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STYRESAK 106-2007  STATSBUDSJETT 2009 – INNSPILL  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
I henhold til oppdragsdokument er Helse Nord RHF bedt om å komme med innspill til 
statsbudsjett 2009 innen 15. desember 2007. 
 
Vårt innspill til statsbudsjettet for 2009 baseres på konkrete utfordringer i årene som kommer. 
Det vises for øvrig til sak 102-2006 Innspill til statsbudsjett 2008.  
 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktørene i helseregionene, enige om å 
utarbeide et felles innspill til statsbudsjett 2009. 
 
Innspill til statsbudsjett 2009 
 
Økte pensjonskostnader og premie 
Helse Nord RHF er underlagt regnskapsloven og følger de prinsipper som gjelder her for 
fastsetting av pensjonskostnader. Som følge av høyere forventet lønnsvekst og lavere rente 
øker beregnet pensjonskostnad. I tillegg har Norsk regnskapsstiftelse vedtatt en veileder for 
fastsettelse av økonomiske forutsetninger ved beregning av ytelsesbaserte pensjonsordninger 
som er enda strengere enn de forutsetninger som har vært lagt til grunn tidligere. For Helse 
Nord vil pensjonskostnaden øke med 321 mill kr i 2007 (eksklusive Svalbard) og det er 
foreløpig beregnet at de vil øke med ca 225 mill kr i 2008 i forhold til de forutsetninger som 
er lagt til grunn i budsjettarbeidet.  
 
I St.prp. nr 10 Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet 
foreslår regjeringen at de økte pensjonskostnadene i 2007 som følger av endrede økonomiske 
parametere unntas fra resultatkravet som er stilt til de regionale helseforetakene. 
Pensjonspremien som helseforetakene betaler, er allerede i dag langt høyere enn 
pensjonskostnaden som regnskapsføres. Dette medfører at likviditeten belastes betydelig med 
tilhørende rentekostnader. Økt pensjonspremie ut over det som nå kostnadsføres etter tidligere 
parameter, tilsvarer et halvt investeringsbudsjett for Helse Nord RHF. Denne effekten 
forsterkes dersom ikke inntektene til helseregionene øker. Helse Nord RHF vil av denne 
grunn få behov for økte kassakredittrammer.  
 
Regnskapsmessig kostnad trolig vil svinge betydelig fra år til år og det vil fortsatt være 
usikkerhet i budsjettprosessen knyttet til denne kostnaden. Det er kommunikasjons- og 
styringsmessige utfordringer knyttet til dette som må søkes løst i samarbeid med 
helseregionene.  
 
Byggeprosjektet i Nordlandssykehuset  
Lånemidler til byggeprosjektet i Nordlandssykehuset må innarbeides i de fremtidige budsjett 
slik at fremdriften sikres.  



 
 
Opphør av tredjeparts finansiering 
Det vises til pågående arbeid i regi av Sosial og helsedirektoratet. I denne forbindelse er det 
flere finansieringsordninger i dag som bør gjennomgås og endres hvor helseregionene nå har 
ansvaret for å finansiere tredjepart, kommuner og fylkeskommuner.  
Dagens finansieringsmodell for laboratorievirksomheten bør endres slik at kommunene får det 
finansielle ansvaret for egen virksomhet. Finansieringsansvaret ved den enkelte tjeneste bør i 
større grad flyttes til rekvirenten.  
Tilsvarende bør finansieringen av kjeveortopeders reisekostnader i forbindelse med 
ambulering overføres til rekvirenten som er fylkeskommunene. Her styrer fylkeskommunene 
avtalene, mens helseregionen i dag dekker reisekostnader for ambulering. 
 
Luftambulanse 
Kostnader til luftambulanse vil øke betydelig de to neste årene. Operativ del av 
luftambulansetjenesten (eksklusiv helsepersonellbemanning fra helseforetakene) øker i 2008 
med 21,9 mill. kr. pga. halvårseffekt på nye helikopteravtaler samt halvårseffekt på 
implementering av nye arbeids- og hviletidsbestemmelser. 
 
For 2009 forventes det ytterligere økning på 57,5 mill. kr. pga. helårseffekt nye 
ambulansehelikopter og halvårseffekt vedrørende ny avtale for flyambulansetjenesten. 
 
Enkeltoppgjør pasienttransport  
De regionale helseforetakene utredet våren 2007 fremtidig organisering av enkeltoppgjør for 
pasienttransport. Sluttrapport fra prosjektet ble overlevert departementet juni 2007. AD-møtet 
i de regionale helseforetakene behandlet rapporten 25. juni 2007, og gjorde følgende vedtak: 
 
• Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som en foreløpig rapport.  
• AD-møtet ser det som særdeles viktig at forslaget om forenkelt oppgjør (sjablonløsning) 

utredes videre med tanke på å redusere de administrative kostnadene for enkeltoppgjør  
• AD-møtet ser fordeler med en løsning med en nasjonal enhet for transaksjonstunge 

aktiviteter som f eks oppgjørsordningen  
• Det er behov for en nærmere gjennomgang av finansieringsordningen og 

oppgavefordelingen mellom nasjonal og regional oppgaveløsning  
• Prosjektet bør samordnes mot det nasjonale stab/støtteprosjektet  
  
Forprosjektet har estimert en prosjektperiode på 18 mnd fra beslutning til oppstart av 
enkeltoppgjør kan implementeres i de regionale helseforetakene. 
 
Prosjektkostnader er estimert til 28,6 mill kr, investeringskostnader til 30,7 mill kr samt 
oppstartskostnader på 40,2 mill kr samlet for alle RHF-ene. 
 
Oppstartskostnadene vil dekke pukkelkostnadene knyttet til overlappingsperiode mellom 
NAV og helseforetakene. Dette omfatter driftskostnader 3 måneder før overføringstidspunkt 
(24 mill kr) og kjøp av støttetjenester fra NAV i en periode på 3 måneder etter at overføring er 
skjedd (16 mill kr).  
 
Midler knyttet til prosjektkostnader, oppstartkostnader samt til investering i felles 
infrastruktur (IKT-løsninger med mer) bør inkluderes i statsbudsjett 2009. 



 
 
Ambulant virksomhet 
Helse Nord RHF viser til Sosial og helsedirektoratets utredning om videreutviklingen av ISF-
ordningen og til statsbudsjettet for 2008 der spørsmålet om takster/finansieringsordning for 
ambulante tjenester og telemedisin omtales. Både i forhold til å realisere visjonene om 
sterkere desentralisering av spesialisthelsetjenester og større bruk av telemedisin mellom 
enheter og tjenestenivåer, er det av stor betydning å få etablert slike finansieringsordninger. I 
den grad det er ønskelig å etablere forsøksordninger på disse feltene før eventuell storskala 
implementering, er Helse Nord med sine særegne geografiske utfordringer velegnet som arena 
for slike utprøvinger. Det foreslås derfor at det allerede i 2009 etableres slike ordninger eller 
forsøksordninger som kan understøtte den videre utvikling av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester og samhandlingstiltak mellom nivåene.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innspill til statsbudsjettet i 2009, slik de er lagt frem i 
denne saken, og adm. direktør bes om å oversende innspillene til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 110-2007  KONSERNBESTEMMELSER FOR HÅNDTERING  
 AV FORHOLDET TIL GAVER, STIFTELSER,  
 LEGATER OG FOND  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 ble det fattet følgende vedtak: 
 
Helse Nord RHF skal etablere rutiner for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater 
og fond som tilgodeser formål knyttet til spesialisthelsetjenesten eller driver virksomhet i 
forbindelse med den offentlige spesialisthelsetjenesten. Rutinene skal være gjennomgående 
for helseforetaksgruppen og sikre at foretakene benytter de muligheter som de har til ivareta 
sine interesser i styring av stiftelsene, herunder at forvaltning av stiftelsene oppfyller de krav 
stiftelsesloven stiller. Rutinene skal særskilt behandle foretakenes rolle som mottaker av 
midler fra stiftelser og legater, slik at ikke utenforstående aktører får innflytelse på foretaket 
på bekostning av foretakets ledelse. Overføring av midler fra foretaksgruppen til stiftelser, 
legater eller fond skal bare finne sted dersom det foreligger vesentlige grunner som av hensyn 
til foretakenes interesse tilsier det. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Alle gaver som mottas og som innebærer krav til bruk av foretakets egne midler, eller som 

kan ha betydning for foretakets prioriteringer, skal styrebehandles i helseforetaket før 
mottak. 

 
2. Alle gaver som mottas og som innebærer endringer i funksjonsfordelingen mellom 

helseforetak, eller som har konsekvens for investeringsplan skal behandles i styret i Helse 
Nord RHF før mottak. 

 
3. Opprettelser av nye stiftelser skal besluttes av styret i Helse Nord RHF. 
 
4. Overføring av midler til stiftelser (ikke kjøp av tjenester) skal besluttes av styret i 

helseforetaket. 
 
5. Regelverket oppdateres, når det felleregionale samarbeidsprosjektet er avsluttet. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Felles regnskapsrutiner 
 Vedlegg 2  Brev til Riksrevisjonen av 3. august 2007 



Bakgrunn 
Helseforetakene mottar i ulik grad og størrelse ulike gaver fra private og andre og i 2005 ble 
det vedtatt retningslinjer for regnskapsmessig håndtering av slike midler jf vedlegg 1. 
 
Det har i 2007 vært en del mediaoppslag i andre regioner knyttet til mottak av gaver som har 
betydning for foretakenes egen prioritering. Foreløpig har det ikke vært noen slike saker i 
Helse Nord RHF, men som det fremgår av kravet fra foretaksmøtet er det et krav om å 
etablere rutiner på dette området slik at det finnes klare retningslinjer hvis det skulle dukke 
opp slike saker. 
 
I 2007 har det vært flere henvendelser fra Helse- og omsorgsdepartementet og Riksrevisjonen 
som har tatt opp rutinene våre på dette området og vedlagt følger kopi av vårt brev til 
Riksrevisjonen av 3.8.07 som redegjør for status knyttet til gaver og stiftelser. 
 
Krav til styrebehandling av gaver 
Når det kommer gaver som medfører krav til bruk av foretakets egne midler eller endrede 
prioriteringer er det forhold som bør styrebehandles av mottakende foretak. Å ta i mot enkelte 
gaver kan medføre større kostnad enn gave summen og vurdering av dette må gjøres før 
mottak. Selv om det er positivt at omgivelsene vil støtte opp under økonomien til 
helseforetakene kan det være enkelte gaver som kan medføre uønskede konsekvenser for 
prioritering og arbeidsdeling slik at en ikke ønsker å ta i mot dem. 
 
Gaver av større beløp som medfører konsekvenser for investeringsplan eller 
funksjonsfordeling mellom helseforetakene er saker som styret i Helse Nord RHF bør 
behandle. 
 
Forhold til stiftelser, legater og fond 
De kartleggingene som er foretatt viser at det kun eksisterer et mindre legat ved 
Nordlandssykehuset, og det tilrås at det legges en restriktiv holdning til å opprette nye 
stiftelser, legater eller fond. Overføring av helseforetakenes midler til slike selskaper medfører 
at egne midler tas ut av foretaksgruppens kontroll og prioritering. Deltakelse i opprettelse av 
nye stiftelser og legater tilrås derfor lagt til styret i Helse Nord RHF. 
 
Det vil være få tilfeller hvor det er aktuelt å gjøre en overføring til stiftelser, legater eller 
eksterne fond som ikke henger sammen med kjøp av tjenester eller varer og det tilrås at det 
settes krav om at slike eventuelle tilskudd skal styrebehandles av helseforetakene.  
 
Når det gjelder forholdet til stiftelser i løpende drift er det en rekke tjenester som kjøpes fra 
stiftelser på ordinære vilkår og som det ikke er behov for å utarbeide egne retningslinjer for. 
Dette gjelder blant annet kjøp fra opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som skjer 
gjennom ordinære forhandlinger eller anbudsrunder. 
 
I den grad det er tvil om en overføring til en stiftelse er en ren overføring eller kjøp av 
tjenester med krav til motytelser må det foretas en konkret vurdering som vil avgjøre om 
overføringen skal styrebehandles. For eksempel har Helse Nord RHF mottatt midler knyttet til 
Viken senter som Helse Nord RHF benyttet til å kjøpe tjenester fra stiftelsen. I den grad Helse 
Nord RHF skal gjøre en generell overføring til slike stiftelser må dette legges frem som sak til 
styret. 
 



 
 
Forhold som ikke blir tatt opp i forslaget 
I forhold til vedtaket i foretaksmøtet er det ett forhold som ikke blir tatt opp i denne saken: 
 
Av vedtaket fremgår det at det skal etableres rutiner som skal: 
 
”…sikre at foretakene benytter de muligheter som de har til ivareta sine interesser i styring 
av stiftelsene, herunder at forvaltning av stiftelsene oppfyller de krav stiftelsesloven stiller.” 
 
Siden stiftelser er selveiende er det ikke slik at Helse Nord RHF kan lage bestemmelser som 
innebærer styring av stiftelser. Det er egne tilsynsordninger som skal sikre at stiftelser følger 
kravene i stiftelsesloven. Disse forhold vil søkes håndtert i et samarbeid mellom de 4 
helseregionene. 
 
Dette forholdet vil bli tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet som en del av 
tilbakemeldingen knyttet til vedtaket i foretaksmøtet.  
 
Helse Nord RHF vil i løpet av våren 2008 samarbeide med de øvrige regionene om å etablere 
gjennomgående og i størst mulig grad likelydende rutiner for håndtering av gaver og 
donasjoner til helseforetak. Dette vil kunne medføre behov for å oppdatere Helse Nord RHF 
sitte regelverk. 
 



Vedlegg 1 regnskapsrutiner 

1.1.1Vederlagsfrie overføringer – gaver og tilskudd 

  
Før man beslutter hvordan regnskapsføringen skal være må det tas stilling til om man skal 
anse en overføring som gave, driftstilskudd eller investeringstilskudd: 
  
Etter regnskapsloven skal gaver som det ikke er knyttet spesifikke betingelser til, 
inntektsføres ved mottak. Dersom det er knyttet spesifikke betingelser skal midlene 
inntektsføres i tråd med at midlene disponeres til forutsatt formål.  
  
For en enklest og mest ryddig håndtering i forhold til giverne betraktes alle ”gaver” som at de 
er knyttet spesifikke betingelser, det vil si som et driftstilskudd etter regnskapsloven. Selv om 
ikke dette er klart ved mottaket av ”gavene” kan det i ettertid bli stilt spørsmål om hva gaven 
er benyttet til.  
  
For i størst mulig grad å vise aktivitet er bruttoføring hovedprinsipp for føring av tilskuddet.  
  
Investeringstilskudd skal bruttoføres som utsatt inntekt, dvs egen gjeldskonto i balansen, og 
tilsvarende resultatkonto under driftsinntekter. Forutsatt at kostpris er lavere enn virkelig 
verdi målt ved fremtidige kontantstrømmer. Grense for at utsatt inntektsføring skal skje er ved 
tilskudd på mer enn 1 mill kr. Tilskudd under dette beløpet føres som fradrag i kostprisen. 
  
Ved gaver som gis som andre eiendeler enn penger benyttes verdien på gavetidspunktet som 
regnskapsmessig verdi. 
  
Inntekter som mottas av foretakene som betaling for utførte tjenester er ikke gaver eller 
vederlagsfrie inntekter og skal resultatføres som andre inntekter (eks utprøvning av nye 
medikamenter eller forskning) 
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Utsatt offentlighet jf rr. lov § 18 (2) 
 
Riksrevisjonen 
Postboks 8130 Dep 
0032 OSLO 
 
 
 
HELSEFORETAKENES RUTINER VEDRØRENDE MOTTAK OG FORVALTNING 
AV GAVER 
 
Vi viser til Deres brev av 20.06.2007. 
 
Når det gjelder flere av spørsmålene er det uklart hva og i hvilken form Riksrevisjonen ønsker 
tilbakemelding. Både Helse Nord RHF og et av våre foretak har forsøkt å få kontakt med de 
oppgitte kontaktpersonene innen svarfristen uten å lykkes. Vi har derfor besvart spørsmålene 
etter beste evne og ber om tilbakemelding om det ønsker ytterligere opplysninger eller 
forklaringer. 
 
1. Praksis knyttet til mottakelse og forvaltning av gaver 
Generell praksis er at alle gaver betraktet som øremerkede tilskudd som kun skal benyttes for 
det øremerkede formålet som giver opplyser. Regnskapsmessig blir disse midlene satt som 
kortsiktig gjeld og ofte omtalt som gavefond. Ved bruk av disse midlene blir bruken 
kostnadsført på vedkommende avdeling og det blir inntektsført mot balanseposten andel som 
dekkes av gavemidlene. Det er stort sprik i beløpene for disse fondene og det er i ulik grad 
utarbeidet konkrete rutiner. Vi viser til vedlagte brev fra foretakene som beskriver de konkrete 
rutiner og retningslinjer for de fondene hvor dette eksister. 
 
2. Internt opprettede fond 
Begrepet internt opprettede fond er uklart og i tilbakemeldingene fra våre foretak er dette 
definert ulikt.  
 
Alle øremerkede tilskudd settes av som kortsiktig gjeld som inntektsføres etter forbruk. Det er 
ikke anledning til å regnskapsmessig opprette egne interne fond siden inntekter skal føres i de 
periodene de opptjenes og i reformen i 2002 overtok vi kun de fondene som var bundet i 
fylkeskommunens regnskaper. Etter vår mening har vi derfor ingen internt opprettede fond 
selv om de i regnskapene kan være betegnet som overlegefond, forskningsfond eller lignende.  
 
Følgende fond kommenteres likevel: 
 
- Kvalitetssikringsfond ved UNN kr 92 500 
Se vedlegg 5 fra UNN. Fondet er ikke benyttet i 2006 
 
 
 
- Utstyr Kjøkken Narvik kr 557 652 
I samarbeidsavtale med Narvik kommune er det avtalt at det skal settes av et beløp årlig til å 
dekke reanskaffelse av utstyr. 2/3 av beløpet dekkes av Narvik kommune og 1/3 av foretaket. 
Narvik kommune sin andel ble i 2006 utbetalt til dem og rest beløp blir benyttet i 2007 
 



- Utstyrsfond kjøkken Harstad kr 1 219 149 
Tilsvarende avtale som for Narvik med Harstad kommune. 
 
- Overlegefond 
Gjennom tariffavtale er det avtalt at det skal settes av en fast sum pr år jf vedlegg 6 fra UNN. 
Tilsvarende finnes for alle foretakene 
 
- Pasientvelferdsfond Åsgård kr 865 200 
Fondet ble opprettet av Troms fylkeskommune jf vedlegg 2 fra UNN. Fondet har ikke vært 
benyttet i 2006. 
 
3. Oversikt over ubenyttede gaver eller internt opprettede fond 
Følgende ubenyttede gavemidler finnes pr 31.12.2006: 
Helse Finnmark  kr    113 800 
UNN    kr 8 836 292 
NLSH    kr    802 446 
Helgelandssykehuset  kr 4 515 170 
 
Spesifikasjon av disse beløpene følger som vedlegg. 
 
Når det gjelder oversikt over hva fondene er benyttet til er vi i tvil i hvilken form det ønskes 
på denne tilbakemeldingen. Både undertegnede og NLSH har forsøkt å få kontakt med 
kontaktpersonene i Riksrevisjonen om dette. Flere av foretakene har rapportert inn lister over 
alle transaksjoner som kan videresendes om ønskelig, uten at dette gir noen god informasjon 
etter vår mening. 
 
4. Oversikt over stiftelser, fond og legater 
Det er etter det vi har avdekket kun et legat med tilknytning til våre helseforetak; 
Gimsøylegatet pålydende kr 100 000. Legatet styres fra Nordlandssykehuset Lofoten. 
 
5. Eventuelle tilskudd eller gaver til stiftelser 
Ingen av våre helseforetak har gitt tilskudd eller gaver til stiftelser. Det vises dog til 
kommentaren under punkt 6. 
 
6. Kjøp av varer og tjenester fra stiftelser 
Riksrevisjonen har i brev 28.02.2007 til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om oversikt 
over stiftelser, fond og legater som departementet har et nært forhold til. Bortsett fra 
Gimsøylegatet har ikke Helse Nord noen slike enheter og vi har følgelig ikke kjøp varer eller 
tjenester fra slike.  
 
Det er imidlertid en del tjenesteytere som har organisert seg som stiftelser formelt om som vi 
kjøper tjenester og varer av på ordinære vilkår. Dette gjelder blant annet kjøp av helsetjenester 
knyttet til gjestepasienter, opptrensings- og rehabiliteringsinstitusjoner og leie av boliger fra 
boligstiftelser. Vi har ikke oversikt over omfanget av slike kjøp siden selskapsform ikke er 
registrert i vårt leverandørregister. 
 
I forbindelse med rusreformen i 2004 overtok vi garantiansvar for Stiftelsen 
Finnmarkskollektivet fra Finnmark fylkeskommune. Restgjeld for dette lånet pr 31.12.2006 
var kr 1 769 000.  
 
7. Ansatte i helseforetak med bistilling/bierverv i stiftelser 
Det vises til svaret under punkt 6. Det er ingen stiftelser med nært forhold til Helse Nord eller 
våre helseforetak og følgelig ingen som er ansatte i slike. Vi har ikke noen oversikt om noen 
av våre ansatte også har bistilling eller bierverv i annen virksomhet som er formelt registert 
som en stiftelse. 
 



Viser imidlertid til vedlagte brev fra Helse Finnmark hvor det er gitt opplysninger om en 
ansatt som har et bierverv i stiftelsen BEST.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Jann-Georg Falch     Erik Arne Hansen 
økonomidirektør     regnskapsleder 
         
 
 
Kopi:   Helse- og omsorgsdepartementet 
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STYRESAK 111-2007  AMK-STRUKTUR I HELSE FINNMARK –  
 LOKALISERING AV AMK-SENTRAL OG  
 DRIFTSORGANISASJONEN FOR AMBULANSE-  
 OG NØDMELDETJENESTEN 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 103-2002 Organisering av medisinsk 
nødmeldetjeneste, herunder 113-struktur og ambulansekoordinering at det skal være én 
AMK1-sentral i hvert helseforetak. Dette er nå gjennomført i Helgelandssykehuset HF og i 
Nordlandssykehuset HF, mens det i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helse 
Finnmark HF fortsatt er to sentraler.  
 
Hensikten med denne saken er å ta stilling til følgende hovedutfordringer: 
 
- Omorganisering til én AMK-sentral i Helse Finnmark HF’s ansvarsområde. 
- Lokaliseringssted for ”ny” AMK-sentral i Helse Finnmark HF, hvor også ledelse av felles 

driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjenesten etableres, jfr. også vedtak i Helse 
Finnmark HF. 

 
Saken dreier seg om hvilket sykehus i Helse Finnmark HF som skal ivareta medisinsk 
nødmeldetjeneste på spesialisthelsetjenestenivå (publikums kontakt med fagkyndig personell 
via medisinsk nødtelefon 113), koordinering av ambulanseressurser og sentral ledelse 
(driftsansvaret) for ambulansetjenesten – både medisinsk, teknisk og operativt.  
 
Det foreslås at Helse Finnmark HF implementerer endringene i 2008. Det omfatter også å 
ivareta nødvendig prosess i samhandling med fagmiljøene og ansattes organisasjoner.  
 
Adm. direktør foreslår i denne saken å organisere AMK-virksomheten i Helse Finnmark HF i 
én AMK-sentral i 2008. Dette er i tråd med tidligere forutsetninger gitt av Stortinget og fulgt 
opp av styret i styresak 103-2002. En slik struktur er godt faglig begrunnet i de utredninger 
som er gjort tidligere, og som er grunnlaget for styrets vedtak i styresak 103-2002. Helse 
Finnmark HF har avventet en slik beslutning, før en gjennomfører egen plan om etablering av 
felles driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjenesten. For Helse Finnmark vil en 
AMK, samlokalisert med driftsorganisasjonen, gi økonomiske besparelser og bidra i 
omstilling for å oppnå driftsøkonomisk balanse.  
 
Adm. direktør foreslår AMK-sentralen lokalisert til Kirkenes sykehus. Både Hammerfest 
sykehus og Kirkenes sykehus har et godt faglig og driftsmessig grunnlag for å kunne tillegges 
AMK. Det akuttmedisinske fagmiljøet i Hammerfest har over langt tid bidratt i regionale og 
nasjonale sammenhenger. Fagmiljøet vurderes å være stabilt og solid. Hammerfest sykehus 
vil fortsatt være sentral i forhold til kompetanseutvikling og helsepersonellbemanning av 
luftambulanseressurser i Alta og Banak. Sykehuset vil også være et naturlig kompetansesenter 
for bilambulansetjenesten i vest. Lokalisering av AMK-sentralen til Kirkenes forventes å 
bidra positivt til den akuttmedisinske fagutviklingen ved dette sykehuset.  
 
                                                 
1 AkuttMedisinsk Kommunikasjonssentral 



 
 
Forskjellene i aktivitet, bemanning og kompetanse mellom de to enhetene er ikke slik at 
enkeltfaktorer vurderes å ha avgjørende betydning for lokaliseringen. Uansett lokalisering er 
det viktig med god opplæring og god kommunikasjon innenfor nødmeldetjenesten. I 
funksjons- og oppgavedeling mellom sykehus legger Helse Nord generelt vekt på å lokalisere 
funksjoner til lokalsykehus som kan bidra til å gi bredde i kompetanse, stabilisering av 
fagmiljøer og en balansert utvikling internt i det enkelte helseforetak. Forslaget er derfor også 
begrunnet ut fra en slik strategi. Kirkenes sykehus vil kunne ivareta denne funksjonen på en 
god måte. I en helhetsvurdering har administrerende direktør også vektlagt Kirkenes sykehus 
sin strategiske beredskapsrolle i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kirkenes sykehus 
ligger i nærheten av grensene til Russland og Finland.  
 
Forholdene i Helse Finnmark HF er slik at det ligger til rette for at endringen kan 
gjennomføres i 2008. Dette vil bli presisert i oppdragsdokumentet for 2008. Omstillingen vil 
medføre bemanningsreduksjon relatert til avvikling av AMK ved et av sykehusene. Dette er 
mindre endringer og må også sees i sammenheng med løsning for evt. videre ivaretakelse av 
LV-sentralfunksjoner2. Gjennomføringsprosessen forutsettes å legges opp slik at 
bemanningsmessige forhold løses tilfredsstillende. Fra Helse Finnmark HF er det framholdt at 
alt ligger til rette for at medarbeidere vil få andre oppgaver i resten av sykehuset. 
 
Bakgrunn/fakta 
Stortinget anbefalte i juni 2001 at det maksimalt bør være én AMK-sentral i hvert fylke. Etter 
helsereformen i 2002 er antallet sentraler i Helse Nord redusert med fem, fra elleve til seks. I 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF er sentralene lokalisert til Bodø og 
Sandnessjøen. AMK-sentralenes viktigste oppgave er å gi respons på henvendelser til 
medisinsk nødnummer 113. Enkeltsykehus i HF-ene opprettholder fortsatt legevaktssentraler 
(LV) for ivaretakelse av kommunal legevaktsformidling etter avtale med kommunene. Denne 
siste virksomheten har det største volumet i den medisinske nødmeldetjenesten. 
Hålogalandssykehuset HF er opphørt, og Harstad og Narvik sykehus er organisert som del av 
UNN. Dette foretaket gjennomfører i 2007 og 2008 en helhetlig organisering av 
virksomhetene. Endring i intern AMK-struktur planlegges derfor først i 2009. I Helse 
Finnmark HF ligger det til rette for å gjøre endring i 2008.  
 
Vurdering 
Både Hammerfest og Kirkenes sykehus har et godt faglig og driftsmessig grunnlag for å 
kunne ivareta en felles AMK. Nærhet til prehospitale utfordringer og til operative 
ambulanseenheter er viktig, men har ikke avgjørende betydning for lokaliseringen. I Finnmark 
er det omtrent dobbelt så mange innbyggere i nedslagsområdet for Hammerfest sykehus som 
for Kirkenes sykehus. Operativ organisering av ambulansetjenesten må være desentralisert og 
med lokale ledere. Avstand til og størrelse på befolkning er ikke av avgjørende betydning for 
lokalisering av AMK. Når AMK/driftsorganisasjonen lokaliseres til Kirkenes sykehus 
innebærer dette en større avstand til størst prehospital virksomhet. Dette stiller krav til en 
velfungerende organisering. Egen drift av ambulansetjenesten fra 1. januar 2008 blir 
krevende, særlig for driftsorganisasjonen de første årene. Avstand mellom den sentrale 
driftsorganisasjonen og den største prehospitale virksomheten kan medføre noen økte 
kostnader i implementeringsperioden. 

                                                 
2 LV-sentral (legevaktsentral) er en fagsentral betjent av helsepersonell for mottak, prioritering og formidling av 
henvendelser til kommunal legevakt (eller hjemmesykepleier / jordmor). 
  
LV-sentral i sykehus betyr at spesialisthelsetjenesten leverer slike tjenester/funksjoner til kommunenivået mot 
betaling. Også AMK-sentraler kan ha en LV-sentralfunksjon (fungere som LV-sentral for kommunenivået). 



 
 
Internt i helseforetaket er tjenestetilbudet i Hammerfest og Kirkenes slik at begge sykehus har 
faglige og andre driftsmessige forutsetninger for å kunne inneha AMK-sentralen. Helse 
Finnmark HF har vedtatt at en felles driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjenesten 
skal være lokalisert ved det sykehuset Helse Nord RHF beslutter lokalisering av AMK-
sentralen. Med vedtak i denne saken vil de viktigste forutsetninger for helhetlig organisering 
være avklart.  
 
Driftsmessige forhold i de to sykehusene viser forskjeller, men kan variere noe over tid med 
hensyn til bemanning og kompetanse. Begge dagens AMK-sentraler kan overta ivaretakelsen 
av hele Finnmark uten behov for bygningsmessige endringer før 2011/12 i forbindelse med 
nytt digitalt nødnett. Ved valgte lokaliseringssted må nye AMK-lokaler tas inn i nye 
bygningsmessige planforutsetninger og i investeringsplanen. I begge sykehusene ligger det 
godt til rette for å ivareta LV-sentral uten bygningsmessige endringer. Slike tjenester 
forutsetter medfinansiering fra kommunenivået. 
 
I utredninger omkring regjeringens ”nordområdesatsing” er helsetjenesten lite berørt, og det 
er usikkerhet om hvordan helsetjenesten skal planlegge for framtidig utvikling i 
Barentsregionen. Når det gjelder planlegging for krise- og katastrofeberedskap har imidlertid 
Helse Nord blitt tillagt en sentral rolle i de Barents Rescue øvelser som er gjennomført i 2005 
(Finnmark) og i 2007 (Nord-Finnland). Helse Nord reviderer nå regional beredskapsplan, med 
planlagt ferdigstillelse medio 2008. Normalt er det regional AMK ved UNN (R-AMK) som 
primært varsles ved større redningsoperasjoner og kriser/katastrofer i naboland, men det er 
lokal AMK (nærmest hendelsen) som ”eier” og ivaretar oppdraget. R-AMK støtter lokal 
AMK og kan unntaksvis overta etter anmodning. Hendelser innenlands skal alltid varsles til 
nærmeste AMK - og som ”eier” oppdraget. I revidert regional beredskapsplan vil 
barentssamarbeidet bli særskilt utredet. Lokalkunnskap og øving på tvers av sykehusgrenser 
og landegrenser vil i en slik sammenheng måtte vektlegges. 
 
Ut fra en helhetlig vurdering framstår begge sykehusene som gode alternativ for lokalisering 
av ny AMK, og begge sykehus vil kunne videreutvikle LV-sentralfunksjoner i fremtiden. Noe 
ulik avstand til befolkning og ambulanseressurser kan ikke tillegges avgjørende vekt i 
spørsmålet om systemstruktur og lokalisering av AMK. Avstandene er uansett store i 
Finnmark, klimatiske og andre forhold varierer. Beredskapsmessige hensyn, der Finnmark 
grenser til andre land i Barentsregionen har en viss betydning. Det er de siste årene et økende 
folk til folk samarbeid over landegrensene, og trafikk i havner og langs kysten øker. 
Utviklingen vil ventelig skyte fart i årene fremover. Et riktig strategisk valg for lokalisering 
av AMK vil derfor være Kirkenes sykehus.  
 
Helse Nord RHF arbeider ut fra en lokalsykehusstrategi der det er viktig å utvikle gode 
lokalsykehus som har et samlet tilbud som best imøtekommer befolkningens behov for akutte 
tilbud, behandling og rehabilitering, og som gir trygghet og stabilitet. Lokal AMK-sentral er 
en viktig funksjon som kan ivaretas av sykehus med ulik størrelse så lenge basisforutsetninger 
som tekniske systemer, kompetanse, støttetjenester er til stede. Videre er det viktig å legge til 
rette for en balansert utvikling i helseforetakene ved at ikke alle felles funksjoner må samles 
ett sted, jfr. også utviklingen i Helgelandssykehuset HF. Ved valg av Kirkenes ivaretas dette 
hensynet. Forslaget om å legge AMK-sentralen til Kirkenes legger også til rette for at Helse 
Nord kan møte evt. framtidige beredskapsmessige utfordringer i Barentsregionen. 



 
 
Spørsmålet om å inntil videre opprettholde to AMK-sentraler i Finnmark er reist. Dette kan 
ikke anbefales. Erfaringene fra allerede gjennomførte omlegginger i Helse Nord er gode, og 
dette vil vanskeliggjøre arbeidet med de driftstilpasninger som skjer i Helse Finnmark, når det 
gjelder etablering av felles driftsorganisasjon for all ambulanse- og nødmeldetjeneste.  
 
Omlegginger på dette område er også viktig i forhold til de samlede driftstilpasninger som må 
skje i helseforetaket for å oppnå driftsmessig balanse og økonomisk handlefrihet fremover. 
Helseforetaket har anslått samlede besparelser fra 3 – 5 mill kr. på kort sikt. Det tilrås derfor 
at valg av lokalisering blir vedtatt i år, og at dette gjennomføres i 2008.  
 
Konklusjon 
Ut fra en samlet vurdering anbefales omlegging i Helse Finnmark HF til én AMK-sentral i 
helseforetaket. AMK-sentralen foreslås lokalisert til Kirkenes sykehus. Det foreslås 
gjennomføring i 2008, etter en intern prosess som sikrer god medvirkning fra fagmiljøer og 
ansattes organisasjoner. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Finnmark HF skal samordne AMK-funksjoner i én felles AMK for Finnmark. 
 
2. AMK-sentralen skal inngå i en felles driftsorganisasjon for ambulanse- og 

nødmeldetjenesten i helseforetaket. 
 
3. AMK-sentralen og driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten lokaliseres 

til Kirkenes sykehus. 
 
4. Omleggingen skal skje i 2008, i nært samarbeid med fagmiljøene og ansattes 

organisasjoner. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Drøftingsprotokoll av 5. desember 2007 mellom tillitsvalgte og vernetjenesten i  
  Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF/Helse Finnmark HF 



UTREDNING 
 
Innledning  
Alternative strukturløsninger for Helse Finnmark HF 
Kjente alternative løsninger for struktur ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste når det 
gjelder betjeningen av befolkningen i Finnmark: 
1. Ingen AMK-sentral (AkuttMedisinsk Kommunikasjonssentral)/driftsorganisasjon i Helse 

Finnmark HF. Befolkningen/ambulansetjenesten betjenes fra UNN, Tromsø. 
2. Dagens løsning med to AMK-sentraler i Helse Finnmark HF med delt - fysisk og 

personellmessig - driftsorganisasjon (to ambulansesjefer, to medisinsk systemansvarlige, 
to AMK-ledere etc.). 

3. Én AMK-sentral/felles driftsorganisasjon lokalisert til Kirkenes sykehus. 
4. Én AMK-sentral/felles driftsorganisasjon lokalisert til Hammerfest sykehus. 
 
Avgrensninger med begrunnelse 
Vedr. alt. 1: 
Dette er et alternativ som ingen av fagmiljøene i Helse Finnmark HF og UNN går inn for. 
Dette er ikke aktuelt ut fra både tekniske, operasjonelle og juridiske årsaker og det ligger 
ingen forutsetninger om dette fra sentrale myndigheter. Brukerutvalget i Helse Finnmark HF 
har i forbindelse med møte i desember 2006 og i forbindelse med budsjett for 2007 uttrykt 
bekymring for en evt. flytting av AMK til UNN.  
 
Vedr. alt. 2: 
Dagens struktur er ikke egnet til å møte fremtidens utfordringer innenfor mange områder - 
mengdetrening/kompetanse personell, enhetlig ressursstyring i helseforetaket, teknologiske 
utfordringer, entydige kommunikasjonslinjer, behovet for tekniske og medisinskfaglige 
støttetjenester og rekruttering av personell. I tillegg vil en fortsatt struktur med to AMK-
sentraler i Finnmark ikke gi driftsmessige besparelser som forutsatt. I hovedsak er det 
forståelse i fagmiljøene for at dette alternativet er lite aktuelt for fremtiden. 
 
Saken avgrenses derfor til å drøfte alternativene 3 og 4, der forskjellen er lokaliseringssted. 
 
Prosess i denne saken 
Det har siden styresaken om AMK-struktur i 2002 pågått ulike prosesser knyttet til 
ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord. Når det gjelder prehospital struktur i Helse 
Finnmark HF ble det i 2006 fremmet en styresak i Helse Nord RHF som ble besluttet utsatt - 
og som nå tas opp igjen i revurdert stand. 
 
Konkret knyttet til dette saksfremlegget er det gjennomført: 
- Diskusjon vedr. AMK-struktur i møte Akuttmedisinsk fagråd 10. mai 2007.  
- Brukerutvalget i Helse Finnmark HF ble 15. oktober d.å. (sak 42/2007) orientert av 

direktør Eva H. Pedersen om status/plan for AMK-saken. 
- Møte med fagmiljøene / befaring AMK-sentralene i Kirkenes og Hammerfest 23. og 24. 

oktober 2007.  
- Utsendelse av saksprospekt 8. november 2007 til de konserntillitsvalgte. 
- Kontaktmøte med konserntillitsvalgte 21. november 2007.  
- Div. henvendelser fra konserntillitsvalgte omkring prosess/medvirkning og svar på dette. 
- Drøftingsmøte med tillitsvalgte i Helse Finnmark HF onsdag 5. desember 2007-12-05, jfr 

vedlagte protokoll 
- Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte planlagt til 12. desember 2007 i forkant av 

styremøte. Protokoll vil bli framlagt i styremøte.. 
- Innhenting av informasjon vedr. teletekniske forhold fra ekstern kompetanse. 
- Innhenting av informasjon vedr. radiotekniske forhold fra ekstern kompetanse. 
- Innhenting av informasjon vedr. prosess/erfaringer fra helseforetak som har gjennomført 

omorganisering av AMK. 



 
 
Bakgrunn 
 
Formelle vedtak - lovgrunnlag 
Stortinget anbefalte i juni 2001 at det maksimalt bør være en sentral pr. fylke. Styret i Helse 
Nord RHF anbefalte i 2002 at det skal være én AMK-sentral pr. helseforetak for bl.a. å ivareta 
et helhetlig ansvar innenfor definerte geografiske grenser. Etter Syketransportreformen i 2004 
har Helse Nord RHF gitt helseforetakene et helhetsansvar for all ambulanse- og 
pasienttransport innenfor sin foretaksgrense - inklusive ressurskoordinering. Helse Nord RHF 
fremmet i juni 2006 en styresak om AMK-struktur i Helse Finnmark HF hvor det var foreslått 
en sentral lagt til Hammerfest sykehus. Denne saken ble trukket/utsatt før styrebehandling. 
 
Med hjemmel i Lov om spesialisthelsetjenester er Helse Nord RHF sitt ansvar vedr. 
medisinsk nødmeldetjeneste definert i forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus” § 7 (Ansvarsforhold). 
 
Status AMK-struktur 
Etter helsereformen er antallet AMK-sentraler i Helse Nord redusert med fem AMK-sentraler 
(fra elleve til seks) - status: 
 
Helse Finnmark HF: To - Uendret (AMK-Hammerfest og AMK-Kirkenes) 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: To - AMK-Narvik er flyttet til AMK-Harstad og AMK- 
  Tromsø 
Nordlandssykehuset HF: En - AMK-Lofoten og AMK-Stokmarknes er flyttet til  
  AMK-Bodø 
Helgelandssykehuset HF: En - AMK-Mosjøen og AMK-Rana er flyttet til AMK- 
  Sandnessjøen. 
 
Denne saken omhandler ikke struktur i UNN etter oppløsning av Hålogalandssykehuset 
(AMK Harstad). Målsettingen er at AMK-virksomheten i UNN skal organiseres i én AMK-
sentral i løpet av 2009. Dette vil bli sett i sammenheng med ny drift av 
flykoordineringssentralen 2009 og økt arealbehov i den regionale AMK-sentralen på UNN, 
Tromsø. 
 
Befolkning 
I tiårsperioden fra 1997 til 2007 er befolkningen i Finnmark redusert fra 75.575 til ca. 72.665. 
I denne perioden er det bare tre kommuner i Finnmark som økte folketallet - dette er Alta, 
Hammerfest og Karasjok, med henholdsvis 10,2; 0,3 og 0,2 prosent. De kommunene som har 
størst nedgang i folketallet i perioden er Vardø og Loppa, med en nedgang på mellom 
henholdsvis 23,4 og 22,6 prosent.  
 
Dagens struktur, volum og ansvar 
Dagens todelte oppgavestruktur vedr. ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Finnmark HF 
fordeler seg geografisk slik det fremkommer av kartet under. Skalerbart kart som bedre viser 
befolkningsstørrelser finnes her http://www.ssb.no/emner/01/01/20/tettstedkart/fylke20.pdf. 

http://www.ssb.no/emner/01/01/20/tettstedkart/fylke20.pdf


 
 

 

AMK-Hammerfest 

AMK-Kirkenes 

 
 
 
Dagens seks AMK-sentraler i Helse Nord betjener følgende befolkningsinndeling (AMK-
områder): 
 
AMK-Kirkenes   24.962 innbyggere  (betjener LV-sentral for ca. 10.000 innb.) 
AMK-Hammerfest  47.703 innbyggere (betjener LV-sentral for ca. 10.400 innb.) 
AMK-Tromsø 118.378 innbyggere (betjener ikke LV-sentral, men R-AMK/FKS) 
AMK-Harstad  61.713 innbyggere (betjener LV-sentral for ca. 29.200 innb.) 
AMK-Bodø 132.044 innbyggere (betjener LV-sentral for ca. 49.000 innb.) 
AMK-Sandnessjøen  77.437 innbyggere (betjener LV-sentral for ca. 23.000 innb.) 



 
 
Helse Finnmark HF har ansvaret for et stort geografisk areal - totalt 48.649 km². Dette gir 
utfordringer for ivaretakelse av prehospitale akuttjenester - og er en av grunnene til at det 
fortsatt anbefales egen AMK-sentral for Finnmark. 
 
Ansvaret for kommuner/befolkning i Finnmark fordeler seg slik mellom AMK-sentralene:  
 

Kommunenr Navn Innbyggertall 
pr 01.01.2007

AMK-Kirkenes AMK-
Hammerfest

2002 Vardø 2 286 2 286
2003 Vadsø 6 124 6 124
2004 Hammerfest 9 391 9 391
2011 Kautokeino 2 965 2 965
2012 Alta 18 090 18 090
2014 Loppa 1 150 1 150
2015 Hasvik 1 005 1 005
2017 Kvalsund 1 092 1 092
2018 Måsøy 1 319 1 319
2019 Nordkapp 3 274 3 274
2020 Porsanger 4 141 4 141
2021 Karasjok 2 873 2 873
2022 Lebesby 1 357 1 357
2023 Gamvik 1 046 1 046
2024 Berlevåg 1 086 1 086
2025 Tana 2 979 2 979
2027 Nesseby 884 884
2028 Båtsfjord 2 113 2 113
2030 Sør-Varanger 9 490 9 490

Totalt 72 665 24 962 47 703  
 
Befolkningen i Alta (18090) utgjør hoveddelen av forskjellen i befolkningsmenge mellom 
dagens to sentraler. 
 
Medisinsk nødmeldetjeneste i Finnmark har to AMK-sentraler og tolv LV-sentraler som 
betjener til sammen 72.665 innbyggere. Gitt at AMK-ene er bemannet hele døgnet med to 
personer og at LV-ene er bemannet med en person betyr det at det at det er 16 personer 
samtidig i kommunikasjonsberedskap for å betjene befolkningen i Finnmark.  
 
Tall fra 2005 viser at gjennomsnittlig antall henvendelser fra publikum på nødnummer 113 er 
seks pr. dag i AMK-Hammerfest og fire pr. dag i AMK-Kirkenes. Inkludert antall 
legevakthenvendelser (LV-sentral) blir gjennomsnittlig sum pr. dag ca. 24 i begge sentralene. 
 
Antatte kostnader for drift av AMK-sentral 
Minimum bemanningskrav i AMK-sentral vurderes å gi følgende årlig driftskostnad pr. 
AMK-sentral (Kilde: Helse Midt-Norge RHF: Utredning om prehospitale tjenester 2003, del 
1): 
 
Indeksregulert med 3 % pr. år til ca. 2007-priser: 
Bemanning (2+2+2)  kr. 6 534 000,- 
Faste kostnader *  kr. 1 839 000,-
Sum   kr. 8 373 000,-
* anslag husleie, utgifter til tele- og datakommunikasjon, div. overhead. 
 
I tillegg kommer kostnader til teknisk drift/vedlikehold, avtaler eksterne leverandører etc. 



 
 
I oppgitte bemanningskostnad er det lagt til grunn 13,5 stillinger. En omorganisering til én 
AMK-sentral i Helse Finnmark HF forventes ikke å gi en slik besparelse fordi begge dagens 
sentraler drives med et lavere kostnadsnivå - bl.a. pga. ressursdeling med mottagelse.  
 
Ambulansestruktur og aktivitet 
Fra 1. januar 2008 er det forutsatt at Helse Finnmark HF utøver bilambulansetjenesten og 
helsepersonelldelen av båtambulansetjenesten i egen regi. Tidligere har helseforetaket overtatt 
driften av medisinsk del flyambulansetjenesten og delvis det samme vedr. 
redningshelikopteret på Banak (avtale med SNLA).  
 

 
 
 
Fordeling av ambulanseressurser, oppdrag bilambulanse, landareal og befolkning mellom 
Vest-Finnmark og Øst-Finnmark: 
 
 AMK-Hammerfest / Vest-Finnmark AMK-Kirkenes / Øst-Finnmark 
Bilambulanseressurser  21 65,6 % 11 34,4 % 
Antall stasjoner bilambulanse 11 64,7 % 6 35,3 
Båtambulanseressurser (plan) 3 100 % 0 0 % 
Luftambulanseressurser  3 75 % 1 25 % 
Totalt antall ambulanseressurser 27 69,2 % 12 30,8 % 
Ambulanseoppdrag bil 2005 8.159 64,4 % 4.508 35,6 % 
Landareal (km²) 34.759 71,5 % 13.878 28,5 % 
Befolkning 47.703 65,6 % 24.962 34,4 % 
 
AMK-Hammerfest er luftambulanse AMK (LA-AMK) med ansvar for rednings-
/ambulansehelikopteret på Banak. AMK-Tromsø har koordineringsansvaret for flyene i Alta 
(to) og Kirkenes (en), rekvirering skjer via lokal AMK-sentral eller i konferanse med denne. 



 
 
En av de viktigste utfordringene for helseforetakets nye driftsorganisasjon for amb/nød er å 
oppfylle forskriftens (”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus”) kompetansekrav. I 
følge ny ambulanseplan for Helse Finnmark HF oppfyller kun ca. 33 % av 
ambulansepersonellet forskriftskravene. Helse Nords mål er at minimum 75 % av 
ambulansepersonellet skal være autoriserte ambulansearbeidere innen 2010. Denne 
utfordringen for helseforetaket vil forutsette en velfungerende og kompetent 
driftsorganisasjon som kan følge opp de enkelte tjenestene på en tett og god måte. 
 
Viktige forutsetninger for driftsorganisasjonen for amb/nød 
Organiseringen skal være felles for ambulanse og nødmeldetjeneste, den skal være integrert 
og samordnet, ha en operativ struktur med klare ansvars- og myndighetsforhold - og være i 
stand til å utøve det nødvendige systemansvar for tjenesten. (Ref. NOU 98:9). Medisinsk 
faglig, operativt og administrativt ansvar må være klart definert og plassert i en klinisk 
avdeling med akuttmedisinske oppgaver. De sentrale ledd i driftsorganisasjonen bør være 
fysisk samlokalisert for å kunne utvikle et fagmiljø som kan ivareta fagoppgavene, fungere 
som lokalt kompetansesenter og sikre kvalitet og oppfølging av tjenesten. 
 
I forbindelse med styrebehandling i Helse Finnmark HF av ny ambulanseplan gjeldende fra 
1.1.2008 ble det vedtatt at felles driftsorganisasjon for ambulanse og medisinsk 
nødmeldetjeneste skal lokaliseres der hvor styret i Helse Nord RHF beslutter lokalisering av 
”ny” AMK-sentral.  
 
Kjørekontoret i helseforetaket (syketransport) er lokalisert til Hammerfest sykehus. P.g.a 
muligheter for noe samordning, logistikkmessig kompetanse, faglige vurderinger omkring 
pasientens medisinske behov knyttet til transport og egnede hjelpemidler søker 
helseforetakene ofte å samlokalisere (f.eks. vegg i vegg) slikt kjørekontor med AMK-sentral. 
 
Viktige forutsetninger for AMK 
Helseforetakets AMK-sentral skal ha overordnet ressursoversikt i foretaksområdet (inklusive 
luftambulanseressurser) og ta ansvar for prioritering og koordinering av alle ressurser. AMK-
sentralen må sørge for entydig plassert og ivaretatt systemansvar og fagansvar gjennom hele 
døgnet. Sentralen må ha kapasitet til å ivareta daglig beredskap samt kunne håndtere krise- og 
katastrofesituasjoner i samhandling med R-AMK. 
 
Det forutsettes en bemanning som ivaretar fagkrav, sikkerhet og kvalitet både operativt og 
medisinsk. Sentralens bemanning må avspeile aktivitet, men det må være minst to operatører 
tilgjengelig i tilstedevakt gjennom hele døgnet. Operatørene må ha kompetanse som omfatter 
medisinskfaglig, operativt og kommunikasjonsmessig fagkunnskap. Det må stilles krav om 
kontinuerlig opplæring og etterutdanning av operatørene. 
 
Å være operatør i en medisinsk fagsentral er krevende - det forutsetter en kompetanse (og 
personlig egnethet) som betinger opplæring, trening og kjennskap til hele den prehospitale 
kjeden og dens mange variabler. Når en pasient eller andre ringer medisinsk nødnummer 113 
startes en helsefaglig tiltakskjede som skal ivaretas på en medisinsk forsvarlig måte 
(medisinsk veiledning og behandling prehospitalt). Det har nå nærmest blitt en standard at 
kompetent sykepleier og ambulansefagarbeider (ressurskoordinator) jobber i team i AMK-
sentralen. Erfaring tilsier at minimumsbemanning (to operatører) er tilstrekkelig for å betjene 
befolkningen i Finnmark (ca. 73.000 innbyggere og hver av AMK-ene har ca. 10.000 LV-
kunder). Tilleggsbemanning deler av døgnet kan være nødvendig dersom LV-tjenester til 
kommunenivået øker i omfang.  



 
 
Eksempel fra Helse Nord: 
• I Helgelandssykehuset HF v/AMK-Sandnessjøen betjenes ca. 77.000 innbyggere og ca. 

23.000 LV-kunder med en bemanning på 2 operatører døgnet rundt. 
• I Nordlandssykehuset HF v/AMK-Bodø betjenes ca. 132.000 innbyggere og ca. 49.000 

LV-kunder med en bemanning på 3 operatører dag/sen ettermiddag og 2 operatører 
resten av døgnet. 

 
Vurderinger/konsekvenser  
Det har etter 2002 vært gjennomført en rekke sammenslåinger av AMK-er i Helse Nord. Forut 
for mange av disse har det vært uttrykt skepsis til slik endring fra ulike hold. 
Motforestillingene er ofte knyttet til usikker faglig gevinst, tap av lokalkunnskap og dårligere 
service til publikum. 
 
Nasjonalt har det de senere år vært en trend med reduksjon av antall AMK-sentraler - fra ca. 
44 sentraler i 1998 til 20 sentraler i 2007. Begrunnelsen for færre sentraler er vanligvis 
kompetanse (mengdetrening/erfaring), kvalitet, faglig miljø, entydig kommunikasjons- og 
ansvarspunkt for samarbeidsaktørene på ulike forvaltningsnivå, unødvendig bruk av 
helsepersonellressurser til kommunikasjonsberedskap - og kostnadsaspektet.  
 
Erfaringene fra de mange sammenslåinger av AMK-er i Helse Nord er i all hovedsak positiv - 
publikum har i liten grad merket endringene og det er ikke registrert noen uheldige hendelser 
knyttet til disse endringene. Berørte helseforetak har gjort et grundig forarbeid og 
omkoblingene har skjedd uten problemer. Forberedelsene har vært krevende og medført 
opplæring av operatører, omfattende samhandling med samarbeidsparter/kommuner og 
informasjonsarbeid. Disse prosessene har generelt vært positive og nyttige for AMK-ens 
videre ivaretakelse av tjenesten. Helse Finnmark HF kan med fordel innhente erfaringer fra 
tidligere gjennomførte prosesser både i UNN (tidligere Hålogalandssykehuset), 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. 
 
I en vurdering av antall AMK-sentraler må positive effekter vurderes spesielt mot negative 
effekter vedr. evt. tap av f. eks lokalkunnskap. Befolkningen/AMK-området må være stort 
nok for faglige gevinster, men samtidig lite nok for å kunne betjene befolkningen på en 
tilfredsstillende måte. I denne sammenheng er medisinsk nødmeldetjeneste et 
kommuniserende nettverk bestående av AMK (med tilknytninger intrahospitalt), LV-sentraler 
i kommunene og en desentralisert ambulansetjeneste. I tillegg kommer regional AMK, 
legebemannede luftambulansebaser og andre nødetater. Dette innebærer f.eks. at en AMK-
operatør kan koble i konferanse en lokal LV-sentral ved behov for bistand. 
 
Utrulling av ressursstyringssystem (flåtestyring) for ambulansetjenesten før årsskiftet vil gi 
AMK-operatørene et bedre verktøy for oversikt, koordinering og kommunikasjon. 
 
Dagens drift og økonomiske betraktninger 
Begge AMK-sentralene har avtaler med vertskommunene om felles akuttmottak (FAM). 
Hammerfest kommune betaler et årlig beløp som tilsvarer ca. tre sykepleierårsverk, 
tilsvarende betaler Sør-Varanger kommune for ca. to årsverk. Inkludert i avtalen er også 
levering av LV-sentral tjenester til kommuner mellom kl. 15.00 – 08.00 pluss helger. 
 
Dagens bemanning i begge sentralene baserer seg på en person i fast tilstedevakt på 
operatørplass og en person i akuttmottaket som bemanner sentralen ved behov (tilkalling). 
Slik organisering er av medisinsk systemansvarlig i Helse Finnmark HF blitt vurdert som 
forsvarlig pga. liten befolkning /lav aktivitet pr. sentral. Ingen av sentralene har etablert 
ordning for ambulansekoordinator.  



 
 
Gitt at ”ny” AMK-sentral ikke medfører behov for bemanningsøkning ved dette sykehuset 
kan realistisk besparelse ved omstillingen være i størrelsesorden 2,5 – 5 mill. kr på kort sikt - 
avhengig av etterbruken til avviklet AMK-sentral.. Reduksjon fra to faste operatører i 
tilstedevakt til en LV-operatør (størstedelen av døgnet) gir en kostnadsreduksjon på ca. 3,5 
mill. kr. etter Helse Midt-Norges beregning. En LV-operatør har større fleksibilitet til å gjøre 
andre oppgaver (f.eks. i mottagelsen) i stille perioder. 
 
De siste års usikkerhet vedr. fremtidig struktur og lokalisering har nok medvirket til en viss 
stagnasjon i sentralenes kvalitetsutvikling. Også av denne grunn er det viktig med en endelig 
avgjørelse i beslutningen om sammenslåing til én AMK-sentral for Finnmark og lokalisering 
av denne. 
 
Faglig miljø og ressurser intrahospitalt 
AMK-sentraler skal til enhver tid ha AMK-lege i vakt som er tilgjengelig for operatører og 
ambulansepersonell når disse har behov for medisinske råd og beslutninger. Vanligvis er det 
anestesiologer som ivaretar denne funksjonen, men også andre kompetente leger kan ivareta 
funksjonen. I følge NR-basen har Hammerfest 6 stillingshjemler for anestesileger mens 
Kirkenes har 3. Pr. i dag har Kirkenes besatt 2,5 stillinger, mens Hammerfest har besatt 3 
stillinger. 
 
Det akuttmedisinske fagmiljøet i Hammerfest har over langt tid bidratt vesentlig i regionale 
og nasjonale sammenhenger. Deres engasjement og kompetanse har også vært sentral i 
etableringen og utviklingen av BEST-konseptet (bedre & systematisk traumebehandling) som 
er innført ved mer enn 45 sykehus i Norge - og som tidligere er vedtatt benyttet ved alle 
sykehusene i Nord-Norge.  
 
Det er en forutsetning at AMK-sentral/driftsorganisasjon er forankret i avdeling i sykehuset 
som håndterer akuttmedisinske problemstillinger. Intrahospitalt miljø er viktig for faglig 
utvikling. AMK-sentral må ha tilgang til rådgivnings- og beslutningsstøtte for å kunne 
gjøre/iverksette best mulige tiltak. Slik kompetansetilgang må settes i system og være 
tilgjengelig enten i eget hus eller via tele- eller radiotekniske løsninger. F.eks. må ofte 
beslutningsstøtte vedr. psykiatriske problemstillinger for Finnmarks del hentes fra 
Tromsø/UNN. Nye systemer i dag muliggjør f.eks. at kardiolog får tilgang til og kan tolke 
prehospital EKG i hjemmevakt. Helse Nord RHF har over år satset på nye telemedisinske 
løsninger, bl.a. VAKe (videobasert akuttmedisinsk konferanse) i Finnmark og tilsvarende i 
UNN inkludert Svalbard. 
 
En ny AMK-sentral for Finnmark må ha tilgang til og rutiner for at en krisestab raskt kan tre 
sammen ved større hendelser. Viktige faggrupper må fortrinnsvis være fysisk tilgjengelig i 
tilknytning til AMK i henhold til sykehusets kriseplaner. 
 
Dagens AMK-sentraler har ikke tilgjengelighet til en organisert tolketjeneste i døgnberedskap. 
AMK-Kirkenes har ofte henvendelser fra russisktalende som blir håndtert med (noe tilfeldig) 
bistand fra personer i sykehuset som behersker russisk. Også noen av AMK-operatørene 
snakker russisk, og sykehuset har også noe samisktalende personell. Hammerfest sykehus har 
mange henvendelser fra samisk befolkning (bl.a. Karasjok og Kautokeino). Sykehuset har noe 
samisk-talende personell. AMK-Hammerfest har en rutine som medfører at samisktalende 
ambulansepersonell (f.eks. fra stasjon nær innringer) settes i konferanse. 



 
 
Ivaretakelse av henvendelser på andre språk må ivaretas ved at det er systemmessig tilgang til 
tolketjenester og etablere velfungerende rutiner for dette. Slik organisering må sikre at 
samisktalende befolkning og pasienter med andre språk ivaretas på en god måte. AMK’s 
behov/tilgjengelighet til tolkekompetanse er ikke avhengig av lokal tilstedeværelse, men 
hentes fra sted/steder hvor den finnes.  
 
AMK-operatører - kompetanse og rekruttering 
Begge AMK-sentralene synes i dag å være velfungerende og har gode og kompetente 
medarbeidere. ”Ny” AMK-sentral i helseforetaket må sikres rekruttering og 
kompetanseutvikling av egnet personell - sykepleiere og ambulansefagarbeidere 
(koordinatorer). Det er ikke noen vesentlig forskjell i de to sykehusenes muligheter for 
kompetanseutvikling. 
 
Prehospitale ressurser og utfordringer 
Kompleksiteten i driften av den prehospitale virksomhet er størst i Vest-Finnmark - som har, 
størst avstander mellom enheter, de fleste ambulanseressursene, de fleste personellmessige 
ressurser og følgelig det største volum på behov for opplæring og oppfølging. Her er også de 
største logistikk-/koordineringsmessige utfordringene. 
 
Driftsorganisasjonens nærhet til de største prehospitale utfordringene har faglig og økonomisk 
betydning i ledelse, utvikling og drift av virksomheten. Dette var et viktig argument vedr. 
beslutningen om å legge AMK-sentralen/driftsorganisasjonen for Helgelandssykehuset HF til 
Sandnessjøen. Lokalkunnskap om utfordringer knyttet til ca. 20.000 mennesker avhengig av 
ambulansebåter, legevaktorganiseringer og koordinering av mange/ulike ambulanseressurser 
er viktige premisser. Samtidig viser denne lokaliseringen at man ikke er avhengig av å 
lokalisere AMK-sentralen til det største sykehuset for å lykkes. 
 
Fysiske forhold AMK-sentral 
Selve AMK-sentralen (kontrollrommet) er relativt trangt både i Hammerfest og i Kirkenes - 
noe bedre plass i AMK-Hammerfest. Begge sentralene har så vidt plass til tre operatørplasser 
(to fast bemannet, en i reserve/LV-tjenester) som kreves for betjening av hele 
foretaksområdet.  
 
Tekniske forhold helseradionettet i Finnmark 
Radioteknisk utstyr ble utskiftet i begge sentralene for ca. 2,5 år siden. Begge er i hovedsak 
teknisk oppdatert vedr. IKT-verktøy for AMK-sentraler, men ingen av sentralene har 
callsenterløsning (Mortensens løsning for integrasjon telefoni og radio). Sentralene har kun 
serviceavtale / leverandørberedskap hverdager dagtid. I tiden fremover har ingen av 
sentralene selv teknisk kompetanse på AMK-utstyr til å ivareta feilretting etc. Operatører i 
begge sentralene - som har gjennomgått superbrukerkurs - har nå sluttet slik at alle endringer 
gjøres fra Tromsø av Radiosystemer Nord AS via fjerntilkobling (VPN).  
 
Det er ikke reservedelslager i Finnmark for helseradionettet eller avtale om slikt. Ved 
uttrykning av radiotekniker fra Tromsø er det lettere/raskere å reise til Hammerfest enn til 
Kirkenes. 
 
Det tekniske rommet for AMK-Kirkenes er trangt og lite egnet for å håndtere en utvidelse. 
Ved implementering av nytt digitalt nødnett (ca. 2012) vil dette ikke la seg gjøre i AMK-
Kirkenes uten ombygging. Også teknisk rom AMK-Hammerfest vil mest sannsynlig være for 
lite for det nye nødnettet.  



 
 
Begge sentralene kan teknisk sett (med dagens utstyr) ivareta AMK for Finnmark frem til ca. 
2011/12 uten arealmessige ombygginger - dvs. før nytt digitalt nødnett/nye tekniske løsninger 
skal implementeres i henhold til Stortingsvedtak. Valgte sentral for hele Finnmark bør 
oppgraderes med callsenterløsning for bedre integrasjon og samhandling med andre sentraler. 
 
Teletekniske forhold i Finnmark 
Publikums tilgjengelighet til 11x-sentaler er en kritisk faktor ved akutt nød. Brudd i det 
offentlige telenettet skjer heldigvis svært sjelden, men kjente hendelser i Nord-Norge 
bekrefter at dette skjer en gang i blant. Generelt har driftsforstyrrelser i telenettet noen ganger 
”slått ut” både fasttelefoni, mobiltelefoni og helseradionettet.  
 
De nærmeste årene vurderes risikoen for driftsforstyrrelser i telenettet i Finnmark å være 
marginalt større ved å lokalisere felles AMK-sentral i Kirkenes enn i Hammerfest. Ser man 
dette i sammenheng med bosetningsstruktur / befolkingsmengde vil risikoen for nedetid være 
noe større ved felles AMK-sentral i Kirkenes enn i Hammerfest. Denne forskjellen i risiko 
forventes å utjevne seg om få år. 
 
Helheten i medisinsk nødmeldetjeneste 
Befolkningen skal ha heldøgnlig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenestens nødsentral 113 og 
primærhelsetjenestens ø-hjelpstelefon i LV-sentral. Begge forvaltningsnivåene inngår i det 
felles lukkede nettet for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Begge AMK-sentralene i 
Finnmark leverer LV-sentraltjenester til ca. 10.000 mennesker hver. Ved avvikling av en 
sentral må Helse Finnmark HF - i samarbeid med berørte kommuner - finne en løsning som 
fortsatt sikrer befolkningens tilgjengelighet til kommunal legevakt.  
 
Levering av LV-tjenester til kommunenivået (LV-sentral i sykehuset) sikrer kontinuiteten i 
nødmeldetjenesten, men forutsetter tilfredsstillende medfinansiering fra kommunene. I 
styresaken fra 2002 ble det påpekt at dette alternativet forutsetter minst 80 % ekstern 
finansiering. Bakgrunnen for at det ikke ble anbefalt 100 % ekstern finansiering er at denne 
løsningen har en egenverdi i forhold til samhandling med primærhelsetjenesten og for intern 
kommunikasjon. Sykehusene kan tilby kommunene kompetanse og teknisk utstyr for å ivareta 
LV-funksjonen - det burde derfor være attraktivt for flere kommuner å delta i en slik 
organisering, også sett i fra et kostnadsperspektiv. I tillegg vil kommende digitale nødnett 
sannsynligvis ytterligere øke kostnadsbelastningen for kommunene. Til sammenligning 
ivaretar AMK-Bodø LV-tjenester til kommuner med til sammen ca. 49.000 innbyggere. 
 
Helse Finnmarks må i sin vurdering også ta hensyn til samarbeidet med kommunene vedr. 
felles akuttmottak (FAM). 
 
En avvikling av LV-sentralfunksjonen innebærer at berørte kommuner selv må ivareta LV-
sentral for sin befolkning, evt. gjennom et interkommunalt samarbeid. Nødvendig 
kommunikasjon fra ambulanse og andre ved at helseradioapparat og telefon plasseres f. eks i 
akuttmottaket. 
 
Barentssamarbeidet 
Rapporten (sept. 2006) fra ”Nordområdeutvalget helse” fremhever at samhandling over 
landegrensene vil øke raskt i årene som kommer og at det er nødvendig å se på nordområdene 
i et helhetlig perspektiv, også i forhold til helsespørsmål. Rapporten anbefaler styrking av 
Beredskapsarbeidet i nordområdet, gjennom en egen handlingsplan og at Kirkenes sykehus 
bør tillegges en særskilt rolle i beredskapssammenheng. En AMK-sentral har generelt en 
sentral beredskapsrolle for helsetjenesten. 



 
 
Omliggende utfordringer i ambulanse- og nødmeldetjenesten 
Grensebyen Kirkenes har ti prosent russisk befolkning og enda flere hvis en regner med 
mannskap som ligger i havnen og venter på fiskekvoter eller som benytter Kirkenes som 
transitthavn. I tillegg fylles byen av russere på handletur. Gatenavnene har russiske og norske 
navn. Murmansk med 350.000 innbyggere ligger tre - fire timers lang biltur unna. Det er en 
stor og økende andel russere som reiser til/gjennom Kirkenes. AMK-Kirkenes har 
grenseproblematikk mot Russland og Finnland med tilhørende språkutfordringer. AMK-en 
har også en del henvendelser fra samisktalende befolkning.  
 
AMK-Hammerfest har områdeansvar for et meget stort volum av norske og utenlandske 
turister som har Nordkapp som reisemål. I et godt turistår kan så mange som 260.000 
betalende turister besøke Nordkapp.  
 
Når man i plansammenheng diskuterer dimensjonering og lokalisering kommer det alltid 
innspill på industrianlegg, befolkningsøkning sommertid, trafikkbelastede veier etc. Imidlertid 
er det slik at vi må planlegge og dimensjonere for det normale, ikke for unntakene / det som 
eventuelt kan skje. Dersom større ulykker eller katastrofer skjer vil nødvendige ressurser 
kanaliseres dit, jfr. nødetatenes samvirkeprinsipp og Hovedredningssentralens rolle. 
Varslingsvei mellom Helse Nord og våre naboer i nord ved hendelse/samordningsbehov er via 
regional AMK-sentral i Tromsø. Ved redningsaksjoner i grensetrakter eller i annet 
land/farvann har Hovedredningssentralen koordineringsansvaret. Store industrivirksomheter 
har også etablert intern beredskap for ulykker, og som samhandler med helsetjenesten i 
situasjoner der dette kreves. 
 
Ny forskrift stiller ikke bare krav til samhandling i helsetjenestene, men også mellom de 
forskjellige nødetater. Gjensidig samarbeid mellom 11x-etatene skal være systematisk og 
formalisert. I Finnmark er 110 for brann lokalisert til Hammerfest mens 112 er lokalisert både 
i Hammerfest og i Kirkenes (to politidistrikt). I noen sammenhenger kan det være fordelaktig 
at 11x-sentralene er lokalisert i samme by, men dette er ikke avgjørende for valg av AMK-
lokalisering. På Helgeland er f.eks. 113 i Sandnessjøen, 112 i Mosjøen og 110 i Mo i Rana. 
 
Oppsummering  
Overordnet i saken er å etablere én ”ny” AMK-sentral og felles/samlokalisert ledelse for 
driftsorganisasjonen i Helse Finnmark HF. Det er dette som gir en systemmessig forbedret 
struktur og en entydig ansvarsplassering. Det gir også det beste grunnlaget for en nødvendig 
faglig og kvalitativ utvikling av ambulanse- og nødmeldetjenesten i helseforetaket. 
 
Personellet i begge dagens sentraler har en kompetanse og egnethet som det faglig kan bygges 
videre på. Dette er et godt grunnlag for en ny AMK-sentral som for fremtiden skal ha både 
sykepleie- og ambulansefaglig personell. Det vil uansett valg av sentral være behov for økt 
kompetanse på logistikk- og koordineringsmessige utfordringer ved å ivareta hele Finnmark.  
Det er ikke vesentlige forskjeller i mulighetene for å rekruttere og lære opp nødvendig 
personell. Nytt ressursstyringssystem i 2007 vil være et verdifullt verktøy i en samordnet 
håndtering av de samlede ambulanseressursene i helseforetaket. 
 
Uavhengig av hvor en ”ny” AMK-sentral lokaliseres skal helsetjenesten som leveres til 
befolkningen ha samme tilgjengelighet og kvalitet. Dette kan leveres uavhengig av om AMK-
sentralen/driftsorganisasjonen er lokalisert til Kirkenes eller Hammerfest. Personellet i en ny 
AMK-sentral vil uansett måtte bygge opp kompetanse for hele foretaksområdet.  



 
 
Ledelse og styring av ambulanse- og nødmeldetjenesten (felles driftsorganisasjon) krever en 
samlokalisert og faglig forankret ledelse. Nøkkelfunksjoner som medisinsk systemansvarlig, 
ambulansesjef, AMK-leder og undervisningsansvarlig må samlokaliseres og samarbeide tett. 
Ledelse og drift av ambulansetjenesten er utfordrende og krever også en desentralisert 
organisering. Dette innebærer at - selv om ledelse/nøkkelfunksjoner er sentralisert - må det 
være et operativt nettverk og en desentralisert ledelsesstruktur. Vanlig er at 
ambulansetjenester som naturlig har en områdetilhørighet defineres og får en områdeleder - 
og at hver ambulansestasjon har en stasjonsleder i deltid (avhengig av størrelse). Eksempelvis 
vil Alta-området med størst tjeneste (biler/fly) og befolkning være et knutepunkt for lokal 
ledelse/fagutvikling av dette området.  
 
En plassering av felles AMK i Kirkenes vil gi noen større utfordringer knyttet til ledelse/drift 
av ambulansetjenesten pga. større avstand mellom sentrale nøkkelfunksjoner og den største 
prehospitale aktivitet/virksomhet. Dette er en organisatorisk utfordring og kan medføre økte 
kostnader for driftsorganisasjonen særlig de første årene i forbindelse med ny ambulansedrift i 
egen regi. Erfaring fra andre helseforetak er at overgangen er krevende og betinger en tett 
oppfølging av de ulike stedene. 
 
I forhold til økonomiske vurderinger isolert til AMK-drift er det viktigste ikke en evt. rask 
økonomisk besparelse, men å redusere den fremtidige kostnadsveksten. Et eksempel på dette 
er at kostnadene til nye lokaler, nytt teknisk rom, nytt utstyr, opplæring og ulike 
tilknytningsavgifter vil være tilnærmet det dobbelte ved to sentraler for å oppfylle krav vedr. 
nytt nødnett i 2011/12. 
 
Lokalisering av fremtidens AMK for befolkningen i Helse Finnmark HF er mulig både i 
Hammerfest og i Kirkenes. Kriteriene for suksess er i stor grad knyttet til tid nok til å 
gjennomføre gode prosesser og en fremtidsrettet organisering av tjenestene. I tillegg vil det 
for fagmiljøene kunne gi et bedre grunnlag for en fortsatt videreutvikling av de 
akuttmedisinske tjenestene. Det faglige samarbeidet på tvers av ”geografien” vil være 
avgjørende for et kvalitativt godt tilbud til befolkningen. 
 
En felles AMK-sentral for Helse Finnmark HF kan ivaretas, uten at det er behov for 
bygningsmessige endringer/investeringer før 2011/12, både i Hammerfest – og Kirkenes 
sykehus. 
 
Helse Finnmark HF anbefales å etablere en prosjektgruppe for planlegging og gjennomføring 
av ”ny” AMK/driftsorganisasjon. Helseforetaket må etablere nødvendige 
samhandlingsarenaer, f.eks. brukermedvirkning, informasjon, tekniske anlegg etc.  
Helseforetaket må også vurdere helheten i den medisinske nødmeldetjenesten, herunder evt. 
behov/grunnlag for at avviklet AMK-sentral fortsatt skal levere LV-sentral tjenester til 
kommunenivået (forutsetter tilstrekkelig volum og inntekter).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOKOLL 
FRA DRØFTINIGSMØTE 

Mellom. 
Helse Nord og Helse Finnmark. 

Og  
Tillitsvalgte og vernetjeneste Helse Finnmark. 

 
 

Sak: Lokalisering av AMK-sentral Helse Finnmark HF. 
 
 
Drøftingsmøtet ble foretatt med hjemmel i HA. §. 31 
 
Sted: Møtet ble avviklet som videokonferanse mellom Bodø, Kirkenes,  
Alta og Hammerfest. 
 
 
Til stede: 
Fra Helse Nord møtte 
Adm direktør Lars Vorland 
Kst. fagdirektør Oddvar Larsen 
Spesialrådgiver Trond Elsbakk 
Informasjonssjef Kristian Fanghol 
 
Fra Helse Finnmark Møtte 
Adm direktør Eva Håheim Pedersen 
FFU-/personalsjef Erik Fjeldstad. 
 
Fra Organisasjonene møtte 
Foretakstillitsvalgt DELTA Odd Oskarsen 
Foretakstillitsvalgt fra Fagforbundet. Ole I Hansen som møtte for Ally Nyheim. 
Foretakstillitsvalgt for NSF Evy Adamsen 
 
Fra Vernetjensten møtte. 
Foretakshovedverneombud Tone Bjerknes. 
 
 
Møtet ble ledet av. 
Adm direktør Eva Håheim Pedersen 
 
Referent 
Erik Fjeldstad 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Innledet møtet med å be Lars Vorland orientere om bakgrunn for saken. 
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Lars Vorland 
Innledet møtet med å redegjøre for saken. 
Allerede i 2002 hadde Helse Nord RHF fremmet en sak for styret med framlegg om en AMK-
sentral i hvert foretak 
I  Helgelandssykehuset foretak ble denne lagt til Sandnessjøen sykehus. 
I Nordlandssykehuset helseforetak ble den lagt til Nordlandssykehuset. Ved opphør av 
Hålogaland-sykehuset foretak ble Vesterålen lagt inn under Nordlandssykehuset. 
UNN helseforetak, vil på grunn av bygningsmessige forhold foreløpig bevare to AMK-
sentraler En i Harstad og en på UNN. Endringen kan først gjøres i 2009. 
Helse Nord har lenge ment at det bør være en AMK-sentral i Finnmark. 
Av hensyn til balansen internt i Finnmark er Kirkens blitt valgt. 
Det legges nå fram en sak til styret. 
 
Odd Oskarsen 
Det saksdokumentet som er lagt fram for drøfting kan man si mye om. 
Det ble i møte i samarbeidsforum den 3.12 lagt fram et brev for direktøren fra de tillitsvalgte 
der det, sett i ettertid, kom fram en del uheldige formuleringer i teksten. Helse Finnmark har 
ikke hatt hånd om saken og den mulige kritikk som framkom i felles skriv kan kanskje føles 
uberettiget. 
Lokalisering av AMK har vært en sak siden 2002 og saken har i 2006 vært stoppet gjennom 
Statsrådens inngripen foran forrige styremøte i 2006. 
Den saken som legges frem er et politisk dokument og Statsråden har fratatt oss muligheten til 
å bestemme selv. 
Noen har løpt til politikere og påvirket dem. 
Statsrådens inngripen innebærer at Helse Nord RHF ikke har statsrådens nødvendige tillit. 
Statsråden har ved sin inngripen vist at hun ikke bryr seg om vedtak i styrer. 
Denne avgjørelsen kan ha betyding for 110 og 112 funksjonen i Hammerfest. 
Konklusjonen er at statsrådens inngripen er basert på politiske betraktinger og ikke faglige 
vurderinger, og saken er i realiteten avgjort. 
 
 
Ole I Hansen
Saken må vinkles slik at det skal legges ned en stasjon i Finnmark og det må stilles 
spørsmålstegn ved de faglige vurderingene.  
Dette saksframlegget er en blåkopi av tidligere saksframlegg, men denne gangen foreslår de å 
legge ned Hammerfest og ikke Kirkenes. 
På side 5 i saksframlegget blir UNN sin rolle nevnt og denne saken må oppfattes som en start 
på nedlegging av AMK i Finnmark. 
 
Resultatet av en nedleggelse vil være en nedbygging av det akuttmedisinske miljø i 
Hammerfest. 
 
Det er feil i saksframlegget når det gjelder besatte legehjemler i Hammerfest. Det er for tiden 
2 besatte stillinger i Hammerfest, fra 1. febr. 2008 er det 3.   Øvrige 3 hjemler er dekket opp 
av faste vikarer. 
 
At Hammerfest mister AMK vil få negativ betydning for BEST-prosjektet. 
 
Olje- og gassvirksomheten er ikke vurdert. 
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Når det kommer et felles nødnummer for brann politi og ambulanse vil AMK-sentralen i 
Kirkenes bli lagt ned samtidig med 110 og 112 i Finnmark. 
 
Saksframlegget oppfattes ikke som et faglig dokument. 
 
 
 
 
 
Odd Oskarsen 
Helse Nord hadde AMK oppe som styresak hvor Statsråden grep inn dagen før styremøtet. 
Helse Nord har hatt saken men har ikke hatt mulighet til å fatte vedtak. 
De som mister arbeid på AMK-sentralen må få beholde sin lønn. 
At volum gir kvalitet er en sannhet med modifikasjoner. 
Det er et mål og sentralisere jamfør det som skjer med fødetjenesten i Helse Nord. 
Dette er bare en måte og ordlegge seg på. 
 
Bebuder at det vil komme en protokolltilførsel. 
 
 
Evy Adamsen. 
Når vi i Finnmark ber om drøftingsmøte, er det fordi også tillitsvalgte i Finnmark ønsker å 
være med på denne saken.. 
Det er viktig at det ikke blir noen overflødige ved denne nedleggelsen. 
 
Denne saken er i realiteten en funksjonsfordelingssak og det er også ressurser på Hammerfest 
som må utnyttes i denne funksjonsfordelingen. 
Er det framtidige samarbeidet godt nok utredet. 
En bør dra nytte av erfaringene i Nordland. 
Samarbeid er viktig i denne saken og det savnes planer på dette. 
Skal den prosessen komme i etterkant. 
 
 
 
Tone Bjerknes. 
Vernetjenesten ved Hammerfest Sykehus og Kirkenes sykehus har til dels ulik oppfatning i 
denne saken. 
Noen vil oppleve at de v”vinner” og noen at de ”taper”. 
Det er viktig å merke seg at mange argumenter som nå brukes mot nedleggelse i Hammerfest 
er de samme som tidligere er brukt mot nedleggelse i  Kirkenes – eks. avstander og 
lokalkunnskap. 
Primært ønsker vi å opprettholde to AMK-sentraler, men dette synes nå ikke realistisk. 
 
Selv om det ikke er enighet om konklusjonene av de faglige vurderingene blir det gjort et 
valg, og det viktigste vi kan fokusere på nå er gode prosesser i etterkant av vedtaket. 
Forøvrig er Kirkenes denne gangen vurdert som mer likt opp mot Hammerfest, hvilket kan 
være et resultat av at saksbehandlerne i Helse Nord gjennom sitt arbeid også er blitt bedre 
kjent med den kompetanse som finnes også ved Kirkenes Sykhus/AMK.  
Min personlig vurdering er det ikke det store faglige skiller mellom AMK på Hammerfest 
Sykehus og Kirkenes sykehus. 
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Helse Nord RHF har gjort en relativt omfattende saksutredning, men vernetjenesten står 
samlet bak vurderingen av at konsekvensutredninger i fht arbeidsmiljø mangler/er 
overfladiske. 
Det stilles spørsmål om innsparingspotensiale på 2,5 – 3 mill kroner. 
 
 
 
Øyvind Grongstad. 
Denne saken viser at vi detaljstyres fra Helse Nord og at Helse Finnmark egentlig selv skulle 
hatt saken. 
Saksframlegget dreier seg om økonomi og ikke fag. 
Tone Bjerknes var inne på at de to miljøene i Finnmark bruker de same argumentene og det 
har sin bakgrunn i at Finnmark fylke har store avstander. 
Det er for tidlig å sentralisere AMK til UNN. 
Sentralisering til UNN er nok et overordnet mål. 
De økonomiske kalkylene som er lagt til grunn er tvilsomme. 
I etterkant av vedtaket er det viktig å få til gode prosesser. 
 
 
Eva Håheim Pedersen. 
Når det gjelder det antall legestillinger som er angitt i saksframlegget så er det feil. 
Det er rett at Adm direktør fikk et brev om saken i helga. ( ref innlegg fra Odd Oskarsen) 
Det er viktig å få til gode prosesser i etterkant av et vedtak i styret i Helse Nord. 
 
 
Lars Vorland. 
Det gjøres ikke en sentralisering av AMK på bakgrunn av økonomi men på bakgrunn av 
volum som vil gi en bedre kvalitet på tjenesten. 
Hva som skjer med ett nødnummer er ikke bestemt. 
Vi vil få et digitalt nødnett i 2011 og hva som Da skjer da vet vi ikke noe om. 
Vi har ikke planer om ytterligere sentralisering av AMK-tjensten. 
Det skal fortsatt være legevaktsentral i Hammerfest. Det skal ikke skje noe med hvor 
pasientene legge inn. 
Ved å legge ned i Hammerfest vil det komme et innsparingskrav på 3- 5 mill kroner. 
AMK bygges ned i Hammerfest og det skal ikke bygges opp noe i Kirkenes. 
Det vil bli viktig med oppfølging av vedtaket. 
Helse Nord vil utforme vedtaket slik at det blir formelt rett. 
Det er rett at Helse Finnmark blir overstyrt i denne saken og dette har sin bakgrunn i at Helse 
Finnmark ikke fattet vedtak i denne saken selv i 2004. 
 
Eva Håheim Pedersen 
Å nedlegge en AMK-sentral vil gi økonomisk effekt. 
 
Øyvind Grongstad 
Vil kravet om innsparing på 3-5 mill komme i tillegg til det Foretaket skal spare? 
 
Lars Vorland 
Nei. 
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Øyvind Grongstad 
Saken er en mistillit til Helse Finnmark og vedtaket gjøres på grunnlag av tynn 
argumentasjon.. 
 
Odd Oskarsen 
Helse Nord hadde AMK oppe som styresak hvor Statsråden grep inn dagen før styremøtet. 
Helse Nord har hatt saken men har ikke hatt mulighet til å fatte vedtak. 
De som mister arbeid på AMK-sentralen må få beholde sin lønn. 
At volum gir kvalitet er en sannhet med modifikasjoner. 
Det er et mål og sentralisere jamfør det som skjer med fødetjenesten i Helse Nord. 
Dette er bare en måte og ordlegge seg på. 
 
Bebuder at det vil komme en protokolltilførsel. 
 
 
Ole I Hansen 
 
1 Det er ikke besvart hvilke konsekvenser en nedlegging vil få for BEST-prosjektet i 
Hammerfest. 
 
2 Har stilt spørsmål ved økonomien i prosjektet 
 
3 Statsråden har satt ned foten og fredet Kirkenes. Da må Statsråden kunne gjøre det samme 
for Hammerfest. 
 
 
Tone Bjerknes 
Hvis/når vi får en AMK-sentral i Finnmark, blir det en utfordring å etablere godt samarbeid 
internt i foretaket – eks knyttet til utnyttelse av kompetanse. 
Det er min mening at BEST-prosjektet ikke kan tillegges noen betydning i vurderingen av 
denne saken.   
Det kan komme kostnader ved å etablere en AMK-sentral, knyttet til installering av utstyr, 
linjer, mv.  Lokalene må vurderes nærmere i fht bla størrelse og innredning.. 
Beslutningen vil sannsynligvis medføre en nedbemanning i Hammerfest, mens bemanningen i 
Kirkenes må vurderes nærmere. 
Det vil også komme opplæringskostnader. 
 
 
Evy Adamsen 
Er ikke optimistisk i forhold til økonomien i prosjektet. 
Argumentasjonen rundt volum er OK 
Denne nedleggelsen er ikke utredet med utgangspunkt i de negative konsekvensene. 
 
 
 
Lars Vorland 
Det som skal framsettes av innvendinger mot saksframlegget skal komme fram på møtet. 
Avstand og BEST-prosjektet hat ikke vært tillagt vekt i denne saken. 
Det vil være overraskende hvis det ikke blir besparelser ved å legge ned en AMK. 
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Eva Håheim Pedersen  
Spurte om det var nødvendig og lese opp protokolltilførsler eller om de kunne legges ved 
protokollen når den ble sendt ut. 
Det var enighet om at denne framgangsmåten kunne benyttes. 
 
Ole I Hansen 
Henviste til at han hadde fått en skriftelig uttalelse fra vernetjenesten i Hammerfest. 
Fagforbundet legger denne fram som sin protokolltilførsel 
 
Odd Oskarsen  
Spurte om vernetjenesten hadde gjort risikovurdering i denne saken. 
 
Tone Bjerknes  
Det er ikke gjort risikovurdering, men er i denne saken bekymret for arbeidsmiljø, 
kompetanse og rekruttering. rekruttering på det sykehuset som mister sin AMK-sentral. 
 
Foretaks-HVO har ingen motforestillinger mot at vurderingen fra vernetjenesten ved 
Hammerfest Sykehus vedlegges saken, men gjør oppmerksom på at den er uttrykk for deres 
syn på saken – ikke en vurdering vernetjenesten i foretaket står samlet bak. 
 
 
Møtet slutt  
Kl 09.33 
 
Lars Vorland            Odd Oskarsen    Ole I Hansen      Øyvind Grongstad  
 
 
Evy Adamsen        Tone Bjerknes. 
 
 
 
1) Protokolltilførsel Fagforbundet i Finnmark. 
 
 

AMK-STRUKTUR I HELSE FINNMARK –  
LOKALISERING AV AMK-SENTRAL OG DRIFTSORGANISASJONEN  

FOR AMBULANSE- OG NØDMELDETJENESTEN 
 
 
Tilbakemelding fra vernetjenesten ved  klinikk Hammerfest. 
 
Vi stiller oss bak de konserntilitsvalgte i forbindelse med behandling av denne prosesen  som 
har foregått uten deltakelse av vernetjenesten og de tillitsvalgte. 
 
Undertegnede har i dag hatt møte med representanter for de ulike avdelinger som event. vil bli 
berørt av nedlegging av AMK sentralen ved klinikk Hammerfest. 
 
De ansatte ser med stor bekymring på forslaget utarbeidet av Hele Nord. Avgjørelsen som er 
tatt er overhodet ikke faglig forankret. Sakspapirene til styret i Helse Nord angående AMK 
strukturen i Finnmark er et politsikVi kan heller ikke se at nedleggelsen vil gi noen 

 6



økonomiske besparelser verken i nær framtid eller i et langsiktig perspektiv. Et annet viktig 
poeng er at det ikke er gjort en  ROS- analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) for det 
gjenværende sykehus, i dette tilfellet Hammerfest. 
 
Samtlige fast ansatte overleger innen anestesiologi jobber også i den prehospitale tjenesten. 
Fra februar vil dette innebære 3 personer som er i faste overlegestillinger i Hammerfest. De 
har en del av sitt virke ved Sea- King redningshelikopteret på Banak i Lakselv. Gjennom 
denne tjenesten har de opparbeidet seg kompetanse og erfaring i akuttmedisin som de ansatte i 
den prehospitale tjenesten og AMK har dratt stor nytte av. 
 
Fagmiljøet innenfor akuttmedisin og prehospitale tjenester ved klinikk Hammerfest består av 
svært engasjerte fagpersoner som over år har arbeidet seg opp en spesialkompetanse på dette 
feltet. De aller fleste fagpersonene har tilhørighet til Hammerfest, og med høy faglig 
kompetanse på dette området har de fått rekruttert personer fra nærmiljøet som også 
planlegger sin fremtid i Hammerfest. Dersom Hammerfest ikke hadde hatt disse 
ressurspersonene ville ikke det prehospitale miljøet vært så velfungerende som det er i dag. 
Det utrykkes derfor stor undring over at det ikke tas hensyn til den eksisterende 
fagkompetansen som allerede eksisterer i Hammerfest. 
 
Dersom AMK sentralen legges ned er det usikkert hvordan det fremtidige fagmiljøet vil 
kunne vokse videre. Helse Finnmark har sagt de vil satse på rekruttering i årene som kommer, 
men vi mener en beslutning om å legge ned AMK sentralen vil gjøre rekrutterings- og 
stabiliseringsarbeidet svært vanskelig, når et velfungerende akuttmedisinsk miljø vil komme 
til å smuldre opp slik forslaget nå er lagt fram.  
 
Det menneskelige aspektet er viktig her med tanke på å opprettholde kompetansen slik at vi 
kan drive en faglig god akuttavdeling. 
 
Det er svært uheldig å ta fra ervervet kompetanse fra mennesker som har innarbeidet seg 
dette, og som på frivillig basis har startet egne prosjekter som f.eks. BEST for å kunne gi 
befolkningen den best mulige behandling innenfor akuttmedisin. Hammerfest innehar 
koordineringsrollen i dette landsomfattende prosjektet, og de ansvarlige for dette er godt 
forankret i det prehospitale arbeidet som drives fra akuttavdelingen ved sykehuset 
 
At den viktige Nordområdesatsningen legges som grunnlag til argumentasjon i forhold til 
nedleggelse av AMK Hammerfest er også forundelig. Det er vel viktig at vi har en AMK 
sentral som er trygt forankret i et velfungerende akuttmedisinsk miljø og som er for 
befolkningen i Finnmark og ikke for de over landegrensen. 
 
 
 
Vernetjenesten ved klinikk Hammerfest kan ikke stille seg bak forslaget fra Helse Nord om 
nedleggelse av AMK Hammerfest, da forlaget ikke er faglig forankret. 
 
 
 
 
MVH 
 
Gunn Bente Knudsen      Jørgen Nilsen 
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HVO klinikk Hammerfest     vara HVO Klinikk Hammerfest 
 
 
 
 
 
 
2 .PROTOKOLLTILFØRSEL FRA DELTA 
 
Saken om lokalisering av AMK-sentralen innen Helse Finnmark er politisk styrt, og er 
allerede avgjort av statsråd Brustad. Faktisk ble saken i realiteten avgjort da statsråden grep 
inn dagen før tidligere styremøte 2006. Således er grunnlaget for reelle drøftinger ikke lengre 
stede. 
Statsrådens politiske inngripen innebærer i realiteten at avgjørelsen ikke baserer seg på 
faglige vurderinger, men er utelukkende motivert av politiske hensyn. Det på tross av at to 
tidligere styremøter, ut fra faglige og økonomiske vurderinger, har vedtatt lokalisert AMK-
sentralen til Hammerfest 
 
Det saksfremlegg som foreligger til møtet, utarbeidet av Helse Nords til kommende 
styremøte, er utarbeidet med påholden penn, da Helse Nord RHF er politisk instruert. Således 
er saksfremlegget en spesiell øvelse i å etterkomme statsrådens instruksjon. Saksfremlegget 
tillegges derfor ikke vesentlig vekt i denne sammenheng. 
 
Statsråd Brustads inngripen i et tariffmessig toparts forhold, og dermed fratatt partene dens 
frie og uavhengige stilling i saker som vedkommer daglig drift, er særdeles alvorlig.  
 
Statsrådens inngripen i saken innebærer at Helse Nord RHF ikke har statsråd Brustads 
nødvendige tillitt. Det er svært alvorlig. Statsrådens inngripen i Helse Nords daglige drift, 
betyr at autoriteten og tillitten til Helse Nord RHF, både utad og ikke minst innad, med dette 
er betydelig svekket. 
I praksis er man nå gått tilbake til forvaltningsmodellen, hvor både befolkningen og ansatte 
ikke lengre behøver å bry seg med Helse Nords fremtidige avgjørelser. 
 
Ved at statsråden har besluttet å legge AMK-sentralen til Kirkenes, tas det ikke hensyn til at 
110, og 112 sentralene allerede ligger i Hammerfest. En flytting av AMK til Kirkenes, kan 
være begynnelsen på slutten for disse to sentralenes eksistens i Finnmark. Og samtidig starten 
på en fremtidig strategi til å flyttet sentralene ut av fylket. 
 
De faglige vurderinger fra vernetjenesten ved Klinikk Hammerfest tiltredes i det alt vesentlige 
og vedlegges protokollen. 
 
Det er ikke foretatt noen formelle vurderinger vedrørende de arbeidsmiljømessige 
konsekvenser i relasjon til arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, 
(negative/positive), en nedleggelse vil medføre. 
 
Det betviles at innsparingspotensialet er reelt, da ingen ansatte skal sies opp. Det innebærer at 
lønnskostnadene fortsatt vil være eksisterende. Mulige innsparinger vil i så fall kun utgjøre de 
øvrige driftskostnader ved nedleggelsen. 
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Påstanden om at en sentralisering og derav økt volum gir bedre kvalitet, på grunn av 
mengdetrening, avvises som grunnløs. Underforstått betyr det at driften i dag drives 
uforsvarlig. En slik argumentasjon benyttes kun i den hensikt å oppnå bestemte målsetninger. 
 
Hammerfest 5.11.2007 
 
        Odd Oskarsen 
 Foretakstillitsvalgt - Delta       
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2007 200700089-16 030.75 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 115-2007/6  BRANNSIKRING AV SYKEHUSENE I HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Saken er en orientering om oppfølgingsarbeidet med kartlegging av brannteknisk tilstand ved 
de somatiske sykehusene i Helse Nord. 
 
Arbeidet følges opp med plan og prosjektering for å rette opp kartlagte feil og mangler.  
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet sak om brannsikring ved sykehusene i styremøte, den 22. 
august 2007, jf. styresak 70-2007 Brannsikring av sykehusbygninger i Helse Nord – 
oppfølging av nødvendige vedlikeholdstiltak, og det ble fattet følgende vedtak: 
 
Styret ber adm. direktør påse at HF-ene gjennomfører nødvendige brannsikringstiltak ved 
sykehusene innen pålagte frister. 
 
Saken er fulgt opp ved alle sykehus og sluttrapporter for brannteknisk tilstand foreligger nå 
for Helgelandssykehusene, foruten sluttrapporter ved sykehusene i Kirkenes, Hammerfest, 
Stokmarknes og Narvik. Kostnadene for gjennomføring av de tiltak som er kartlagt ved 
sykehusene på Helgeland er stipulert samlet til 5,2 mill. kroner. 
 
Tiltaksvolum og spesifikke bygningskostnader i henhold til leverte konsulentrapporter, tillagt 
administrative kostnader, prosjektering, marginer og merverdiavgift: 
 
Sykehus Bygningstiltak Elektrisk anlegg Prosjektkostnad 
 (antall tiltak) (antall tiltak) (mill. kroner) 
Narvik 45 13 8,75 
Vesterålen 36 13 5,5 
Kirkenes 31 17 6,0 
Hammerfest 64 21 5,5 
Sandnessjøen 32 12 2,0 
Mosjøen 29 14 1,0 
Rana 39 13 2,2 
 
Prosjektkostnaden inkluderer administrasjon/prosjektering, marginer/reserver/usikkerhet og 
merverdiavgift. Prosjektkostnaden er en rammekostnad for gjennomføring av alle tiltak. 
Tilsvarende kostnadsmodell vil legges til grunn i oppfølgingen av de øvrige sykehus. 
 
Rapporter for sykehusene i Lofoten, Bodø og Harstad foreligger. 
 
Alle helseforetak/sykehus skal ferdigstille plan og prosjektering til nyttår for gjennomføring 
av nødvendige tiltak i 2008 for å rette opp rapporterte mangler. 



 
 
Vurdering 
Adm. direktør ved helseforetakene er ansvarlig for internkontroll og herunder brannsikring av 
sykehusbygninger. Det lokale brannvesen er tilsynsmyndighet og tar jevnlige tilsyn i form av 
stikkprøver. Kartlegging av brannteknisk tilstand viser til dels større feil og mangler enn hva 
som kommer fram av tilsynsrapporter. Tilsynsrapporter distribueres til tilsynsmyndighetene 
til orientering. 
 
Gjennomføring av tiltak for å rette opp feil og mangler kan ha noen følgekostnader som ikke 
er tatt med i de stipulerte kostnadene. Følgekostnader som konsekvens av eventuelle 
tilleggsarbeider må finansieres innenfor de rammer som er gitt i budsjett 2008. 
 
Arbeidene med kartlegging av brannteknisk tilstand vil følges opp for alle somatiske sykehus 
og institusjoner som har pasienter til døgnbehandling. 
 
 
 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 05.12.2007 200700009-67 131 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 118-2007  ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2007 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Det vises til vedlagte økonomirapport nr. 10-2007.  
 
Foretaksgruppen har et akkumulert underskudd på 364,1 mill kr mot budsjettert 54,2 mill kr 
etter oktober. Siste måned viser et underskudd på 26,4 mill kr mot budsjettert overskudd på 
14,8 mill kr.  
 
Per oktober rapporterer Helse Finnmark en svakere økonomisk utvikling enn tidligere.  
Effekter av tiltak realiseres ikke som forventet og kostnader til pasienttransport øker. Dette 
medfører at helseforetaket øker estimert underskudd for 2007 med 15 mill kr til 65 mill kr. 
Øvrige helseforetak har ikke endret sine estimater.  
 
Det er usikkerhet knyttet til alle helseforetaks prognoser som nå summerer seg til 470 mill kr. 
Som følge av engangseffekter forventes et resultat mellom 430-490 mill kr. Dette er et avvik 
fra resultatkravet på mellom 295-355 mill kr. HOD har fremmet forslag for Stortinget om å 
gjennomføre en avkorting i forbindelse med avregning ISF 2006 og bruk av kode 462B 
(rehabilitering) hvor en revisjon har konkludert med at kriteriene for bruk av koden ikke 
oppfylles. Effekt av ISF avregning for Helse Nord anslås til i størrelsesorden 20-25 mill kr 
(for 2006 og 2007) forutsatt lik kodepraksis i begge årene.  
 
Effekter av eventuell endring av pensjonsparametere er ikke tatt inn i regnskap, budsjett eller 
prognose for 2007. Foreløpige beregninger viser at pensjonskostnaden kommer til å øke med 
ca 320 mill kr i 2007 og 225 mill kr i 2008, i forhold til forutsetningene for budsjett 2007.  
Dette innebærer et samlet underskudd mellom 750-810 mill kr for 2007.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport per oktober 2007 til etterretning. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette den tette oppfølgingen av helseforetakene, slik den 

har blitt gjennomført så langt i 2007.  
 
 
Bodø, den 5. desember 2007 
  
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Økonomirapport per oktober 
 



 

 
 

 
Økonomirapport – oktober 2007 

 
Bodø 18. november 2007 
 

Økonomi - foretaksgruppen   
Foretaksgruppen har et akkumulert underskudd på 364,1 mill kr mot budsjettert 54,2 mill kr 
etter oktober. Siste måned viser et underskudd på 26,4 mill kr mot budsjettert overskudd på 
14,8 mill kr.  
 
Per oktober rapporterer Helse Finnmark en svakere økonomisk utvikling enn tidligere.  
Effekter av tiltak realiseres ikke som forventet og kostnader til pasienttransport øker. Dette 
medfører at helseforetaket øker estimert underskudd for 2007 med 15 mill kr til 65 mill kr. 
Øvrige helseforetak har ikke endret sine estimater.  
 
Tabellen viser resultat hittil i fjor, og hittil i år mot budsjett per helseforetak.  
 
NEGATIVT TALL = UNDERSKUDD

Resultat 2007 Resultat per okt 06 Resultat per okt 07 Bud per okt 07 Budsjettavvik Styringsmål 07 HF estimat 
Helse Finnmark -84 314 -56 245 -13 276 -42 969 -15 000 -65 000
UNN*  -256 913 -186 477 -43 363 -143 114 -74 000 -234 000
NLSH* -84 543 -103 535 -564 -102 971 -38 000 -155 000
Helgeland -76 262 -29 381 -760 -28 622 -10 000 -36 000
Apotek 345 2 233 1 752 481 2 000 2 000
IKT -5 134 -5 380 1 083 -6 463 0 -7 000
RHF 47 127 14 711 892 13 818 0 25 000
Avkortning ISF -20 000
Helse Nord -459 694 -364 075 -54 236 -309 838 -135 000 -490 000  
 
Det er usikkerhet knyttet til alle helseforetaks prognoser som nå summerer seg til 470 mill kr. 
Som følge av engangseffekter forventes et resultat mellom 430-490 mill kr. Dette er et avvik 
fra resultatkravet på mellom 295-355 mill kr. HOD har fremmet forslag for Stortinget om å 
gjennomføre en avkorting i forbindelse med avregning ISF 2006 og bruk av kode 462B 
(rehabilitering) hvor en revisjon har konkludert med at kriteriene for bruk av koden ikke 
oppfylles. Effekt av ISF avregning for Helse Nord anslås til i størrelsesorden 20-25 mill kr 
(for 2006 og 2007) forutsatt lik kodepraksis i begge årene. Dette tas inn i regnskapet for 
november. Korrigert for dette ville resultatet per oktober vært et underskudd på ca 386 mill 
kr.  
 
Effekter av eventuell endring av pensjonsparametere er ikke tatt inn i regnskap, budsjett eller 
prognose for 2007. Foreløpige beregninger viser at pensjonskostnaden kommer til å øke med 
ca 320 mill kr i 2007 og 225 mill kr i 2008, i forhold til forutsetningene for budsjett 2007.  
Dette innebærer et samlet underskudd mellom 750-810 mill kr for 2007.  
 
Foretaksgruppen har fremdeles et aktivitetsnivå som ligger under fjoråret innen somatisk 
virksomhet. Innen psykisk helse og rusomsorg er det vekst i aktiviteten. Årsverksforbruket 
viser en videre reduksjon i oktober, i all hovedsak ved UNN. Dette kan tyde på at 
ressursbruken styres strengere i helseforetaket.      
  
Ved samme tid i 2006 var underskuddet 459,7 mill kr. Korrigert for økte frie inntekter er 
resultatet for de fire største foretakene i 2007 om lag 169 mill kr svakere enn i fjor, en 
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ytterligere forverring på 7 mill kr fra forrige måned. Utviklingen vi har sett tidligere i år 
fortsetter.  
 
Resultatutvikling Finnmark UNN NLSH Helgeland

ultat okt 07 -56 245 -186 477 -103 535 -29 381
Resultat okt 06 korrigert for økte inntekter -49 314 -138 945 3 489 -22 262
Endring resultat -6 931 -47 532 -107 024 -7 119
Utvikling verre verre verre verre

Res

 
 
Figuren viser akkumulert resultatutvikling  
ensjonskostnader).  

 for foretaksgruppen hittil i år (eksklusiv økte
p
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Nærmere om foretaksgruppens regnskap 
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2006

Endring i 
%

Basisramme 5 243 548 5 243 548 0 0 % 495 046 10 %
ISF egne pasienter 1 228 799 1 233 010 -4 211 0 % 25 749 2 %
Gjestepasienter 44 794 41 287 3 508 8 % 15 686 54 %
Polikliniske inntekter 199 500 210 802 -11 302 -5 %

5 %

-6 %

0 %
19 %
16 %

5 % -7 %
1 % 10 %

 %
0 %

34 % 6 %
4 % -31 %

-79 % 0 %
2 %

4 %

-35 % 1 %
1 % 4 %

571 % -21 %

708 0 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 100 987 95 765 5 223 1 967 2 %

Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 172 619 183 432 -10 813 35 602 26 %
Andre øremerkede tilskudd 883 260 861 875 21 385 2 % -113 925 -11 %
Andre driftsinntekter 408 456 384 056 24 400 6 % -9 079 -2 %
Sum driftsinntekter 8 281 964 8 253 774 28 190 451 753 6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 455 275 454 724 551 0 % 71 161
Kjøp av private helsetjenester 355 301 328 383 26 919 8 % 48 941
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 1 043 550 995 660 47 891 -77 536
Lønn til fast ansatte 3 898 301 3 842 831 55 470 350 508
Overtid og ekstrahjelp 286 442 173 292 113 150 65 37 123 15 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 501 430 500 543 887 46 999 10 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -264 110 -197 188 -66 922 -15 877
Annen lønn 372 911 360 093 12 818 -169 526
Avskrivninger 530 764 536 589 -5 826 -1 % 36 533 7 %
Nedskrivninger 1 326 6 367 -5 042 -1 324 -5
Andre driftskostnader 1 443 965 1 289 860 154 104 1 4 866 0 %
Sum driftskostnader 8 625 156 8 291 155 334 001 4 % 331 868
Driftsresultat -343 191 -37 381 -305 811 818 % 119 885 -26 %
Finansinntekter 15 607 24 160 -8 553 -15 934 -5
Finanskostnader 36 490 41 015 -4 525 -1 9 164 3
Finansresultat -20 883 -16 855 -4 028 24 % -25 098 -595 %
Ordinært resultat -364 074 -54 236 -309 838 94 787

mulert per Oktober Akkumulert per OktoberAkku

 
 
Inntekter 

ntektene er per oktober økt med ca 452 mill kr (6 %) sammenlignet med hittil i fjor. Det er i 
asisrammen og øremerkede tilskudd til psykisk helsevern som har økt. Andre 

tober er inntektene 28,2 mill kr over budsjett. Om lag 10,6 mill kr er 
latert til øremerkede inntekter og motsvares av kostnader over budsjett (ingen 

rt. Avviket består både av egen 
ehandlingsaktivitet (-1,4 mill kr) og ISF inntekter av gjestepasientkostnader (-2,8 mill kr). 

y produksjon, 

 kr) og forsterkes. 
NN har likevel en nedgang i DRG-produksjon på 2,4 % sammenlignet med i fjor.  

ratorie- 
g røntgen inntekter er 5,2 mill kr over budsjettert (NLSH og UNN).  

In
hovedsak b
øremerkede tilskudd er redusert (redusert tilskudd til kompensasjon for arbeidsgiveravgift). 
Økte gjestepasientinntekter skyldes endret regnskapsføring av kjøp fra private 
helseinstitusjoner.  
 
Ved utgangen av ok
re
resultateffekt). Helgelandssykehuset, Helse Finnmark og NLSH har fremdeles lavere 
aktivitetsavhengige inntekter enn budsjettert.  
 
ISF inntekter er 4,2 mill kr lavere enn budsjette
b
Avviket innen egen behandlingsaktivitet er redusert siste måned. Oktober har hø
og redusert budsjettavvik skyldes trolig også kvalitetssikring av koding.  
 
Det positive avviket ved UNN innen egen produksjon fortsetter (13,8 mill
U
 
Polikliniske inntekter ligger per oktober 11,3 mill kr lavere enn budsjettert, mens labo
o
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Kostnader 
Kostnadene har økt med 332 mill kr (4 %) fra samme tid i fjor. Avskrivningene har økt med 

 (7 %). Øvrige endringer påvirkes av organisatoriske endringer og tekniske 

else 

over budsjettert per oktober. Avvikene mot budsjett 
reges av at budsjetterte omstillingskrav ikke realiseres.  

r vil NLSH og 
elgelandssykehuset ha lavere gjestepasientkjøp i 2007 enn budsjettert. Kjøp av private 

ke realisert tiltak 

(5 %). Det er fremdeles merforbruk på 
iverse medisinske forbruksvarer, laboratorierekvisita med mer.  

 mill kr (2,5 %), et avvik 
om har økt fra forrige måned. Her er det budsjettert med omstillingstiltak som ikke viser 

r er budsjettavviket økt 
etydelig fra forrige måned. Lavere effekter av budsjetterte tiltak medfører avvik. Det er 

g 

å 

tet og investeringer 
else Nord fikk i løpet av oktober innvilget en økning i kassakredittrammen fra 232 mill kr til 

hadde en likviditetsbeholdning på -299 mill kr ved utgangen av 

36,5 mill kr
forhold. Arbeidsgiveravgiften er redusert (gir lavere lønnskostnader), mens overtakelse av 
ambulansedriften medfører nedgang innen varekostnader og økning innen lønn. Overtak
av finansieringsansvar for Viken senter og endret føring av kjøp fra private helsetjenester 
medfører økning i kjøp fra private.  
 
Kostnadene ligger 334 mill kr (4 %) 
p
 
Kjøp av offentlige helsetjenester er i tråd med budsjett. He
H
helsetjenester viser et avvik på 26,9 mill kr. Avviket skyldes blant annet ik
(reduksjon gjestepasienter) på 10 mill kr ved UNN.  
 
Varekostnader viser et negativt avvik på 47,9 mill kr 
d
 
Lønnsområdet fremstår per oktober med et budsjettavvik på 115,4
s
effekt, samt at lønnsoppgjøret har vært dyrere enn budsjettert.    
 
Andre driftskostnader ligger 154 mill kr (12 %) over budsjett. He
b
avvik innen flere poster, gjennomgående ligger kostnader til medisinteknisk utstyr, IKT o
teknisk /elektrisk utstyr, inventar, reiser, vedlikehold og mindre utstyrsanskaffelser over 
budsjett. Helse Finnmark har hittil i år hatt besparelse innen pasienttransport, men denne er n
borte.  
 
Likvidi
H
400 mill kr. Foretaksgruppen 
oktober.  
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Likviditet 2007
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Det er hittil investert for om lag 467 mill kr, inklusive egenkapitalinnskudd til KLP på ca 24 
mill kr. Dette utgjør 79 % av godkjente investeringsrammer. UNN hadde ved inngangen av 
2006 et merforbruk på investeringssiden som medfører at investeringsnivået fremover må 
være lavere enn vedtatte rammer fra RHF.  
 

Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2006 Ramme 2007 Sum disponibelt invest 07 Forbruk 
Helse Nord RHF 41,2                     4,5                  45,7                       8,7                         19 %
Helse Finnmark (0,1)                      78,6                78,5                       42,8                       55 %
UNN (52,8)                    192,5              139,7                     126,8                     91 %
NLSH 44,0                     195,1              239,1                     220,8                     92 %
Helgeland 0,8                       47,3                48,1                       35,6                       74 %
Apotek -                       1,5                  1,5                         0,2                         13 %
HN IKT 9,1                       30,5                39,6                       32,5                       82 %
SUM 42,1                     550,0             592,1                   467,4                    79 %  
 
Aktivitet somatikk  
Aktivitetsutviklingen i somatikk er i hovedsak som tidligere i år. Sum av opphold og 
poliklinikk er per oktober 0,2 % lavere enn hittil i fjor. Antall heldøgnsopphold er 1,4 % 
lavere enn i fjor, mens dagbehandling i sum er redusert med 0,4 %. Antall polikliniske 
konsultasjoner er på samme nivå som i fjor. 
 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 118 338 117 125 -1,0 %
herav
dagkirurgi 18 967 20 434 7,7 %
elektive dagopphold 24 984 23 360 -6,5 %
innlagte heldøgnsopphold 74 387 73 331 -1,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 347 333 347 453 0,0 %
Sum opphold+konsultasjoner 465 671 464 578 -0,2 %  
 
Aktivitetstall per helseforetak er vedlagt. UNN har reduksjon både innen opphold (-1,6 %) og 
polikliniske konsultasjoner (-3,4 %). Heldøgnsopphold er redusert med 2,9 %. 
Helgelandssykehuset har en vridning fra opphold (-4,9 %) til poliklinisk behandling (+ 7,1 
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%). NLSH har økt aktiviteten både innen opphold (+ 2,1 %) og poliklinikk (+2,7 %). Helse 
Finnmark har en mindre reduksjon både innen opphold (-1,4 %) og poliklinikk (-0,7 %).   
 
Helseforetakenes DRG-porduksjon (2006 omarbeidet til sammelignbare tall) viser en 
reduksjon på 1,4 %.  
 

DRG-produksjon 2006 2007 Endring
Helse Finnmark 8 598 8 683 1,0 %
UNN 44 637 43 572 -2,4 %
Nordlandssykehuset 24 109 24 550 1,8 %
Helgelandssykehuset 11 534 10 847 -6,0 %
Helse Nord 88 878 87 651 -1,4 %

 

 
 
Psykisk helse og rus  
Aktivitetsutviklingen innen psykisk helse og rus er stort sett som tidligere i år. Dette 
innebærer økt poliklinisk aktivitet. Det er færre liggedøgn innen BUP og rusomsorgen. Innen 
BUP har dette blant annet sammenheng med mer ambulant virksomhet.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner (refusjon) 50 451 54 086 7,2 %
Antall utskrevne pasienter 213 212 -0,5 %
Antall liggedøgn 9 255 8 323 -10,1 %
Antall oppholdsdager 294 232 -21,1 %
Antall tiltak (inkl ikke refusjon) * 50 568 53 780 6,4 %
* eksklusive UNN  
 
Voksenpsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 68 604 79 369 15,7 %
Antall utskrevne pasienter 4 247 4 521 6,5 %
Antall liggedøgn 107 147 107 044 -0,1 %
Antall oppholdsdager 5 755 5 843 1,5 %  
 
Rusomsorg 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall utskrevne pasienter 493 541 9,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner 3 992 5 545 38,9 %
Antall liggedøgn 38 560 36 397 -5,6 %
Tall for Finnmarkskollektivet og sigma Nord per september  
 
Årsverk og sykefravær  
Forbruk av antall årsverk viser en videre nedgang i oktober. Gjennomsnittlig månedlig 
forbruk ligger per oktober 646 årsverk over 2006-nivå, mot 665 per september. Reduksjonen 
fra forrige måned kommer i all hovedsak ved UNN.  
 
Tidligere i år har det vært en vekst på opp mot 700 som er forklart med ambulanse, tekniske 
forhold og styrking av prioriterte områder.  
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ANTALL MÅNEDSVERK snitt jan-okt 2006 2007 Endring 

Helse Finnmark 1 350       1 370       20          
UNN 5 945       6 204       259        
Nordlandssykehuset 3 018       3 281       263        
Helgelandssykehuset 1 180       1 270       89          
Sykehusapotek Nord 73            79            5            
Helse Nord RHF/IKT 164          174          10          
Sum Helse Nord 11 731 12 377 646  

Tallene for 2006 er gjort sammenlignbare med 2007 (HHF splittet mellom UNN/NLSH for hele 2006).  
 
Sykefraværet var 8,9 % for perioden januar-september, uforandret fra samme periode i fjor.  
 
Nærmere om foretakene  
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har et underskudd i oktober på 10,5 mill kr, noe som gir et akkumulert 
underskudd på 56,2 mill kr. Helseforetaket rapporterer at det forventes betydelige lavere 
effekter av tiltak enn tidligere forutsatt, samt at kostnader til pasienttransport blir høyere enn 
hva som har vært kostnadsført hittil. Prognosen er endret til et underskudd på 65 mill kr, 50 
mill kr utover resultatkravet.  
 

Akkumulert resultatutvikling
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Helseforetaket anslår at tiltakene vil gi en effekt på 20 mill kr, mot budsjettert 45 mill kr.  
Det er ikke iverksatt nye tiltak for 2007, arbeidet har vært konsentrert om å få effekt av 
tiltakene som var planlagt for 2007. Det er laget en revidert tiltaksplan for 2008 hvor det er 
lagt inn nye tiltak, men disse forventes ikke å få effekt før i 2008. Foretaket jobber nå med 
konsekvensutredning, risikovurderinger og forankring av nye tiltak før iverksettelse. 
 
Inntekter er totalt sett i tråd med budsjett, men det er svikt på aktivitetsavhengige inntekter (-4 
mill) som følge av lavere aktivitet enn planlagt. Aktiviteten i siste måned var høy og 
inntektsavviket er noe redusert.  
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Driftskostnadene er 41,3 mill kr (4,1 %) over budsjett, en betydelig forverring fra forrige 
måned. Lønnskostnadene ble ikke redusert som forventet og viser et avvik på 4,9 mill i 
oktober. I tillegg kommer en overraskende og svært negativ utvikling på pasienttransport med 
et negativt avvik på hele 5,2 mill i oktober. Her har det trolig vært et etterslep som ikke har 
vært fanget opp tidligere. 
 
Lønns- og pensjonskostnader ligger 27 mill kr (5,5 %) over budsjett hittil. Helseforetaket har 
en revidert plan om å redusere med 40 årsverk i år hvor det per oktober rapporteres at 
årsverksforbruket er redusert med 19 årsverk. Kostnader til overtid er økt med 9 % fra hittil i 
fjor, men innleie er redusert.  
 
Helseforetaket har fremdeles store budsjettavvik i forbindelse med gjestepasienter rus (7,1 
mill kr) og ambulanse (4,9 mill kr).  
 
UNN HF 
UNN har i oktober måned et underskudd på 17,7 mill kr, noe som gir et akkumulert 
underskudd på 186,5 mill kr. UNN står fast på tidligere prognostisert underskudd på 234 mill 
kr (før effekter av avkortning ISF 2006). Det understrekes at dette forutsetter effekter av tiltak 
og at estimatet er usikkert.  
 

Akkumulert resultatutvikling
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UNN har vedtatt tiltak for ca 238 mill kr i 2007, men har tidligere rapportert at ca 127 mill kr 
forventes realisert. Av konkrete tiltak rapporteres 74 mill kr realisert per oktober. Det 
foreligger ikke tall for avdelingsvise krav til besparelser før i neste uke.   
 
Driftsinntektene er 63,8 mill kr (1,8 %) over budsjett. 22,7 mill kr er relatert til øremerkede 
tilskudd og motsvares av høyere kostnader enn budsjettert. Aktivitetsavhengige inntekter er 
16,8 mill kr høyere enn budsjettert. 
  
Driftskostnadene er 206,5 mill kr (5,6 %) over budsjettert. Helseforetaket har avvik på alle 
hovedområder; varekostnader (39,7 mill kr), Lønns- og pensjonskostnader (60,1 mill kr), kjøp 
av helsetjenester (27,1 mill kr) og andre driftskostnader (87,5 mill kr).  
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Det negative budsjettavviket innen andre driftskostnader ligger i hovedsak på utstyr, 
vedlikehold og leie. Det er hittil i år kjøpt utstyr for ca 49 mill kr som kostnadsføres direkte i 
regnskapet. 21 mill kr av dette gjelder IKT utstyr og printere.  
  
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset hadde et underskudd i oktober på 4 mill kr og et akkumulert underskudd 
på 29,4 mill kr. Det er foreløpig ikke rapportert endringer fra helseforetakets estimat på 36 
mill kr i underskudd.   
  
 

Akkumulert resultatutvikling
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Helseforetaket har ikke rapportert effekter av tiltak per oktober. Helseforetaket mangler tiltak 
i 2007 for 26 mill kr (estimert avvik fra resultatkrav).  
 
Helgelandssykehuset har svikt på inntektssiden på 13,7 mill kr (1,5 %). Av avviket er 5,2 mill 
kr relatert til øremerkede inntekter (psykisk helse) og motsvares av lavere kostnader.  ISF-
inntekter av egenbehandlingsaktivitet er 4,5 mill kr lavere enn budsjettert og polikliniske 
inntekter medfører et negativt avvik på 4,3 mill kr. Helseforetaket har en vridning av 
aktiviteten fra opphold (ISF) til poliklinisk behandling.    
 
Driftskostnadene er 10,8 mill kr (1,2 %) over budsjettert. Lønns- og pensjonskostnader har et 
positivt avvik på 19,4 mill kr (3,8 %). Av dette er 8,4 mill kr relatert til lavere 
pensjonskostnader enn budsjettert.  
 
Andre driftskostnader viser avvik på 24,6 mill kr (1,8 %). Avviket her skyldes i all hovedsak 
manglende omstillingstiltak. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har et overskudd i siste måned på 1,9 mill kr. Resultatet hittil i år er et 
underskudd på 103,5 mill kr. Det er blant annet høyere ISF inntekter sammenlignet med 
øvrige måneder som bidrar til overskuddet i oktober.  
 
Helseforetaket opprettholder prognosen på -155 mill kr.  
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Av tiltak rapporteres 12,2 mill kr realisert per oktober og det estimeres at 27,4 mill kr 
realiseres på årsbasis.  Sammenslåing av gyn/kir sengepost ble gjennomført pr 01.09.2007. 
Tjenesteplaner for leger er under arbeid og som del av dette tiltaket er GAT innført for 
legegruppen, i første omgang for Akuttmedisinsk (implementert i oktober). Systemet er under 
utrulling i Medisinsk avdeling. Budsjett for tjenestereiser og kurs er redusert og arbeidet med 
forbedring av DRG-indeksen er under kontinuerlig oppfølging fra avdelingene. Effekter av 
tiltakene Byggeprosjekt Lofoten, Laboratoriedrift i Bodø og tiltaksplan Vesterålen forventes i 
hovedsak å komme i 2008.  
 
I styremøte 1. oktober framla direktøren skisse for ytterligere tiltak som styret ga sin 
tilslutning til å arbeide videre med. I tillegg ble det stilt krav om reduksjon i kostnadsnivå. 
Dette er fulgt opp gjennom brev til alle attestasjonsansvarlige i Nordlandssykehuset. Følgende 
tiltak skal bidra til kostnadsreduksjon på kort sikt:  
 

• Redusert variabellønn  
• Stillingsvakanser  
• Reduksjon i kjøp av forbruksmateriell  
• Reduksjon i kjøp av inventar og utstyr  
• Reduksjon i kjøp av IKT-utstyr og IKT-tjenester  
• Reduksjon i kjøp av medisinteknisk utstyr  
• Reduksjon i tjenestereiser  
• Besparelser tjenesteplaner  
• Inntektsøkning DRG 

 
Etter avslutning av regnskap for oktober er det ingen klar indikasjon på effekt av de 
kortsiktige tiltak, men det forventes at noe effekt synliggjøres i november. Det er imidlertid 
begrensede muligheter til å oppnå besparelser av større omfang.   
 
Tiltaksplan for 2008 ble behandlet av styret 12. november. Styret vedtok i denne saken trinn 1 
av tiltaksplanen, som inneholder konkrete tiltak med antatt effekt på om lag 35-40 mnok. 
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Tiltakene har små negative konsekvenser for tjenestetilbudet. Ytterligere tiltak for 2008 - 
trinn 2 - vil bli presentert for styret i desember. 
 
Helseforetakets driftsinntekter er 10,7 mill kr lavere enn budsjettert (0,5 %) per oktober. ISF-
inntekter av egen behandlingsaktivitet er 4,8 mill kr lavere enn budsjettert, et avvik som er 
redusert fra forrige måned. 5,5 mill kr av avviket er relatert til øremerkede inntekter psykisk 
helse og skal motsvares av lavere kostnader.  
 
Kjøp av offentlige helsetjenester viser fremdeles positivt avvik. Dette skyldes at det er knyttet 
mindre kostnader til ambulanse i kjøp av helsetjenester enn budsjettert og lavere 
gjestepasientkjøp enn budsjettert. Sistnevnte moment medfører et negativt avvik på 
inntektssiden (3,8 mill kr lavere ISF- av gjestepasientkostnader).   
 
Varekostnadene viser avvik på 18,5 mill kr (7,5 %).  
 
Lønnskostnadene (eksklusive pensjon) har pr. oktober et merforbruk på 49,2 mill kr. Dette 
skyldes i hovedsak ambulanse, Vesterålen og krav til besparelser. Budsjetterte krav til 
besparelser innenfor lønn utgjør pr. oktober 41,6 mill kr.  
 
Budsjettavviket hittil i år på andre driftskostnader er på 23,9 mill kr. Krav til besparelser 
utgjør et avvik på 31,3 mill kr.  
 
Helse Nord RHF og Helse Nord IKT 
Helse Nord RHF har et overskudd i siste måned på 4,8 mill kr og styrer mot et overskudd i 
størrelsesorden 25-30 mill kr. Overskuddet oppstår som følge av renteinntekter over budsjett, 
reduserte kostnader til Norsk Helsenett og Luftambulansen samt forutsetning om at styrets 
reserve salderer underskudd i foretaksgruppen. Det er også satt av 5 mill kr til kjøp av 
hjerteoperasjoner ved UNN i 2007 som ikke vil bli brukt, da UNN ikke har klart å øke 
aktiviteten som bestilt..    
 
Helse Nord IKT rapporterer et underskudd i oktober på 1,2 mill kr og et akkumulert 
underskudd på 5,4 mill kr.  
 
Sykehusapotek Nord  
Sykehusapotek Nord har et overskudd i siste måned på 0,4 mill kr. Hittil i år har 
helseforetaket et overskudd på 2,2 mill kr, mot budsjettert 1,8 mill kr. Resultatkravet er et 
overskudd på 2 mill kr og resultatet ser ut til å bli noe bedre enn dette.  
 
 
Bodø, 18. november 
 
 
 
Lars Vorland       Jann-Georg Falch  
Administrerende direktør    Økonomidirektør  
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