 2006 foretar en gjennomgang av den samlede 
selskapsstrukturen. Det ble forutsatt at det legges en restriktiv tolkning til grunn når det 
regionale helseforetaket skal vurdere om aksjeselskapenes virksomhet er egnet til å fremme 
foretakets formål. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for at det kan etableres selskaper 
som kan bidra til hensiktsmessig organisering av Helse Nord RHF sin samlede virksomhet, 
samt videreutvikling og kommersialisering av forskningsresultater. 
  
Pkt 5.2 Låneopptak og driftskreditter 
Departementets fordeling av årlig lånebevilgning skjer med bakgrunn i Helse Nord RHF sine 
samlede, årlige prioriterte investeringer og regionens likviditet. I departementets vurdering av 
Helse Nord RHF sitt lånebehov vil en, foruten inntekter knyttet til avskrivninger, også se hen 
til likviditetsmessige effekter av eventuelt eiendomssalg, låneopptak i datterselskaper 
organisert som aksjeselskaper og omfang av operasjonelle leieavtaler.  
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Vedlegg 3 
        
        
        

Firma Firma(T) Art Art(T) 
Regnskap 
hittil i år  Prognose  

Justert 
budsjett i år 

Beløp 
forrige år 

11 Helse Finnmark HF 4581 Innleie av leger fra firma 7 424 203 11 136 304 10 635 364 10 493 039

11 Helse Finnmark HF 4582 
Innleie av sykepleiere fra 
firma 5 189 094 7 783 641 404 687 6 100 975

11 Helse Finnmark HF 4583 Innleie annet helsepersonell 796 774 1 195 161 70 820 1 035 644

11 Helse Finnmark HF 4 Innleie 13 410 071 20 115 106 11 110 871 17 629 658
11 Helse Finnmark HF 5003 Innleie leger lønnssystem 3 916 016 5 874 024 8 959 520 6 109 609

11 Helse Finnmark HF 5 Lønnskostnad 3 916 016 5 874 024 8 959 520 6 109 609
11 Helse Finnmark HF   17 326 087 25 989 130 20 070 391 23 739 268

    0  

12 UNN HF 4581 Innleie av leger fra firma 18 172 998 27 259 498 15 470 581 23 874 493

12 UNN HF 4582 
Innleie av sykepleiere fra 
firma 37 822 133 56 733 200 43 370 988 57 359 578

12 UNN HF 4583 Innleie annet helsepersonell 539 677 809 516 50 000 876 823

12 UNN HF 4 Innleie 56 534 809 84 802 214 58 891 569 82 110 894
12 UNN HF 5003 Innleie leger lønnssystem 10 986 173 16 479 260 9 858 000 19 427 360

12 UNN HF 5 Lønnskostnad 10 986 173 16 479 260 9 858 000 19 427 360
12 UNN HF   67 520 983 101 281 474 68 749 569 101 538 254
     0   
14 Nordlandssykehuset HF 4581 Innleie av leger fra firma 14 608 461 21 912 691 29 537 000 25 261 376

14 Nordlandssykehuset HF 4582 
Innleie av sykepleiere fra 
firma 9 668 499 14 502 749 1 380 000 13 870 769

14 Nordlandssykehuset HF 4583 
Innleie av radiografer fra 
firma 73 373 110 059 107 000 174 313

14 
Nordlandssykehuset 
HF 4 Innleie 24 350 333 36 525 499 31 024 000 39 306 458

14 Nordlandssykehuset HF 5003 Innleie leger lønnssystem 8 690 488 13 035 731 1 139 000 13 791 253

14 
Nordlandssykehuset 
HF 5 Lønnskostnad 8 690 488 13 035 731 1 139 000 13 791 253

14 Nordlandssykehuset HF   33 040 820 49 561 231 32 163 000 53 097 711
     0   
15 Helgelandssykehuset HF 4581 Innleie av leger fra firma 13 559 629 20 339 444 17 617 260 20 629 585

15 Helgelandssykehuset HF 4582 
Innleie av sykepleiere fra 
firma 2 376 785 3 565 177 1 280 000 2 975 760

15 Helgelandssykehuset HF 4583 Innleie annet helsepersonell 112 255 168 382 0 165 831

15 
Helgelandssykehuset 
HF 4 Innleie 16 048 669 24 073 003 18 897 260 23 771 176

15 Helgelandssykehuset HF 5003 Innleie leger lønnssystem 8 888 315 13 332 473 9 523 100 13 372 164

15 
Helgelandssykehuset 
HF 5 Lønnskostnad 8 888 315 13 332 473 9 523 100 13 372 164

15 Helgelandssykehuset HF   24 936 984 37 405 476 28 420 360 37 143 340
     0   
 Sum Helse Nord   142 824 874 214 237 311 149 403 319 215 518 573

 

Side 66



Vedlegg 4 
      
      

Firma(T) Art Art(T) 
Justert 

budsjett 2007 
Beløp forrige 

år Beløp hittil i år 

Helse Finnmark HF 5010 
Vikarer ved omsorgspermisjon 
(m/refusjon) 1 555 702 8 060 971 5 314 804

Helse Finnmark HF 5011 Vikarer ved sykdom 4 953 085 12 660 910 6 985 217

Helse Finnmark HF 5012 Ferievikarer 11 594 113 10 578 669 8 665 961

Helse Finnmark HF 5013 Vikarer annen årsak 1 789 782 6 862 836 4 021 238

Helse Finnmark HF 5019 Påløpt lønn vikarer 0 0 3 470

Helse Finnmark HF 5 Lønnskostnad 19 892 681 38 163 386 24 990 690
Helse Finnmark HF   19 892 681 38 163 386 24 990 690
    

UNN HF 5010 
Vikarer ved omsorgspermisjon 
(m/refusjon) 42 734 335 36 232 539 19 650 025

UNN HF 5011 Vikarer ved sykdom 8 554 623 42 463 478 27 189 557

UNN HF 5012 Ferievikarer 35 640 842 28 969 100 14 749 604

UNN HF 5013 
Syke- og fødselsvikarer, 
ingeniører, terapeuter 15 068 263 14 138 603 9 372 033

UNN HF 5019 Påløpt lønn vikarer 2 501 004 18 602 17 497

UNN HF 5 Lønnskostnad 104 499 067 121 822 322 70 978 716
UNN HF   104 499 067 121 822 322 70 978 716
      
Nordlandssykehuset 
HF 5010 

Vikarer ved omsorgspermisjon 
(m/refusjon) 1 762 000 19 652 525 11 532 814

Nordlandssykehuset 
HF 5011 Vikarer ved sykdom 66 079 000 32 811 599 21 127 099
Nordlandssykehuset 
HF 5012 Ferievikarer 12 354 000 23 333 152 19 587 621
Nordlandssykehuset 
HF 5013 Vikarer annen årsak 7 421 000 12 332 261 8 747 962
Nordlandssykehuset 
HF 5019 Påløpt lønn vikarer -22 767 000 23 018 0
Nordlandssykehuset 
HF 5 Lønnskostnad 64 849 000 88 152 555 60 995 495
Nordlandssykehuset 
HF   64 849 000 88 152 555 60 995 495
      
Helgelandssykehuset 
HF 5010 

Vikarer ved omsorgspermisjon 
(m/refusjon) 4 541 154 1 977 095 2 384 100

Helgelandssykehuset 
HF 5011 Vikarer ved sykdom 7 516 000 10 055 332 5 775 542
Helgelandssykehuset 
HF 5012 Ferievikarer 9 775 918 7 853 522 4 188 734
Helgelandssykehuset 
HF 5013 Vikarer annen årsak 3 640 500 7 150 134 2 940 284
Helgelandssykehuset 
HF 5019 Påløpt lønn vikarer 0 11 811 0
Helgelandssykehuset 
HF 5 Lønnskostnad 25 473 572 27 047 895 15 288 660
Helgelandssykehuset 
HF   25 473 572 27 047 895 15 288 660
 
 
 
 
 

Side 67



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007 200700010-92 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 100-2007  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 9. oktober 2007 ad. kartlegging av 

diskriminering i statlig sektor – oppfølging av ”Ullevål-saken”  
2. Brev fra Nasjonale Festningsverk av 15. oktober 2007 til Riksantikvaren ad. utbyggingen 

ved Nordlandssykehuset Bodø 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 26. oktober 2007 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.10.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 100-2007/1  BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 AV 9. OKTOBER 2007 AD. KARTLEGGING AV  
 DISKRIMINERING I STATLIG SEKTOR – OPPFØLGING  
 AV ”ULLEVÅL-SAKEN” 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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 09.10.2007 200300284-78  271 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandlere: Trond M. Elsbak, tlf. 755 12917/ Grete B. Åsvang, tlf. 755 12948   
 

 

 
 
Helse- og omsorgsdepartementet  
Eieravdelingen 
 
(sendes kun per e-post) 
  
 
 
 
 
KARTLEGGING AV DISKRIMINERING I STATLIG SEKTOR 
 
Viser til brev av 21.09.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og brev av 
03.09.2007 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), der det bes om en redegjørelse 
for eksisterende kunnskap i forhold til å bekjempe diskriminering av personer med 
innvandrerbakgrunn innen statlig sektor. 
 
 
En beskrivelse av hva som gjøres for å bekjempe diskriminering innen statlig sektor 
 
Etiske retningslinjer 
På bakgrunn av ”Ullevål-saken” vedtok styret i Helse Nord 22. august 2007 å oppdatere 
Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord under punktet om verdigrunnlag. Avsnittet er nå 
som følger: 
 
”Vårt mål er å levere de helsetjenester innbyggerne har behov for og krav på uansett egen 
økonomi, sosial status, alder, kjønn og etnisk bakgrunn, til riktig tid og med riktig kvalitet. Vi 
skal legge vekt på nærhet, menneskelig behandling, kvalitet, kompetanse og effektivitet. ” 
 
I brev av 18.09.2007 ba Helse Nord RHF helseforetakene om å følge opp styrebehandling og 
implementering av de etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord 
 
 
Oppdragsdokumentet 
Helse Nord RHF gir sin eierbestilling gjennom Oppdragsdokument til helseforetakene, som bygger på 
Helse- og Omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2007 til Helse Nord RHF. Helse Nord har 
prioritert rekruttering av ikke-vestlige innvandrere i Oppdragsdokumentet for 2007:  
  
”Helseforetakene skal bedre rekrutteringen av ikke-vestlige innvandrere, øke andelen kvinner 
i lederstillinger og etablere en livsfaseorientert personalpolitikk…” 
  
”Helseforetakene skal rapportere oppfølgingen av: 
• Ha prosedyrer for rekruttering av ansatte med innvandringsbakgrunn i tråd med 

retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.” 

 
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 
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Ambulanse- og meldetjenesten i helseforetakene i Helse Nord – oppfølging av 
”ambulansesaken” Ullevål – interne prosesser 
  
Ledelsen i de prehospitale akuttmedisinske tjenestene i Helse Nord har satt seg inn i saken og 
tilhørende problemstillinger. Alle helseforetakene har iverksatt prosesser som omfatter hele 
den akuttmedisinske tiltakskjeden.  Det legges vekt på en systematisk oppfølging i 
fagmiljøene og i de etablerte møte- og fagutviklingsarenaene. Det settes fokus på 
menneskesyn og verdigrunnlag - viktige tema er etikk/moral og holdninger.  De prehospitale 
tjenestene i Helse Nord skal tilstrebe å gi samme gode behandling til alle pasienter  - 
uavhengig av etnisk opprinnelse, hudfarge, religion eller type helseproblem.   
  
Helse Nord er nå i ferd med å etablere et ressursstyringssystem (flåtestyring) som også 
medfører at sensitiv pasientinformasjon kan kommuniseres mellom sykehus/AMK og 
ambulanseressurser på en sikker og godkjent måte.  Vi ønsker å invitere kommunenivået (LV-
sentraler og primærlege i vakt) til å delta i samme systemet slik at kommunikasjon og 
samhandling kan skje mest mulig saumløst - til beste for pasientene. 
  
Vedlagt ligger rapporter fra helseforetakene i Nord-Norge. 
 
 
En beskrivelse av ev. forekomst av diskriminering/ opplevd forskjellsbehandling utøvd av 
statlige myndigheter 
 
Helseforetakene i Helse Nord har ikke meldt om kjent forekomst av diskriminering eller 
opplevd forskjellsbehandling i vedlagte brev. Vi har ikke vært i kontakt med Fylkeslegen, 
Pasientombud eller Brukerutvalg i Nordland, Troms eller Finnmark. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Åshild J. Nordnes      
Sign.  
      
Organisasjonsdirektør  
Helse Nord RH               
 
 
 
 
 
 
 
      
Vedlegg:  
Tilbakemelding fra NLSH HF 
Tilbakemelding fra UNN HF 
Tilbakemelding fra Helgelandssykehuset HF 
Tilbakemelding fra helse Finnmark HF 
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STYRESAK 100-2007/2  BREV FRA NASJONALE FESTNINGSVERK AV  
 15. OKTOBER 2007 TIL RIKSANTIKVAREN AD.  
 UTBYGGINGEN VED NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 101-2007  EVENTUELT 
 

Møtedato: 7. november 2007 
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