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Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål/sammendrag 
Saken redegjør for aktivitets- og økonomisk utvikling i helseforetaksgruppen per 3. tertial 
2007. Dette innebærer delvis overlapping av årlig melding til Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
Pasient/bruker/kvalitet 
Innen kvalitetsområdet er resultatene variable. Antallet korridorpasienter økte noe 3.tertial, 
men ser generelt ut til å gradvis stabilisere seg på et noe lavere nivå enn tidligere. Etter en 
langsom økning over lengre tid er andelen epikriser sendt innen syv dager (somatikk) redusert 
i 3. tertial og ligger på 57 %. Utviklingen for individuell plan og strykninger på 
operasjonsprogrammet er heller ikke så god som vi ønsker. Andelen rett til nødvendig 
helsehjelp holder seg stabilt.    
 
Med unntak for barne- og ungdomspsykiatrien er ventetidene for de som fremdeles står på 
venteliste økt innen i 3. tertial. Dette er en utvikling som må følges opp i det videre 
omstillingsarbeidet.   
 
Personal  
Sykefraværet i 2007 (9,0 %) er omtrent på samme nivå som samme periode i fjor (8,9 %). Det 
totale sykefraværet i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er 
uendret, mens Nordlandssykehuset HF (NLSH), Helgelandssykehuset HF, Sykehusapotek 
Nord HF, Helse Nord IKT og Helse Nord RHF har vekst. Langtidsfraværet har økt fra 4,4 % 
til 4,5 %, mens korttidsfraværet har økt fra 4,4 % til 4,6 %.  
 
Aktivitet  
Innen somatisk virksomhet har aktiviteten samlet vært noe lavere enn i 2006. Antall 
sykehusopphold er redusert med 0,3 %, mens polikliniske konsultasjoner er på samme nivå 
som i fjor. Både innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP), voksenpsykiatri (VOP) og 
rusomsorg er det vekst i den polikliniske aktiviteten.  
 
Økonomi  
Helse Nord har et underskudd på ca 716 mill kr inklusive pensjonskostnader i henhold til nye 
parametere. Dette tilsvarer et avvik fra resultatkravet på 256 mill kr.  
 
Foretaksgruppen startet året med et stort avvik mellom inntekter og kostnader. Det er 
gjennomført tiltak i alle HF for å redusere underskuddet og satt i verk styringstiltak for å 
oppnå eiers krav til balanse. I løpet av året har noen overoppfylt disse kravene, det har 
oppstått nye utfordringer samtidig som foretaksgruppen har fått økte inntekter 
(ekstrabevilgning på 225 mill kroner) og lavere kostnader. Mange av de planlagte 
omstillingstiltakene har ikke gitt fulle effekt. I gjennomsnitt har de iverksatte tiltak gitt ca 50 
% ønsket effekt.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Korte ventetider, rask utsending av epikriser, etablering av individuelle planer og lave 

strykninger på operasjonsprogrammet vil etter styrets oppfatning medvirke til god 
pasientflyt, gode samarbeidsrelasjoner og bedre ressursutnyttelse. Styret forventer at 
helseforetakene aktivt arbeider for å finne gode tiltak som kan medvirke til bedre 
måloppnåelse. 

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

sørge for at det arbeides for å redusere fraværet.  
 
3. Styret ser med sterk bekymring på den økonomiske utvikling og manglende innfrielse av 

økonomisk resultatkrav for 2007. Rapporterte effekter av tiltak viser at 
konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting/oppfølging av tiltak er 
mangelfull. Det forutsettes at helseforetakene i 2008 løpende dokumenterer effekten av de 
iverksatte tiltak. 

 
 
Bodø, den. 5. mars 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  Tertialrapport nr. 3-2007, inkl. foreløpige: 
  
 Aktivitetstall somatikk per helseforetak  
 Aktivitetstall psykisk helsevern per helseforetak 
 Aktivitetstall rusomsorg per helseforetak  
 Resultatregnskap per HF    
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1. Målekort Helse Nord  
Nedenfor sammenstilles styringsindikatorer innenfor perspektivene Pasient/bruker/kvalitet, 
medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi.  
 

Periode: 3. tertial 2007
Kategori Indikator HN Faktisk Mål/sammenlig

ning Merknad
Gjennomsnittlig ventetid avviklet - Somatikk/BUP/VOP 700,0 %

-64 %

-23 %

5

3 %

8 %

35

1,5 %

-0,3 %

-55,6 %

#######

83 76 Målt mot landsgjennomsnitt 
Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 52 % -

Andel med individuell plan - barnehabilitering 36 % 100 %

Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager 57 % 80 %

Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag)               15 

Epikrisetid BUP - andel innen 7 dager 10 % 90 % 80 % Tall for 3. tertial 2006
Prevalens sykehusinfeksjoner 7,9 % 5,0 % Målt juni 2007
Strykninger fra planlagt operasjon 12,7 % 5,0 %

Antall utskrivningsklare pasienter 35 0

Samlet sykefravær 9,0 % 7,5 %

Antall årsverk 12 384 11 784 Gjennomsnitt jan-des

Antall sykehusopphold - Somatikk -0,0028      141 029          141 422 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk      416 468          416 672 

Antall utskrevne pasienter - Rus 670 672

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 8,7 % 65 804 60 557

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 14,6 % 97 767 85 296

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,104 1,099 Per 2. tertial 2007 

Gj.snitt liggetid heldøgnspas somatikk - antall dager -9,0 % 4,85 4,94

Økonomisk resultat (i 1000 kr) -715 961 -460 000 Måltall korrigert for økt pensjon 325 mill kr

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) -0,8 % 1 353 892 1 364 286

Lønnskostnad (i 1000 kr) 1,3 % 6 109 650 6 031 187 Måltall korrigert for økt pensjon 325 mill kr

Netto kostnad pasienttransport (i 1000 kr) -2,8 % 512 663 527 227

Likviditet (i 1000 kr) -397 000 -283 000

Økonomi

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

Målekort Helse Nord

Medarbeider / 
Organisasjon

 
 
Grunnet problemer med rapportuttak fra pasientsystemet og Norsk Helsenett er beleggsprosent, ø-hjelpsandel og andel 
elektroniske epikriser ikke oppdatert.  

1.1 Kvalitet/pasient/bruker 

1.1.1 Ventetider og andel nyhenviste gitt rett til helsehjelp  
Svingninger i ventetiden på et par dager kan være et resultat av tilfeldige faktorer. Det er 
imidlertid tendenser til økt ventetid innen somatikken i Helse Nord og i landet forøvrig.  
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Tabellen viser ventetidsutviklingen i Helse Nord i siste tertial 2007 innen de ulike fagområder.  
 

3 tert 06 3 tert 07 3 tert 06 3 tert 07 3 tert 06 3 tert 07 3 tert 06 3 tert 07 3 tert 06 3 tert 07
Helse Finnmark Gjsn v.tid avviklet 85 88 107 88 45 47 0 0 84 86
Helse Finnmark Ant ventende 4 743 4 322 53 57 137 184 0 0 5 042 4 691
Helse Finnmark Gjsn v.tid ventende 96 97 159 132 64 75 0 0 105 98
UNN Gjsn v.tid avviklet 78 84 75 104 56 56 0 139 77 85
UNN Ant ventende 11 418 12 165 213 171 351 350 0 384 12 365 13 383
UNN Gjsn v.tid ventende 78 81 82 104 58 78 0 239 78 86
NLSH Gjsn v.tid avviklet 78 80 91 76 57 60 0 0 78 79
NLSH Ant ventende 9 486 10 693 238 147 393 349 0 0 10 181 11 228
NLSH Gjsn v.tid ventende 107 135 83 57 104 95 0 0 110 133
Helgeland Gjsn v.tid avviklet 74 84 103 106 49 56 0 0 74 8
Helgeland Ant ventende 3 778 4 491 113 123 116 128 0 0 4 061 4 799
Helgeland Gjsn v.tid ventende 82 98 106 84 60 62 0 0 83 97
Private Gjsn v.tid avviklet 0 0 0 0 0 0 0 67 0
Private Ant ventende 0 0 0 0 0 0 0 88 0
Private Gjsn v.tid ventende 0 0 0 0 0 0 0 196 0
Helse Nord Gjsn v.tid avviklet 78 83 91 92 54 56 0 127 78 83
Helse Nord Ant ventende 29 425 31 671 617 498 997 1 011 0 472 31 649 34 189
Helse Nord Gjsn v.tid ventende 91 104 93 88 77 81 0 231 93 105

Alle fagområderVentetider 3. tertial Somatikk BUP VOP RUS

5

67
88

196

 
 
Innen somatisk virksomhet viser ventetid både for de som fikk påbegynt behandling i siste tertial 
(83 dager) og ventetid for de som fremdeles står på venteliste en økning (104 dager). Antall 
ventende er også økt (+2 %). Helse Nord ligger fremdeles over landsgjennomsnitt som var 
henholdsvis 77 dager for de som fikk påbegynt behandling og 96 dager for de som fremdeles står 
på venteliste.  
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien går ventetiden noe ned, fra 104 til 93 dager for de som 
fremdeles står på venteliste. Her viser også landsgjennomsnittet en reduksjon fra 83 til 79 dager.  
 
Innen voksenpsykiatrien går ventetiden noe opp, fra 77 til 81 dager for de som fremdeles står på 
venteliste. Her viser også landsgjennomsnittet en vekst fra 81 til 84 dager.  
 
Ventetid for pasienter som fikk påbegynt behandling innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbruk er i gjennomsnitt 68 dager for landet totalt. Her har Helse Nord til 
sammenligning ventetid på 127 dager. Liten kapasitet på avrusning er noe av årsaken til lang 
ventetid. Registrering av ventetider innen rusomsorg startet i fjor og det er ikke tilgjengelig 
sammenliknbar nasjonal ventelistestatistikk for tilsvarende periode året før. Det vises til styresak 
87-2007 Handlingsplan rus 2007-20014.  
 
Brudd på behandlingsfristen i foretakene har skjedd 180 ganger i løpet av 2007. I siste tertial var 
det 69 fristbrudd, hvorav 40 ble håndtert av institusjonen selv.  
 
Pasientrettighetsloven gir pasientene rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter 
definerte kriterier. De pasientene som gis denne retten har også rett til å få fastsatt en individuell 
frist for når medisinsk forsvarlighet krever at spesialisthelsetjenesten senest yter helsehjelp. 
Generelt sett er forskjellig fortolkning og praktisering av retningslinjene i forskriften en 
medvirkende årsak til forskjellene mellom regionene og helseforetakene. Andelen rett til 
nødvendig helsehjelp ligger stabilt i overkant av 50 % for Helse Nord samlet. På foretaksnivå er 
det samme prosent innvilget rett til nødvendig helsehjelp som Helse Sør-Øst og Helse Vest. Dette 
kan tyde på at rett til nødvendig helsehjelp vurderes noenlunde likt i RHF-ene. Innen Helse Nord 
er bildet noe annerledes. Helgelandssykehuset ligger stabilt relativt mye lavere enn Helse 
Finnmark, men også UNN ligger lavere enn de andre HF-ene.  
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For å følge opp arbeidet med prioritering, vil helseforetakene bli bedt om å rapportere jevnlig på 
oppfølgingen av prioriteringsområdet i tertialrapporteringene i 2008.   
 
 
Andel nyhenviste m/rett til nødvendig helsehjelp 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 70 % 65 % 64 % 56 % 57 % 56 %
UNN 45 % 48 % 48 % 50 % 50 % 50 %
Nordlandssykehuset 70 % 71 % 63 % 62 % 59 % 60 %
Helgelandssykehuset 41 % 42 % 45 % 37 % 40 % 39 %
Helse Nord totalt 54 % 54 % 55 % 53 % 52 % 52 %  
 

1.1.2 Andel med individuell plan barnehabilitering  
 
Andel individuelle planer barnehab 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 23 % 29 % 21 % 27 % 27 % 31 %
UNN 11 % 21 % 84 % 100 % 12 % 35 %
NLSH 24 % 23 % 28 % 39 % 52 % 14 %
Helgeland 33 % 39 % 66 % 41 % 64 % 55 %
Helse Nord 20 % 48 % 54 % 64 % 30 % 36 %  
 
Resultatene er ikke gode nok i forhold til målsettingen. Etter en god utvikling på slutten av 2006 
og i begynnelsen av året, har andelen igjen falt en del. Årsakene til variasjonen kan skyldes dårlig 
datakvalitet. Uklarhet i forhold til ansvarsfordeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten 
spiller også inn. Disse forholdene har vært fulgt opp internt i helseforetakene, bl.a. etter tilsyn i 
barnehabiliteringstjenestene. Samtidig melder helseforetakene at fagmiljøene arbeider med å få 
på plass individuell plan for de pasientene som dette er aktuelt for.  
 

1.1.3 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk  
 
Andel epikriser sendt innen 7 dager 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 52 % 50 % 58 % 59 % 66 % 6  
UNN 50 % 52 % 52 % 56 % 60 % 5  
NLSH 62 % 64 % 62 % 57 % 58 % 5  
Helgeland 62 % 67 % 58 % 53 % 64 % 6  
Helse Nord 57 % 60 % 59 % 56 % 61 % 57 %

0 %
4 %
7 %
6 %

 
 
Etter stadig forbedring gjennom 2006 og inn i 2007 går andelen epikriser som sendes innen 7 
dager igjen ned for 3.tertial. Samtidig har utviklingen vært positiv i flere enheter og foretak. 
3.tertial er det kun Helgelandssykehuset som samlet oppnår økning. Helse Finnmark melder at 
Klinikk Kirkenes, som hadde ca 45 % 3.tertial 2006, oppnådde 72,8 % 3.tertial 2007. Både 
direktør og klinikksjefer holder sterkt fokus på indikatoren internt i helseforetaket, noe som ser ut 
til å gi resultat. I andre helseforetak er utviklingen litt nedadgående eller mer stabil. 
Enkeltavdelinger og enheter i alle helseforetak viser imidlertid gode resultat. En del avdelinger 
har tatt i bruk ulike typer foreløpige epikriser/notat som går ut samtidig med at pasienten 
utskrives, for å sikre at viktig informasjon blir gitt til samarbeidende instanser. Disse teller ikke i 
indikatoren. For å få et mer helhetlig bilde av situasjonen, har Helse Nord RHF derfor ønsket å 
etablere rapportering på andelen polikliniske notat innen 7 dager (rapportering ikke etablert 
foreløpig). 
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Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP og VOP  
I henhold til nasjonal statistikk har helseforetakene i Helse Nord i stor grad oppnådd måltallet på 
80 % for andel epikriser sendt innen 7 dager i BUP over lengre tid. For 2. tertial 2007 var andelen 
90 %.  
 
Tabellen viser andelen innen VOP.  
Epikrisetid VOP - andel sendt innen 7 dager 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 37 % 36 % 37 %
UNN 46 % 47 % 44 %
NLSH 53 % 48 % 45 %
Helgeland 42 % 28 % 28 %
Helse Nord 45 % 43 % 41 %  
 
Målingene som er gjort gjennom 2007 for epikrisetid innen voksenpsykiatri viser at det her er 
langt igjen til målsettingen. Av helseforetakene var det kun Helse Finnmark som viser økning 
3.tertial, i de øvrige gikk andelen ned. For å få en forbedring i andelen epikriser i 
voksenpsykiatrien må helseforetakene fokusere sterkere på dette.  
 

1.1.4 Antall pasienter i korridor somatikk  
 
Korridorpasienter somatikk - snitt per dag 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 0,8 0,3 0,7 1 0,2 0,6
UNN 9,0 6,2 5,8 10,5 5,8 9,8
NLSH 5,4 4,4 5,0 7,4 3,6 6,4
Helgeland 4,4 3,0 4,6 7,4 1,3 4,3
Helse Nord 23,7 16,7 18,7 26,3 10,8 14,7  
 
Innen somatikken har korridorpasienter vært et problem som i større eller mindre grad har berørt 
alle helseforetakene i regionen, men resultatene har forbedret seg mye siden 2006. Selv om vi ser 
økning 3.tertial, oppnår helseforetakene samlet lavere resultater enn før. Dette er noe 
helseforetakene har arbeidet mye med for å løse. I det store omstillingsprosjektet som pågår ved 
UNN (LUO), vil bedre utnyttelse av sengekapasitet på tvers av avdelinger være et eget 
delprosjekt, i tillegg til et annet prosjekt som ser på overføring av flere pasienter til 
dagbehandling. UNN forventer at dette på sikt også skal bidra til bedre kontroll med 
korridorpasientene. NLSH viste fremgang 2.tertial, men opplever nå en økning som kan skyldes 
stengte rom p.g.a. utbygging/ ombygging, men medisinsk avdeling i Bodø har fortsatt lave tall 
etter utvidelsen med en sengeenhet. Resultatene i Helse Finnmark viser at samarbeid mellom 
sengeavdelingene kan gi gode resultater bl.a. knyttet til økning av korridorpasienter på 
sommerstid som tidligere har skapt store problemer. Problematikken rundt korridorpasienter må 
også ses i relasjon til problematikken rundt utskrivningsklare pasienter og samarbeidet med 
primærhelsetjenesten.  
 

1.1.5 Sykehusinfeksjoner  
Det foreligger foreløpig ikke oppdaterte tall siden måling i juni 2007. Andelen var da 7,9 % mot 
et mål på lavere enn 5 %.  
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Sykehusinfeksjoner har hittil blitt registrert ved to årlige punktmålinger (prevalens). Resultatene i 
Helse Nord har ligget litt over målet på 5 % for prevalensundersøkelsene, noe varierende fra 
helseforetak til helseforetak. Punktmålinger er i større grad utsatt for tilfeldig variasjon, og alle 
helseforetakene er i ferd med å starte insidensmålinger. Infeksjoner som er pådratt på andre 
sykehus blir registrert på det sykehuset pasienten er inneliggende på. Sykehusene følger opp 
målingene og setter inn tiltak ved behov. 
 

1.1.6 Strykninger fra planlagt operasjon  
Utviklingen per helseforetak fremkommer av tabellen.  
 
Andel strykninger fra planlagt operasjon  1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 13,5 % 15,9 % 12,3 % 11,2 % 17,1 % 18,3 %
UNN 16,0 % 13,6 % 13,8 % 12,4 % 19,0 % 13,8 %
NLSH 9,9 % 12,3 % 10,0 % 8,6 % 6,2 % 10,1 %
Helgeland 8,1 % 5,7 % 7,3 % 9,3 % 6,8 % 12,2 %
Helse Nord 11,7 % 11,5 % 11,1 % 10,8 % 14,2 % 12,7 %  
 
Resultatene på denne indikatoren har over lengre tid ligget et godt stykke unna målsettingen på 
lavere enn 5 %, men utviklingen er som for de øvrige indikatorene noe varierende i det enkelte 
helseforetak.  Mange av strykningene erstattes med andre operasjoner, slik at den reelle 
kapasitetsutnyttelsen er høyere en tallene skulle tilsi. Det antas at innføringen av 
operasjonsmodulen i DIPS vil påvirke resultatene positivt. Etter innføringen ved UNN ser det ut 
til å skje endringer utover 2007. UNNs prosjekt ”Optimal ressursutnyttelse av 
operasjonskapasiteten” som ikke er sluttført vil ventelig påvirke resultatene i positiv retning. 
Helse Finnmark har også tradisjonelt hatt høye strykprosenter. Foretaksledelsen har fulgt opp 
dette gjennom hele 2007, med ukentlig rapportering til alle involverte, registrering av årsak til 
stryk og arbeid med å forbedre interne rutiner, foreløpig uten resultat. 
 

1.1.7 Antall utskrivningsklare pasienter – somatikk 
Antallet utskrivningsklare pasienter er halvert siden 1.tertial 2007. Alle helseforetakene arbeider 
også aktivt med dette ut mot kommunene i eget foretaksområde, noe som etter hvert ser ut til å gi 
resultat. De største problemene med utskrivningsklare pasienter ser ut til å oppstå i 
sykehuskommunene og bykommunene. 
 
Utskrivningsklare pasienter 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Helse Finnmark 5 2 4 3 1
UNN 20 20 9 22 25 10
Nordlandssykehuset 26 17 24 36 21 20
Helgelandssykehuset 10 5 8 9 7 4
Helse Nord totalt 80 57 51 70 54 35

1

 
 
Helseforetakene har inntektsført 10,6 mill kr i refusjonskrav mot kommuner for liggedøgnene 
hittil, redusert med 1,5 mill kr (12 %) fra 2006.  
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1.2 Personal  

1.2.1 Årsverksutvikling 
Det gjøres oppmerksom på at makroanalyser på bakgrunn av tall fra månedsverk er beheftet med 
noe usikkerhet.  
 

ANTALL 
MÅNEDSVERK 2006 2007 Differanse 

Helse Finnmark  1 354 1 375 21 
UNN 5 976 6 192 215 
Nordlandssykehuset 3 026 3 280 254 
Helgelandssykehuset 1 190 1 282 92 
Sykehusapotek Nord  74 79 5 
Helse Nord RHF 50 49 0 
Helse Nord IKT 114 127 13 
Sum Helse Nord 11 784 12 383 599 

 
Gjennomsnittlig antall årsverk viser en vekst på 599 sammenlignet med 2006. Det er flere 
grunner til denne økningen.  
 
Overtakelse av ambulanse utgjør til sammen 503 årsverk i 2007. I tillegg er 135 stillinger knyttet 
til endret praksis på hvordan tillegg er blir registrert. 66 stillinger kan knyttes direkte til økning i 
psykiatrien. UNN har hatt en økning på 56 eksterne stilinger. Både stillingene og driftskostnader 
knyttet til de er i hovedsak fullfinansiert.  
 
2. tertial 2007 er differansen fra samme periode året før redusert med 82 månedsverk, deler av 
dette skyldes reduksjon i månedsverk i barnehager ved overføring fra UNN til Tromsø kommune. 
 

Helse Finnmark UNN
Nordlands-
sykehuset

Helgelands-
sykehuset

Sykehusapotek 
Nord Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord

Ambulanse 8 268 177 50 503
Endret praksis UTA-tid 101 23 11 135
Psykiatri 21 27 18 66
Somatikk 26 26
Eksterne stillinger 56 56
Annet -10 14 6 7 17
SUM forklart 29 415 267 85 7 0 0 796
Endring 2006 - 2007 21 215 254 92 5 13 0 599
Netto endring 06 - 07 -8 -200 -13 7 -2 13 0 -197  
 
Ved de fleste helseforetakene har det vært omtrent uendret bemanning korrigert for nye oppgaver 
og prioriterte områder.  Unntaket er UNN som har en nedgang på rundt netto 200 stillinger. 
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1.2.2 Samlet sykefravær og langtidsfravær  
Totalt sykefravær i Helse Nord i 2007 (januar til og med desember) har økt fra 8,9 % til 9,0 %. 
Langtidsfraværet har økt fra 4,4 % til 4,5 %, mens korttidsfraværet har økt fra 4,4 % til 4,6 %.  
  
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord, Helse Nord IKT og Helse Nord 
RHF har vekst i fraværet. For Helgelandssykehuset, UNN og Sykehusapotek Nord er det i 
hovedsak vekst i korttidsfraværet, mens Helse Nord RHF har reduksjon. NLSH og Helse Nord 
IKT har vekst i både korttids - og langtidsfravær, mens Helse Nord RHF har vekst i 
langtidsfraværet. 
 

Totalt 
sykefravær

Langtid >56 
dager Korttid

Totalt 
sykefravær

Langtid >56 
dager Korttid

Totalt 
sykefravær

Langtid >56 
dager Korttid

Helgelandssykehuset HF 8,1% 4,5% 3,6% 7,7% 4,3% 3,4% 7,9% 4,2% 3,7%
Universitetssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 9,2% 4,6% 4,6% 9,2% 4,5% 4,8%
Nordlandssykehuset HF 9,0% 4,7% 4,3% 8,7% 4,4% 4,3% 9,2% 4,8% 4,4%
Helse Finnmark HF 9,3% 4,6% 4,7% 9,2% 4,2% 4,9% 9,2% 4,3% 4,9%
Sykehusapotek Nord HF 8,1% 4,0% 4,1% 9,5% 4,8% 4,8% 10,0% 4,2% 5,8%
Helse Nord IKT 4,9% 1,5% 3,4% 5,6% 2,1% 3,5%
Helse Nord RHF 2,4% 0,9% 1,5% 1,7% 0,5% 1,2% 2,7% 1,8% 0,9%
SUM Helse Nord 9,0% 4,7% 4,4% 8,9% 4,4% 4,4% 9,0% 4,5% 4,6%

2005 2006 2007

 
Sykefraværstallene er beregnet i tråd med nasjonal standard for HR-indikatorer. 
  
Tallene ovenfor har enkelte avvik i forhold til helseforetakenes rapporter. Dette skyldes blant 
annet ulike tidspunkt for datauttrekk.  
 
Tiltak 
Alle helseforetakene, samt Helse Nord IKT og Helse Nord RHF, deltar i Prosjekt Arbeidsglede, 
der de langtidssykemeldte arbeidstakerne er i fokus. Videre jobber alle foretakene fortsatt med 
ulike tiltak for å redusere sykefraværet. 

Side 10



1.3 Aktivitet  

1.3.1 Somatikk  
Antall opphold i somatisk virksomhet per helseforetak fremkommer av vedlegg 1. 
 
Foreløpige aktivitetstall viser at antall sykehusopphold er på samme nivå som 2006 (-0,3 %). 
Innlagte heldøgnsopphold viser en reduksjon på 1,1 %. I sum er dagopphold (dagkirurgi og 
elektive dagopphold) økt med 1,0 %.  
 
Antall polikliniske konsultasjoner viser samme nivå som 2006.   
 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 141 422 141 029 -0,3 %
herav
dagkirurgi 22 836 24 890 9,0 % sum dagopphold
elektive dagopphold 29 666 28 155 -5,1 % 1,0 %
innlagte heldøgnsopphold 88 920 87 984 -1,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 416 468 416 672 0,0 %
Sum opphold+konsultasjoner 557 890 557 701 0,0 %  
 
Foretaksgruppen har hatt en reduksjon i aktivitet beregnet til 0,4 % målt i DRG-poeng (tall for 
2006 omarbeidet til vekter og logikk for 2007, foreløpige tall). Helse Nord har levert 
helsetjenester innenfor HOD’s overslagsbevilgning i styringsdokumentet. 
 
Internt i foretaksgruppen har det vært vekst i Helse Finnmark og ved Nordlandssykehuset, mens 
UNN og Helgelandssykehuset har nedgang.  
 

DRG-produksjon 2006 2007 Endring 
Helse Finnmark 10 496 10 576 0,8 %
UNN 52 522 52 320 -0,4 %
Nordlandssykehuset 29 067 29 375 1,1 %
Helgelandssykehuset 13 804 13 215 -4,3 %
Helse Nord 105 889 105 486 -0,4 %  
 

1.3.2 DRG-indeks – heldøgnsopphold og liggetid heldøgnsopphold  
Liggetiden for heldøgnsoppholdene (tall fra analysesenteret Lovisenberg) er redusert i 2007 
samme periode i fjor. Helse Finnmark og Nordlandssykehuset er omtrent uforandret mens øvrige 
foretak reduserer. Merk at sykehusenhetene i tidligere Hålogalandssykehuset foreløpig ikke er 
flyttet til NLSH og UNN.  
 
Gjennomsnittlig liggetid - heldøgnsopphold 2006 2007
Helse Finnmark 4,21 4,20
UNN 5,58 5,45
Hålogaland 4,84 4,69
NLSH 4,65 4,63
Helgeland 4,84 4,72
Helse Nord 4,94 4,85  
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Foretaksgruppens DRG-indeks for heldøgnsopphold var per 2. tertial økt noe fra året før fra 
1,099 til 1,104 (+0,3 %).  Tall for hele 2007 er fra Norsk Pasientregister er ikke klar pr. dags 
dato. Dette indikerer ingen større endringer i kodekvalitet og kompleksitet i behandling. 
 

1.3.3 Psykisk helse  
Poliklinisk behandling øker mens liggedøgnene reduseres i BUP og i VOP. Antall polikliniske 
konsultasjoner i BUP viser en vekst på 8,7 %. UNN rapporterer vekst på 20 %, mens Helgeland 
har en reduksjon på 10 % blant annet grunnet permisjoner og fravær.  
 
Barne- og ungdomspsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 60 557 65 804 8,7 %
Antall utskrevne pasienter 265 253 -4,5 %
Antall liggedøgn 10 744 9 855 -8,3 %
Antall oppholdsdager 294 309 5,1 %  
 
Helse Finnmark har nedgang i døgnaktiviteten grunnet omstrukturering av tilbudet. Nedgang i 
liggedøgn ved UNN har sammenheng med kapasitetsreduksjon i forbindelse med nedleggelse av 
Barnepsykiatrisk avdeling (Berglund) – ressurser fra denne virksomheten er bl.a. nyttet til 
styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet ved Barne- og ungdomsklinikken i Tromsø. 
 
Innen voksenpsykiatrien øker den polikliniske behandlingen, mens døgnaktiviteten er omtrent på 
samme nå. Polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 14,6 % fra 2006. Alle foretakene har 
aktivitetsvekt.  
 
Voksenpsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 85 296 97 767 14,6 %
Antall utskrevne pasienter 5 190 5 512 6,2 %
Antall liggedøgn 129 856 128 604 -1,0 %
Antall oppholdsdager 7 100 7 412 4,4 %  
 

1.3.4 Rusomsorg   
Innen rusomsorg øker den polikliniske behandlingen, mens døgnaktiviteten går ned.  
 
Rusomsorg 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall utskrevne pasienter 672 670 -0,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 4 504 7 086 57,3 %
Antall liggedøgn 48 259 45 946 -4,8 %  
 
Det antas at vekst i poliklinikk også er et resultat av noe bedre registrering.  
Rapportert aktivitet inkluderer de tre private institusjonene som har avtale med Helse Nord 
(Finnmarkskollektivet, Klinikk Nord og Sigma Nord).  
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1.4 Økonomi  

1.4.1 Resultat  
Foretaksgruppen har et foreløpig underskudd på 716 mill kr, hvorav økte pensjonskostnader som 
holdes utenfor resultatkravet utgjør 325 mill kr. Dette medfører et avvik fra resultatkravet på 256 
mill kr.  
NB dette er foreløpige tall, det foregår fortsatt avstemning og oppretting av regnskapet. Dette 
medfører at det kan være noen mindre avvik mellom de ulike tabellene i saken. Selv om resultatet 
for enkelte HF har endret seg, er totalresultatet svært likt det som ble presentert i styresak 12-
3/2008. 
 
Tabellen viser resultat hittil i fjor, og hittil i år mot budsjett per helseforetak.  
 
Negativt tall = underskudd 
Resultat 2007 Resultat 06 Resultat 07 Budsjett Økt pensjon Avvik fra resultatkrav
Helse Finnmark -104 698 -102 888 -15 000 -38 422 -49 466
UNN*  -431 678 -361 330 -74 000 -158 018 -129 312
NLSH* -152 282 -227 803 -38 000 -90 443 -99 360
Helgeland -98 700 -72 446 -10 000 -34 219 -28 227
Apotek 412 1 446 2 000 -1 840 1 286
IKT -7 044 -5 815 0 -1 060 -4 755
RHF 76 418 53 224 0 -998 54 222
Helse Nord -717 572 -715 612 -135 000 -325 000 -255 612

* Resultatet per aug 2006 for Hålogalandssykehuset er i tabellen fordelt mellom UNN (73 %) og NLSH (27 %)
* Kostnader til ambulanse ble ikke overført til NLSH før 2007. For årets f ire siste måneder i 2006 er 27 % av ambulansekostnader
flyttet t il underskudd NLSH  
 
Figuren viser resultatutviklingen gjennom året, sammenlignet med budsjett 2007 og resultat 
2006. 
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Helseforetakene har i 2007 fått økte frie inntekter, mens pensjonskostnaden har økt. Det var også 
større nedskrivninger ved Hålogalandssykehuset i 2006. Nedenfor er det foretatt en 
sammenligning av resultatene fra 2006 og 2007 korrigert for nevnte forhold.   
 
Resultatutvikling Finnmark UNN NLSH Helgeland
Resultat 07 -102 888 -361 330 -227 803 -72 446
Resultat 06 -104 698 -431 678 -152 282 -98 700
Endring resultat 1 810 70 348 -75 521 26 254

Økte inntekter 42 000 141 562 105 638 64 800
Økte pensjonskostnader -38 422 -158 018 -90 443 -34 219
Nedskrivning 06 12 117 64 858 1 425 418

Korrigert resultatutvikling 13 885 -21 946 92 141 4 745
Utvikling verre bedre verre verre  
 
Ut ifra denne analysen har UNN en resultatforbedring mens øvrige foretak, særlig NLSH har en 
forverring.  
 
Nærmere om regnskapet  
Tabellen viser foreløpig regnskap for foretaksgruppen.  
 

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

Basisramme 7 229 972 6 349 885 880 088 14 % 1 474 175 26 %
ISF egne pasienter 1 468 384 1 482 796 -14 412 -1 %

-8 %
-7 %

-1 %
-4 %

-78 % -81 %
-4 %

-3 % 12 %
15 %

9 %
14 %
57 %

5 %

-3 % 6 %
-55 %

7 % 5 %

-22 % -53 %
24 %

24 %

20 237 1 %
Gjestepasienter 53 219 48 495 4 724 10 % -4 629
Polikliniske inntekter 237 763 255 426 -17 663 6 0 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 120 500 115 169 5 331 5 % -728
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 223 889 232 684 -8 795 45 045 25 %
Andre øremerkede tilskudd 229 795 1 032 935 -803 140 -992 536
Andre driftsinntekter 516 351 466 352 49 999 11 % -22 282
Sum driftsinntekter 10 079 874 9 983 742 96 132 1 % 519 289 5 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 534 072 549 446 -15 374 55 672
Kjøp av private helsetjenester 444 643 394 778 49 865 13 % 59 155

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 276 822 1 218 776 58 045 5 % -72 114 -5 %
Lønn til fast ansatte 4 720 882 4 669 215 51 666 1 % 397 670
Overtid og ekstrahjelp 351 838 217 873 133 966 61 % 44 126
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 899 035 604 365 294 670 49 % 328 093
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -328 772 -225 397 -103 375 46 % -17 112
Annen lønn 466 668 440 131 26 537 6 % -202 580 -30 %
Avskrivninger 631 930 648 932 -17 002 35 777
Nedskrivninger 3 335 7 376 -4 040 -76 110 -96 %
Andre driftskostnader 1 769 736 1 572 765 196 971 13 % -70 241 -4 %
Sum driftskostnader 10 770 189 10 098 260 671 929 482 654
Driftsresultat -690 315 -114 518 -575 797 503 % 36 635 -5 %
Finansinntekter 23 040 29 418 -6 379 -25 683
Finanskostnader 48 337 49 900 -1 563 -3 % 9 341
Finansresultat -25 298 -20 482 -4 816 -35 024 -360 %
Ordinært resultat -715 612 -135 000 -580 612 430 % 1 611 0 %

Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember
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Driftsinntekter 
Inntektene er 91 mill kr høyere enn budsjettert. Det har vært en omklassifisering av inntekter fra 
øremerkede inntekter til basisramme. Dette gjelder blant annet tilskudd til pasienttransport, 
tilskudd til opptreningsinstitusjoner og luftambulansen.  
 
Aktivitetsavhengige inntekter er lavere enn budsjettert. ISF inntektene viser en svikt på 14,4 mill, 
hvorav 10 mill kr er relatert til ISF inntekter av egen behandlingsaktivitet. Dette har sammenheng 
med avkortning i forbindelse med koding av rehabilitering. ISF av gjestepasientkjøp ligger 4 mill 
kr lavere enn budsjettert. Polikliniske inntekter og laboratorie- og radiologiinntekter er i sum 12,3 
mill kr lavere enn budsjettert. Dette salderes imidlertid av merinntekter på refusjoner fra NAV 
vedrørende frikort.  
 
Øremerket tilskudd til psykisk helse er 8,8 mill kr lavere enn budsjettert og skal isolert sett 
motsvares av lavere kostnader enn budsjettert. Andre øremerkede tilskudd er redusert fra 2006 
noe som skyldes fjerning av tilskudd til arbeidsgiveravgift, samt ovennevnte omklassifisering.   
 
Samlet er inntektssiden økt med 519,3 mill kr (5 %) sammenlignet med fjoråret. 
 
Driftskostnader  
Driftskostnadene er økt med 482,7 mill kr (5 %), hvorav pensjonskostnader er økt med 328 mill 
kr. Eksklusive pensjon er driftskostnader økt med 2 %.  
 
Kostnadene er 672 mill kr (7 %) over budsjettert og avvikene bærer preg av manglende effekter 
av budsjetterte omstillingstiltak. (Omstillingstiltak var for en stor del budsjettert som reduserte 
driftskostnader). 
 
Innen lønnsområdet er sykepengerefusjoner 103 mill kr (45 %) over budsjettert. Dette skyldes 
både at disse er tradisjonelt sett budsjettert for lavt, samt at det er planlagt effekt av tiltak for å 
redusere sykefravær. Avviket vil ha sammenheng med avvik innen overtid og ekstrahjelp som 
ligger 134 mill kr (61 %) over budsjettert. Lønn til fast ansatte ligger 52 mill kr over budsjett (1 
%). Det har vært budsjettert med tiltak innen lønnsområdet, samt at lønnsoppgjøret har medført 
større kostnader enn budsjettert.  
 
Lønnskostnadene er påvirket av redusert arbeidsgiveravgift og overtakelse av ambulanse.  
 
Varekostnadene (inkl innleie fra firma) er 58 mill kr (5 %) høyere enn budsjettert. Innleie fra 
firma (inngår i varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen) viser kostnader på 145,6 
mill kr. Dette er 25 mill kr over budsjett, men en reduksjon på 16 mill kr (10 %) fra 2006.  
 
Avvik innen varekostnader er til dels vanskelig å vurdere grunnet avvik i regnskapsføring og 
budsjettering. Det er avvik på flere poster, men det er blant annet avvik på Lab og rtg rekvisita (6 
mill kr) og andre medisinske forbruksvarer (14,5 mill kr).  
 
Kjøp av helsetjenester fra private viser merforbruk på 50 mill kr (13 %). Alle helseforetakene har 
større avvik mot budsjettert, merforbruk på rusområdet utgjør store deler av avviket.  Kjøp av 
private helsetjenester viser en vekst på (15 %), men dette skyldes i stor grad overtakelse av 
finansieringsansvar for Viken senter.  
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Andre driftskostnader ligger 197 mill kr (13 %) over budsjettert. Regnskapet viser en reduksjon 
fra 2006, noe som tyder på at tiltak har hatt effekt.  
 
Nettokostnader til pasienttransport viser kostnader på 512,7 mill kr mot budsjettert 527,3 mill kr.  
Helgelandssykehuset og UNN har besparelser mot budsjett, mens det er merforbruk ved NLSH.  
Kostnadene er redusert med 24,6 mill kr (5 %) fra 2006.  
 
Finansposter viser netto 4,8 mill kr i kostnader utover budsjettert. 
 
Gjennomført omstilling 
Helseforetakene rapporterer at det er gjennomført tiltak med effekt i underkant av 180 mill kr.  I 
forhold til budsjettert omstilling tilsvarer dette om lag 50 % effekt.  
 
UNN hadde i 2007 en tiltakspakke med opprinnelig innsparing på 238 mill kr, hvorav 80 var 
fordelt på avdelingene. Underveis i løpet av året er forventningene redusert til 119, hvorav 65 
millioner på avdelingsnivå. Det rapporteres at det er realisert 119 mill kr.  
 
Helse Finnmark har hatt opplevd at tiltakene innen stab har blitt gjennomført til stor grad med 
ønsket effekt. Tiltak er gjennomført for en stor del også innen driftsavdelingen, men har ikke gitt 
den ønskede effekt. Innen de to somatiske klinikkene er det først og fremst de store tiltakene 
innen sykefravær og redusert innleie/overtid som ikke har gitt resultater. Dette kommer i stor 
grad av at det stramme arbeidsmarkedet har gjort rekrutteringssituasjonen vanskelig. Det 
rapporteres en effekt på i underkant av 17 mill kr, ca 28 mill kr lavere enn budsjettert.  
 
Helgelandssykehuset rapporterer å ha gjennomført 19 millioner kroner av de planlagte 28 
millionene. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer å ha realisert om lag 16 mill kr (foreløpig estimat) av planlagt 52 
mill kr.  
 

Planlagte tiltak Gjennomførte tiltak Differanse
Helse Finnmark 44 700 000 16 750 000 27 950 000
UNN 238 300 000 119 000 000 119 300 000
Nordlandssykehuset 52 000 000 16 000 000 36 000 000
Helgelandssykehuset 28 000 000 19 000 000 9 000 000
Helse Nord RHF 15 000 000 15 000 000 0
Sum 378 000 000 185 750 000 192 250 000
 
Som tidligere år rapporteres om lag 50 % av budsjetterte effekter å være realisert.  
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1.4.2 Likviditet, investeringer og finans 
Foretaksgruppen hadde ved utgangen av året et trekk på kassakreditten på 397 mill kr. Dette var 
betydelig svakere enn budsjettert. Den svake resultatutviklingen og store premiebetalinger til 
pensjon tærer på likviditeten. Helse Nord fikk i oktober økt kassakreditten til 400 mill kr, og den 
økes ytterligere med 300 mill kr i 2008.  
 

Likviditet 2007
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Tabellen viser foreløpige tall for totale investeringer hittil mot godkjente rammer per 
helseforetak.  
 

Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2006 Ramme 2007 Sum disponibelt invest 07 Forbruk 
Helse Nord RHF 41,2                     4,0                  45,2                       12,7                       28 %
Helse Finnmark (0,1)                      78,6                78,5                       61,1                       78 %
UNN (52,8)                    192,5              139,7                     136,2                     97 %
NLSH 49,1                     195,1              244,2                     292,4                     120 %
Helgeland 0,8                       47,3                48,1                       49,1                       102 %
Apotek -                       1,5                  1,5                         0,4                         25 %
HN IKT 9,1                       31,0                40,1                       40,5                       101 %
SUM 47,2                     550,0            597,2                   592,3                    99 %  
 
I løpet av 2007 er tidligere ubrukte rammer benyttet og foretaksgruppen har i sum investert for 
om lag 5 mill kr lavere enn vedtatte rammer. Investeringer inkluderer om lag 24 mill kr i 
egenkapitalinnskudd i KLP. NLSH har investert for mer enn godkjent ramme, noe som innebærer 
at foretaket må investere mindre enn vedtatt ramme for 2008.  
 
Administrerende direktør har valgt å binde renten på store deler av Helse Nords langsiktige lån. 
Dette har redusert risikoen for at rentene skal øke for foretaksgruppen. En renteøkning på 1 pst 
tilsvarer om lag 12 mill kr i økte rentekostnader for foretaksgruppen. Strategien har medført 0,9 
mill kr i økte kostnader sammenlignet med flyterente for 2007. Flyterenten for 1. halvår 2008 er 
5,59 % og det forventes at Helse Nord RHF vil spare ca 3,8 mill kr for 1. halvår 2008 i forhold til 
en situasjon med bare flytrente.   
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Rentestrategien innebærer at ved inngangen av 2008 har 71 % av lånegjelden fastrente på. Siden 
dette er avdragslån og Helse Nord RHF planlegger å ta opp nye lån i årene fremover, så vil en 
kunne øke andelen lån med flytrente forholdsvis raskt dersom det er ønskelig. 
 

1.4.3 Funksjonsregnskap  
Foretaksgruppens funksjonsregnskap er ikke ferdigstilt og administrasjonen vil måtte komme 
tilbake til vurderinger av prioritering.  
 

1.4.4 Nærmere om Helseforetakene – utvikling og omstilling 
 
Helse Nord RHF/IKT  
Helse Nord RHF har et overskudd på 53,2 mill kr. Overskuddet kommer som et resultat av styrets 
reserve som ikke er disponert (15 mill kr), besparelser luftambulanse (9 mill kr), Norsk Helsenett, 
(3,5 mill kr), resultatandel felleskontrollert virksomhet (2,4 mill kr), finansposter (12,4 mill kr) 
og lavere forbruk på diverse andre prosjekter (10,7 mill kr).  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har et overskudd på 1,4 mill kr og leverer i tråd med resultatkravet for 2007.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Ordinært resultat for UNN i 2007 er -361,3 mill kr mot et vedtatt budsjett på –74 mill kr. 
Korrigert for økte pensjonskostnader (158 mill kr) er dette et avvik fra styringsmål på om lag 129 
mill kr.  
 
Inntektene viser et positivt budsjettavvik på 104,7 mill kr.  Dette skyldes: 
 
- ISF inntektene er drøyt 2 mill kr høyere enn budsjettert. Dette inkluderer avkorting ISF for 

2006 og 2007 på til sammen ca 18 mill kr, og ISF på poliklinikk ca 6,5 mill kr.  
- Poliklinikk og laboratorieinntekter er ca 5 mill kr bedre enn budsjett til sammen. Poliklinikk 

er 8 mill kr lavere enn budsjettert, og må ses i sammenheng med ISF på poliklinikk, mens 
labinntektene er ca 13 mill kr høyere enn budsjett. 

- Salgs og kursinntektene er ca 15 mill kr høyere enn budsjett   
- Egenandelsinntektene, inntekter fra selvbetalende pasienter, samt refusjon fra NAV på drosje 

etc er drøyt 22 mill kr høyere enn budsjettert    
- Tilskudd og øremerkede inntekter viser et positivt budsjettavvik på ca 56 mill kr. (motposter i 

form av økte kostnader)   
 
UNN har 22,5 mill kr høyere varekostnader enn budsjettert. De største avvikene er på 
medikamenter (5,4 mill kr), lab/røntgenrekvisita (4,8 mill kr) og mat- og drikkevarer (3,0 mill 
kr). Økningen fra 2006 er på 27,7 mill kr. Økningen er i sin helhet medikamenter. Innleie fra 
firma har et avvik på 11 mill kr, en reduksjon på 9 mill kr fra 2006. I tillegg er det en reduksjon 
på innleie over lønnssystemet på 6 mill kr. 
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Personalkostnadene har en budsjettoverskridelse på 190 mill kr. Av disse er 115 mill kr økte 
pensjonskostnader. Variabel lønn viser et avvik på 81 mill kr. I tillegg er kostnadene for 
engasjementer 20 mill kr høyere enn budsjettert. Disse kostnadene er knyttet til prosjektarbeid og 
er i stor grad finansiert av økte inntekter. Fast lønn og refusjoner viser et positivt avvik på til 
sammen ca. 60 millioner.  Dette motvirker til en viss grad avviket på variabellønn. 
 
Kjøp av helsetjenester har et avvik på 36 mill kr fordelt på  
 
- Gjestepasienter somatikk - 14 mill kr 
- Gjestepasienter rus - 18 mill kr 
- Kjøp av gjestepasienter psykiatri - 5 mill kr 
 
I forhold til 2006 øker gjestepasientkjøp med 21 mill kr.  
 
På andre driftskostnader er det en budsjettoverskridelse på 114 millioner. Det kommer av at 
budsjetterte omstillingstiltak ikke er gjennomført. Reisekostnadene er 7 mill kr høyere enn 
budsjettert. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har et underskudd på 227,8 mill kr, dvs. 189,8 mill kr utover det tillatte 
underskuddet på 38 mill kr.  Korrigert for økt pensjon er det et avvik på 99,4 mill kr.  
 
Samlet sett er inntektene som budsjettert. Avvik mellom postene på inntektssiden knytter seg til: 
 
- Lavere ISF-inntekt på egenproduksjon på 6,5 mill kr. Aktiviteten har derimot tatt seg opp mot 

slutten av perioden 
- Mindreinntekt på 4,1 mill kr på ISF-inntekt av gjestepasienter. Gjestepasientkostnader viser 

imidlertid et merforbruk på 7 mill kr. Forskjellen skyldes at en større andel av kjøpet ikke gir 
refusjon (eks. rus) 

- Polikliniske inntekter hadde et negativt avvik på 3,1 mill kr. Dette blir i stor grad oppveid av 
økte egenandelsinntekter under andre inntekter 

- Positivt avvik på 10 mill kr på andre inntekter som skyldes egenandelsinntekter, 
forskningsmidler som ikke er budsjettert. 

 
På driftskostnadssiden er det et merforbruk på 180,3 mill kr, hvorav 71 mill kr er relatert til 
høyere pensjonskostnader. 
 
Lønnskostnader har et merforbruk på 38 mill kr i 2007. I dette er det en besparelse på fastlønn på 
41,6 mill kr, men en sprekk på vikarer og tillegg på 31,3 mill kr, overtid og ekstrahjelp på 48,9 
mill kr og andre lønnskostnader på 21,4 mill kr. Høyere sykefravær enn planlagt har gjort at 
refusjon har et positivt avvik på 18,7 mill kr. 
 
Varekostnader har et merforbruk på 13 mill kr. Det er et positivt avvik på 40,5 mill kr på øvrige 
medikamenter, men et negativt avvik på 32 mill kr på medisinsk materiell og 20 mill kr på øvrige 
varekostnader. Noe av avviket skyldes overgang til nytt innkjøpssystem og lagerjusteringer. En 
del av kostnadene på medisinsk materiell er engangskostnader på nytt laboratoriebygg i Bodø.  
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Kjøp av helsetjenester har et merforbruk på 13,6 mill kr.  Av dette er 6,5 mill kr innleie av 
fagpersonell, mens og kjøp av helsetjenester utgjør 7 mill kr. Kjøp av gjestepasientplasser rus 
bidrar alene til et avvik på 7,5 mill kr. 
 
Rentekostnadene har økt som følge av renter av investeringslån til Helse Nord og som følge av 
høyere forbruk av trekkrammen for kassakreditt. 
  
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset har et underskudd på 72,4 mill kr. Korrigert for økte pensjonskostnader er 
dette et avvik fra styringsmål på 28,2 mill kr.  
 
Inntektene er i tråd med budsjett. Mellom postene viser ISF-inntektene av egen produksjon et 
negativt avvik på 4 %. ISF-inntekter av gjestepasientkjøp viser et negativt avvik på 7,8 %. Andre 
driftsinntekter viser en økning på 10 %. 
 
Driftskostnadene viser et totalavvik fra budsjett på 5,2 %, inkl pensjon. Kjøp av offentlige 
helsetjenester viser et mindreforbruk på 12,9 mill kr. Kjøp av private helsetjenester har et 
overforbruk i forhold til budsjett på 14,4 mill kr, noe som tilsvarer 55 %. Størsteparten av avviket 
kom i løpet av tredje tertial. 
 
Det er også et overforbruk på lønn fast ansatte og overtid /ekstrahjelp på rundt 7 mill kr på hver 
post. I tillegg er det overforbruk på innleie over varekostnader på ca. 5 mill kr. Grunnen til 
overforbruket er at ikke alle tiltakene på bemanning har hatt effekt, i tillegg til at sykefraværet har 
vært høyere enn forutsatt. Offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft har vært 15 
mill kr høyere enn budsjettert. Dette eliminerer til en viss grad overforbruket på lønnskostnadene. 
 
Som følge av dårligere resultat enn forutsatt og dårligere likviditet er rentekostnadene tre ganger 
høyere enn budsjettert og finanspostene viser et totalavvik på 5,3 mill kr. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har et underskudd på 102,9 mill kr. Korrigert for økte pensjonskostnader er dette 
et avvik på 49,5 mill kr fra resultatkravet.  
 
Følgende forhold er viktige for å forklare resultatutviklingen for 2007: 
 
- Høyere lønns- og personalkostnader enn budsjettert, noe som i vesentlig grad skyldes 

manglende effekt av tiltak innen bemanning for de to somatiske klinikkene, og at noen tiltak 
ikke har latt seg realisere som planlagt. Spesielt gjelder det tiltak for reduksjon av 
innleie/overtid og stabilisering, og effekt i forhold til redusert sykefravær. Samlede 
personalkostnader ble ca. 35 mill.kr. over budsjettert.  Avdelinger som har stabil bemanning 
har mindre avvik enn avdelingene som sliter med stabilitet i bemanningssituasjonen. 

 
- Manglende DRG-inntekter, i forhold til målsettingene om økt aktivitet innenfor våre 

kjerneområder, og bedre kodekvalitet.  Det mangler ca. 5 mill. kr. netto på inntektssiden. 
Lavere aktivitet på fødeavdelingen i Hammerfest, lavere DRG-produksjon enn forventet på 
medisinsk avdeling Kirkenes (bl.a. dialyse) og mindre dagkirurgi i Kirkenes er de viktigste 
årsakene.  
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- Merforbruk på ambulansetjenestene ser ut til å bli ca. 7 millioner.  Det er knyttet både til båt- 
og bilambulanse.  

 
- Merforbruk gjestepasienter rus har et avvik på 6 mill. Dette skyldes at budsjettet ble satt opp 

med de midlene som i utgangspunktet er bevilget fra Helse Nord til formålet. Dette er 
betydelig under det reelle forbruket som har vært de siste årene.  

 
- Økte rentekostnader knyttet til det oppsamlede underskuddet. Rentekostnaden ble 4 mill kr 

mer enn budsjettert og endte på 16 millioner.  
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Vedlegg 1: somatisk aktivitet 
 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 141 422 141 029 -0,3 %
herav
dagkirurgi 22 836 24 890 9,0 % sum dagopphold
elektive dagopphold 29 666 28 155 -5,1 % 1,0 %
innlagte heldøgnsopphold 88 920 87 984 -1,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 416 468 416 672 0,0 %
Sum opphold+konsultasjoner 557 890 557 701 0,0 %

UNN 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 66 243 65 794 -0,7 %
herav
dagkirurgi 9 174 10 360 12,9 % sum dagopphold
elektive dagopphold 18 102 17 365 -4,1 % 1,6 %
innlagte heldøgnsopphold 38 967 38 069 -2,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 195 904 189 972 -3,0 %
Sum opphold+konsultasjoner 262 147 255 766 -2,4 %

NLSH 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 38 962 39 870 2,3 %
herav
dagkirurgi 6 829 7 191 5,3 % sum dagopphold
elektive dagopphold 5 733 6 043 5,4 % 5,3 %
innlagte heldøgnsopphold 26 400 26 636 0,9 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 111 457 114 359 2,6 %
Sum opphold+konsultasjoner 150 419 154 229 2,5 %

Helgeland 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 20 810 20 213 -2,9 %
herav
dagkirurgi 4 660 4 744 1,8 % sum dagopphold
elektive dagopphold 3 828 3 395 -11,3 % -4,1 %
innlagte heldøgnsopphold 12 322 12 074 -2,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 58 284 63 004 8,1 %
Sum opphold+konsultasjoner 79 094 83 217 5,2 %

Helse Finnmark 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 15 407 15 152 -1,7 %
herav
dagkirurgi 2 173 2 595 19,4 % sum dagopphold
elektive dagopphold 2 003 1 352 -32,5 % -5,5 %
innlagte heldøgnsopphold 11 231 11 205 -0,2 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 50 823 49 337 -2,9 %
Sum opphold+konsultasjoner 66 230 64 489 -2,6 %  
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Vedlegg 2: VOP aktivitet 
 
Antall polikliniske konsultasjoner VOP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 12 315 13 353 8,4 %
UNN 37 920 45 216 19,2 %
Nordlandssykehuset 21 255 23 885 12,4 %
Helgelandssykehuset 13 806 15 313 10,9 %
Sum Helse Nord 85 296 97 767 14,6 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
VOP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 554 725 30,9 %
UNN 2 837 2 904 2,4 %
Nordlandssykehuset 1 600 1 709 6,8 %
Helgelandssykehuset 199 174 -12, %
Sum Helse Nord 5 190 5 512 6,2 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 13 652 13 855 1,5 %
UNN 53 742 53 376 -0,7 %
Nordlandssykehuset 56 548 55 350 -2,1 %
Helgelandssykehuset 5 914 6 023 1,8 %
Sum Helse Nord 129 856 128 604 -1,0 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 2 457 1 522 -38,1 %
UNN 0 0
Nordlandssykehuset 4 234 4 394 3,8 %
Helgelandssykehuset 409 1 496 265, %
Sum Helse Nord 7 100 7 412 4,4 %

Voksenpsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 85 296 97 767 14,6 %
Antall utskrevne pasienter 5 190 5 512 6,2 %
Antall liggedøgn 129 856 128 604 -1,0 %
Antall oppholdsdager 7 100 7 412 4,4 %

6 

8 
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Vedlegg 3: BUP aktivitet  
 
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 10 979 11 452 4,3 %
UNN 20 750 24 827 19,6 %
Nordlandssykehuset 19 052 20 683 8,6 %
Helgelandssykehuset 9 776 8 842 -9,6 %
Sum Helse Nord 60 557 65 804 8,7 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 20 18 -10,0 %
UNN 134 118 -11,9 %
Nordlandssykehuset 94 107 %
Helgelandssykehuset 17 10 %
Sum Helse Nord 265 253 -4,5 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 355 181 -49,0 %
UNN 5 462 3 163 -42,1 %
Nordlandssykehuset 2 954 4 671 58,1 %
Helgelandssykehuset 1 973 1 840 -6,7 %
Sum Helse Nord 10 744 9 855 -8,3 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 0 0
UNN 0 0
Nordlandssykehuset 294 309 %
Helgelandssykehuset 0 0
Sum Helse Nord 294 309 5,1 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) 
BUP 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 18 463 19 742 6,9 %
UNN 0 0 #DIV/0!
Nordlandssykehuset 29 305 31 899 8,9 %
Helgelandssykehuset 15 340 13 361 -12,9 %
Sum Helse Nord 63 108 65 002 3,0 %

Barne- og ungdomspsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 60 557 65 804 8,7 %
Antall utskrevne pasienter 265 253 -4,5 %
Antall liggedøgn 10 744 9 855 -8,3 %
Antall oppholdsdager 294 309 5,1 %

 
13,8 

-41,2 

5,1 
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Vedlegg 4: RUS aktivitet 
 
Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 62 62 0,0 %
UNN 377 344 -8,8 %
Nordlandssykehuset 0 0
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 186 208 11,8 %
Finnmarkskollektivet 5 12 140,0 %
Klinikk Nord 42 44 4,8 %
Sum Helse Nord 672 670 -0,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
RUS 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 3 527 3 413 -3,2 %
UNN 22 207 17 965 -19,1 %
Nordlandssykehuset 0 0
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 15 158 17 167 13,3 %
Finnmarkskollektivet 2 975 3 339 12,2 %
Klinikk Nord 4 392 4 062 -7,5 %
Sum Helse Nord 48 259 45 946 -4,8 %

Antall polikliniske konsultasjoner R

 

 

U 2 006 2 007 endring fra 2006
Helse Finnmark 0 0
UNN 3 194 5 637 76,5 %
Nordlandssykehuset 1 310 1 449 10,6 %
Helgelandssykehuset 0 0
Sigma Nord 0 0
Finnmarkskollektivet 0 0
Klinikk Nord 0 0
Sum Helse Nord 4 504 7 086 57,3 %

Rusomsorg 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall utskrevne pasienter 672 670 -0,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 4 504 7 086 57,3 %
Antall liggedøgn 48 259 45 946 -4,8 %  
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Vedlegg 5: Foreløpig resultatregnskap per HF 
 
Helse Finnmark Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett Endring fra regnskap 06
Basisramme 663.493 752.049 748.180 1 % 13 %
ISF egne pasienter 144.549 154.708 154.749 0 % 7 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0
Gjestepasienter 2.968 3.904 3.306 18 % 32 %
Polikliniske inntekter 34.853 30.171 36.814 -18 % -13 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 2.412 5.231 2.488 110 % 117 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 22.488 39.753 43.336 -8 % 77 %
Andre øremerkede tilskudd 185.956 181.388 177.935 2 % -2 %
Andre driftsinntekter 69.519 55.711 44.405 25 % -20 %
Sum driftsinntekter 1.126.238 1.222.916 1.211.213 1 % 9 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 65.710 62.229 60.040 4 % -5 %
Kjøp av private helsetjenester 18.026 27.026 15.653 73 % 50 %
Varekostnader kn

 

yttet til aktiviteten i foretaksgrupp 78.571 88.885 92.352 -4 % 13 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 17.630 12.337 11.111 11 % -30 %
Lønn til fast ansatte 508.457 541.409 512.826 6 % 6 %
Overtid og ekstrahjelp 46.827 48.729 21.471 127 % 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 57.472 98.764 56.972 73 % 72 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -39.943 -40.117 -11.142 260 % 0 %
Annen lønn 27.038 30.071 25.654 17 % 11 %
Avskrivninger 71.238 68.797 74.774 -8 % -3 %
Nedskrivninger 13.069 0 0 -100 %
Andre driftskostnader 359.544 372.508 355.700 5 % 4 %
Sum driftskostnader 1.223.639 1.310.639 1.215.411 8 % 7 %
Driftsresultat -97.402 -87.723 -4.198 1990 % -10 %
Finansinntekter 823 1.049 200 424 % 27 %
Finanskostnader 8.120 16.213 11.002 47 % 100 %
Finansresultat -7.296 -15.164 -10.802 40 % 108 %
Ordinært resultat -104.698 -102.888 -15.000 586 % -2 %  
 
UNN Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett Endring fra regnskap 06
Basisramme 2.135.013 3.123.191 2.917.235 7 % 46 %
ISF egne pasienter 529.717 690.681 688.431 0 % 30 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0
Gjestepasienter 23.070 23.565 21.732 8 % 2 %
Polikliniske inntekter 78.231 97.225 105.873 -8 % 24 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 74.433 87.830 79.340 11 % 18 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 67.649 75.841 75.641 0 % 12 %
Andre øremerkede tilskudd 382.012 175.635 318.527 -45 % -54 %
Andre driftsinntekter 147.158 224.066 183.642 22 % 52 %
Sum driftsinntekter 3.437.285 4.498.036 4.390.420 2 % 31 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 75.086 107.334 87.434 23 % 43 %
Kjøp av private helsetjenester 20.809 50.075 34.100 47 % 141 %
Varekostnader kn

 

yttet til aktiviteten i foretaksgrupp 511.949 585.785 564.141 4 % 14 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 58.130 71.768 59.963 20 % 23 %
Lønn til fast ansatte 1.711.691 2.322.729 2.336.525 -1 % 36 %
Overtid og ekstrahjelp 147.360 192.392 110.401 74 % 31 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 229.789 456.045 297.409 53 % 98 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -145.948 -174.775 -143.632 22 % 20 %
Annen lønn 301.584 246.876 229.174 8 % -18 %
Avskrivninger 191.269 286.087 293.297 -2 % 50 %
Nedskrivninger 1.176 2.088 6.971 -70 % 78 %
Andre driftskostnader 555.100 704.974 582.228 21 % 27 %
Sum driftskostnader 3.657.994 4.851.375 4.458.012 9 % 33 %
Driftsresultat -220.709 -353.339 -67.591 423 % 60 %
Finansinntekter 12.008 4.548 1.330 242 % -62 %
Finanskostnader 550 12.538 7.739 62 % 2179 %
Finansresultat 11.458 -7.991 -6.409 25 % -170 %
Ordinært resultat -209.251 -361.330 -74.000 388 % 73 %  
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Nordlandssykehuset Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett Endring fra regnskap 06
Basisramme 1.237.981 1.768.827 1.761.897 0 % 43 %
ISF egne pasienter 355.181 417.807 427.394 -2 % 18 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0
Gjestepasienter 6.849 8.086 7.257 11 % 18 %
Polikliniske inntekter 53.752 61.770 66.912 -8 % 15 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 32.064 32.995 30.948 7 % 3 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 44.958 71.729 77.037 -7 % 60 %
Andre øremerkede tilskudd 140.042 7.421 7.012 6 % -95 %
Andre driftsinntekter 181.517 104.958 94.917 11 % -42 %
Sum driftsinntekter 2.052.344 2.473.593 2.473.374 0 % 21 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 72.574 71.264 79.471 -10 % -2 %
Kjøp av private helsetjenester 36.249 52.389 44.455 18 % 45 %
Varekostnader kn

 

yttet til aktiviteten i foretaksgrupp 260.264 290.659 269.405 8 % 12 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 30.437 37.571 31.024 21 % 23 %
Lønn til fast ansatte 1.013.807 1.254.769 1.211.096 4 % 24 %
Overtid og ekstrahjelp 53.783 83.772 72.300 16 % 56 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 136.546 235.096 164.211 43 % 72 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -60.978 -77.125 -58.380 32 % 26 %
Annen lønn 155.460 129.335 127.508 1 % -17 %
Avskrivninger 135.031 177.014 177.012 0 % 31 %
Nedskrivninger 1.425 1.248 1.247 0 % -12 %
Andre driftskostnader 338.624 423.984 379.216 12 % 25 %
Sum driftskostnader 2.173.221 2.679.975 2.498.566 7 % 23 %
Driftsresultat -120.876 -206.383 -25.192 719 % 71 %
Finansinntekter 4.302 2.736 3.000 -9 % -36 %
Finanskostnader 2.673 24.156 15.808 53 % 804 %
Finansresultat 1.628 -21.420 -12.808 67 % -1415 %
Ordinært resultat -119.248 -227.803 -38.000 499 % 91 %  
 
Helse Finnmark Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett
Basisramme 663.493 752.049 748.180 %
ISF egne pasienter 144.549 154.708 154.749 0 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0
Gjestepasienter 2.968 3.904 3.306 18 %
Polikliniske inntekter 34.853 30.171 36.814 -18 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 2.412 5.231 2.488 110 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 22.488 39.753 43.336 -8 %
Andre øremerkede tilskudd 185.956 181.388 177.935 2 %
Andre driftsinntekter 69.519 55.712 44.405 25 %
Sum driftsinntekter 1.126.238 1.222.917 1.211.213 1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 65.710 62.229 60.040 4 %
Kjøp av private helsetjenester 18.026 27.026 15.653 73 %
Varekostnader kn

1 

yttet til aktiviteten i foretaksgruppe 78.571 88.885 92.352 -4 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 17.630 12.337 11.111
Lønn til fast ansatte 508.457 541.409 512.826 6 %
Overtid og ekstrahjelp 46.827 48.729 21.471 127 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 57.472 98.764 56.972 73 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -39.943 -40.117 -11.142 260 %
Annen lønn 27.038 30.056 25.654 17 %
Avskrivninger 71.238 68.797 74.774 -8 %
Nedskrivninger 13.069 0 0
Andre driftskostnader 359.544 372.508 355.700 5 %
Sum driftskostnader 1.223.639 1.310.624 1.215.411 8 %
Driftsresultat -97.402 -87.707 -4.198 1989 %
Finansinntekter 823 1.049 200 424 %
Finanskostnader 8.120 16.213 11.002 47 %
Finansresultat -7.296 -15.164 -10.802 40 %
Ordinært resultat -104.698 -102.872 -15.000 586 %  
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Helse Nord RHF Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett Endring fra regnskap 06
Basisramme 503.471 718.461 472.744 52 % 43 %
ISF egne pasienter 6.395 5.492 5.225 5 % -14 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0
Gjestepasienter 22.153 18.234 14.100 29 % -18 %
Polikliniske inntekter 0 0 0
Laboratorie- og radiologiinntekter 0 0 0
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 1.425 1.795 1.900 -6 % 26 %
Andre øremerkede tilskudd 223.062 9.233 256.646 -96 % -96 %
Andre driftsinntekter 52.924 58.685 61.194 -4 % 11 %
Sum driftsinntekter 809.430 811.900 811.809 0 % 0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 228.214 232.855 244.619 -5 % 2 %
Kjøp av private helsetjenester 239.553 273.734 274.459 0 % 14 %
Varekostnader kn

 

yttet til aktiviteten i foretaksgrupp 26.016 23.802 27.059 -12 % -9 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 0 0 0
Lønn til fast ansatte 25.140 27.845 27.786 0 % 11 %
Overtid og ekstrahjelp 18 9 30 -71 % -51 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3.734 4.766 3.864 23 % 28 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft 1.729 -626 1.555 -140 % -136 %
Annen lønn 7.938 7.128 5.297 35 % -10 %
Avskrivninger 15.224 17.352 19.339 -10 % 14 %
Nedskrivninger 0 0 0
Andre driftskostnader 201.336 200.399 220.172 -9 % 0 %
Sum driftskostnader 748.902 787.265 824.180 -4 % 5 %
Driftsresultat 60.528 24.635 -12.370 -299 % -59 %
Finansinntekter 37.669 81.238 62.270 30 % 116 %
Finanskostnader 22.370 52.650 49.900 6 % 135 %
Finansresultat 15.299 28.589 12.370 131 % 87 %
Ordinært resultat 75.827 53.224 0 -30 %  
 
Sykehusapotek Nord Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett Endring fra regnskap 06
Andre driftsinntekter 226.218 264.744 265.671 0 % 17 %
Sum driftsinntekter 226.218 264.744 265.671 0 % 17 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrupp 185.649 217.652 218.136 0 % 17 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 0 0 0 #DIV/0!
Lønn til fast ansatte 26.750 30.018 29.517 2 % 12 %
Overtid og ekstrahjelp 23 163 12 1285 % 602 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3.082 5.204 3.423 52 % 69 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -4.026 -3.130 -1.002 212 % -22 %
Annen lønn 5.732 3.327 3.967 -16 % -42 %
Avskrivninger 538 478 551 -13 % -11 %
Nedskrivninger 0 0 0 #DIV/0!
Andre driftskostnader 8.470 10.222 9.428 8 % 21 %
Sum driftskostnader 226.218 263.935 264.031 0 % 17 %
Driftsresultat 0 810 1.640 -51 % -826007 %
Finansinntekter 419 669 360 86 % 60 %
Finanskostnader 7 33 0 392 %
Finansresultat 412 636 360 77 % 54 %
Ordinært resultat 412 1.446 2.000 -28 % 251 %  
 
Helse Nord IKT Regnskap 06 Regnskap 07 Budsjett 07 Avvik budsjett Endring fra regnskap 06
Andre driftsinntekter 115.316 119.495 119.462 0 % 4 %
Sum driftsinntekter 115.316 119.495 119.462 0 % 4 %
Lønn til fast ansatte 40.417 47.714 47.787 0 % 18 %
Overtid og ekstrahjelp 3.273 3.945 3.270 21 % 21 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6.608 7.531 4.833 56 % 14 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -1.542 -1.974 0 28 %
Annen lønn 6.601 4.693 4.829 -3 % -29 %
Avskrivninger 16.058 17.675 15.919 11 % 10 %
Nedskrivninger 93 0 0 -100 %
Andre driftskostnader 49.892 42.273 41.921 1 % -15 %
Sum driftskostnader 121.399 122.863 118.558 4 % 1 %
Driftsresultat -6.083 -3.368 904 -473 % -45 %
Finansinntekter 46 85 0 84 %
Finanskostnader 1.006 2.532 904 180 % 152 %
Finansresultat -960 -2.447 -904 171 % 155 %
Ordinært resultat -7.043 -5.815 0 -17 %  
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Formål/sammendrag  
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet, skal styret i 
Helse Nord RHF innen 1. mars 2008 sende en plan og melding til departementet. I tillegg skal 
Helse Nord RHF gi innspill til statsbudsjettet for 2008. Dette ble gjort innen 15.desember 
2007 gjennom styresak 106-2007 Statsbudsjett 2009 - innspill.  
 
I denne saken fremlegges årlig melding for 2007, samt plan 2008-2010. Meldingen 
oppsummerer helseforetaksgruppens aktivitet i 2007, med vekt på måloppnåelse i henhold til 
Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument for 2007 til Helse Nord RHF og 
protokoller fra foretaksmøter med departementet. Planen viser hovedtrekkene i virksomhetens 
fremtidige drift innenfor rammebetingelser gitt av eier, med et tidsperspektiv fram til 2010. 
Budsjett og Oppdragsdokument for 2008 er forankret i planen.  
 
Helse Nord RHF har tertialvis rapportert om utviklingen på indikatorer/styringsvariabler og 
regnskapstall i henhold til de rapporteringskrav som er gitt. I årlig melding skal det i tillegg 
rapporteres helhetlig på tiltak for oppfølging. Videre skal meldingen gi en helhetlig 
presentasjon av hvordan styringsopplegget overfor helseforetakene for 2008 tar sikte på å 
ivareta Helse Nords ”sørge-for”-ansvar. Årlig melding er et viktig grunnlag for 
departementets tilbakemelding til Stortinget i forhold til oppfølgingen av Nasjonal Helseplan. 
Departementet ber derfor om at det i rapporteringen legges vekt på å vise hvordan planen har 
vært en referanseramme for den samlede innsatsen i 2007.    
 
Årlig melding 2007 
Helse Nord RHF har i 2007 fulgt opp de prioriterte målsettinger som ble vedtatt i plan for 
2007-2009, sak 23-2007. Det er startet prosesser for å følge opp de fleste kravene i 
Oppdragsdokumentet og foretaksmøtene for 2007. Noen av disse må ha tidshorisont ut over 
2008. Dette gjelder spesielt kravene om økonomisk balanse, oppfølging av faglige 
retningslinjer og kvalitetsindikatorer. Utviklingen har vist noe forbedring for enkelte 
indikatorer, men målsettingen oppnås fortsatt ikke på flere av indikatorene. Disse må fortsatt 
følges opp i 2008. Det er også nødvendig å sikre bedre prioritering mellom fagområder. 
Kronikersatsingen skal videreføres, og innen psykisk helsevern må tilbudet konsolideres bl.a. 
gjennom at helseforetakene skal følge opp arbeidet med helhetlige planer. Ny handlingsplan 
for rus skal også følges opp.  
 
I 2008 vil styret få lokalsykehusstrategier for helseforetakene i regionen til behandling. Den 
vil inneholde tiltak for helhetlige behandlingsforløp og kvalitetsutvikling som vil sikre bedre 
tjenester for viktige pasientgrupper. Utdanning, rekruttering og stabilisering av nok og 
kompetent personell er kritiske faktorer for tjenestetilbudet i Helse Nord, og det gode arbeidet 
her skal følges videre opp i 2008. Det samme gjelder forskning og fagutvikling.  
 
De samlede krav til helseforetakene for 2008 er videreformidlet i Oppdragsdokumenter til 
helseforetakene. Et helhetlig oppfølgings- og rapporteringssystem knyttet til kravene i 
oppdragsdokumentene skal videreføres i 2008. 
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Plan 2008-2010 
Plandokumentet kan ses som en overbygning over alle planer som styret har vedtatt de siste 
årene. I planen integreres Nasjonal helseplan 2007-10. Planen må ta hensyn til den 
økonomiske situasjonen helseforetaksgruppen er i. Videre iverksetting innenfor psykisk helse, 
rus og kronikersatsingen avhenger av en balansert økonomisk utvikling videre i 2008.  
 
Planen beskriver lovgrunnlag og rammer for virksomheten, og redegjør for økonomisk- og 
befolkningsutvikling, medisinske utviklingstrekk og kapasitetsbehov. I hovedmål og strategier 
for 2008 – 2010 fremheves Helse Nords prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, 
forskning, pasientopplæring og brukermedvirkning. Følgende prioriteres i planperioden: 
 
• Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
• Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste, og utvikle helhetlige 

behandlingsforløp.  
• Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
• Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
• Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
• Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
• Fortsatt satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
• Videreutvikle brukermedvirkning 
• Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
 
Vurdering 
Samlet sett har det vært arbeidet godt med å oppnå kravene i Oppdragsdokumentet for 2007. 
Utvikling av nye, kvalitativt gode tjenester er ressurskrevende. Nye behandlingsmetoder 
krever spesialisert kompetanse, kostbare medikamenter og avansert teknologi. Den største 
utfordringen ligger i den økonomiske situasjonen. Det må være et sterkt fokus på tilpasning 
og effektivisering i alle deler av tjenestene, og det må legges opp til et realistisk bemannings- 
og aktivitetsnivå. Nok og kompetent helsepersonell spesielt innen satsingsområdene er en 
grunnleggende forutsetning for gode tilbud. Det er nødvendig med en fortsatt særskilt satsing 
på utdanning, rekruttering og stabilisering av fagmiljøene i regionen.   
 
Konklusjon 
Med unntak av økonomi og noen nasjonale kvalitetsindikatorer har Helse Nord RHF fulgt opp 
de krav som er stilt i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007. Kontinuerlig 
kvalitetsforbedring og utvikling av tilbudet til prioriterte pasientgrupper må foregå innenfor 
realistiske rammer. Riktig prioritering og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer er viktige 
virkemidler for å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. I året som kommer settes bl.a. 
arbeid inn for å utvikle gode behandlingsforløp, med fokus på lokalsykehus og desentraliserte 
tilbud, samt samarbeid med primærhelsetjenesten, samtidig som høyspesialiserte tilbud sikres 
gode vilkår. Resultatene for indikatorer som f. eks. epikrisetid og individuell plan viser at det 
fortsatt gjenstår arbeid for å oppnå målsettingene.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Fremlagte plan for 2008-10 og årlig melding for 2007 godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i 

Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007.    
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3. Det er fortsatt avvik mellom målsettinger og resultater knyttet til økonomisk resultat og 

nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapporteringen på 
oppdragsdokumentet i 2008. Særlig fokus må settes på epikrisetid og individuell plan. 

 
4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2008-2010: 
 

- Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
- Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle 

helhetlige behandlingsforløp.  
- Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
- Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
- Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
- Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
- Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
- Videreutvikle brukermedvirkning 
- Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 

 
 
Bodø, den 5. mars 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Årlig melding 2007. Plan 2008-2010.  
 Regionalt brukerutvalg – protokoll fra møte, den 29. februar 2008  
 med uttalelse til årlig melding 2007 og plan 2008-2010 
 
Utrykte vedlegg: Årsmelding fra pasientombudene i Nordland, Troms og Finnmark 
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0 INNLEDNING OG SAMMENDRAG                                                            

0.1 Innledning – om årlig plan og melding 
I henhold til lov om helseforetak § 34 og vedtektene for Helse Nord RHF (§ 15) skal styret for 
Helse Nord RHF hvert år sende en plan og melding til Helse og omsorgsdepartementet (HOD). 
Plan og melding sendes til departementet innen 1.mars 2008.  
 
Helse Nord RHF har tertialvis rapportert om utviklingen på indikatorer/styringsvariabler og 
regnskapstall i henhold til de krav og rapporteringsmaler som er utformet i forbindelse med 
Oppdragsdokumentet for 2007. I årlig melding skal det i tillegg til vurdering av måloppnåelse på 
styringsindikatorene også rapporteres helhetlig på tiltak for oppfølging. Videre skal årlig melding 
gi en helhetlig presentasjon av hvordan styringsopplegget overfor helseforetakene for 2008 tar 
sikte på å ivareta Helse Nords ”sørge-for”-ansvar. Årlig melding er et viktig grunnlag for 
departementets tilbakemelding til Stortinget i forhold til oppfølgingen av Nasjonal Helseplan. 
Departementet ber derfor om at det i rapporteringen legges vekt på å vise hvordan planen har 
vært en referanseramme for den samlede innsatsen i 2007.    
 

0.2 Sammendrag årlig melding 2007 og plan 2008-2010 
Krav og bestillinger fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF ble i 2007 
operasjonalisert og iverksatt gjennom helhetlige Oppdragsdokument med krav knyttet til ”sørge-
for” ansvaret samt organisatoriske og økonomiske krav til det enkelte helseforetak i Helse Nord. 
Helse Nord RHF følger selv opp en del krav knyttet til kvalitet, utdanning, forskning og 
organisasjonsutvikling, inngåelse av avtaler med private institusjoner og legespesialister, samt 
kjøp av utenlandsbehandling. Kravene knyttet til pasientbehandling blir hovedsakelig fulgt opp 
av de enkelte helseforetak. Helse Nord RHF har også i 2007 vedtatt flere saker av strategisk 
betydning for foretaksgruppen. Bl.a. er flere handlingsplaner innen kronikersatsingen og rus 
ferdigstilt.  
 
Helse Nord RHF har i 2007 fulgt opp de prioriterte målsettinger som ble vedtatt i plan for 2007-
2009, sak 23-2007. Det er startet prosesser for å følge opp de fleste kravene i 
Oppdragsdokumentet og foretaksmøtene for 2007. Noen av disse må ha tidshorisont videre i 
2008 og fremover. Dette gjelder spesielt kravene om økonomisk balanse og oppfølging av faglige 
retningslinjer og kvalitetsindikatorer. Det er fortsatt behov for å få bedre resultater for flere av 
kvalitetsindikatorene, samt sikre bedre prioritering mellom fagområder. Helse Nord vil fortsette 
sin kronikersatsing, og innen psykisk helsevern skal tilbudet konsolideres bl.a. gjennom at 
helseforetakene skal følge opp arbeidet med helhetlige planer. Ny handlingsplan for rus skal 
iverksettes.  
 
I 2008 vil styret få lokalsykehusstrategier for helseforetakene i regionen til behandling. Disse 
planene vil inneholde tiltak for helhetlige behandlingsforløp og kvalitetsutvikling som vil sikre 
bedre tjenester for viktige pasientgrupper. Utdanning, rekruttering og stabilisering av nok og 
kompetent personell er kritiske faktorer for tjenestetilbudet i Helse Nord, og det gode arbeidet her 
skal følges videre opp i 2008. Det samme gjelder forskning og fagutvikling.  
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Plandokumentet kan ses som en overbygning over alle planer som styret har vedtatt de siste 
årene. I planen integreres også Nasjonal helseplan 2007-10. Plan for 2008-2010 må ta hensyn til 
den økonomiske situasjonen helseforetaksgruppen er i. Videre iverksetting av planene innenfor 
psykisk helse, rus og kronikersatsingen avhenger av en balansert økonomisk utvikling videre i 
2008.  
 
Planen beskriver lovgrunnlag og rammer for virksomheten, og redegjør for økonomisk- og 
befolkningsutvikling, medisinske utviklingstrekk og kapasitetsbehov. I hovedmål og strategier for 
2008 – 2010 fremheves Helse Nords prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, 
forskning, pasientopplæring og brukermedvirkning. Følgende prioriteres i planperioden: 
 
• Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
• Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste, og utvikle helhetlige 

behandlingsforløp.  
• Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
• Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
• Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
• Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
• Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte områder, 

og der rekrutteringsproblemene er størst 
• Videreutvikle brukermedvirkning 
• Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
 

1 ÅRLIG MELDING 2007 

1.1 Visjon og verdigrunnlag – overordnede strategier og mål 
Helse Nord RHFs vedtatte strategi fra 2002 gir følgende visjon, verdigrunnlag og strategier: 
 
Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger 
samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:  
 
Vår visjon er:  

Pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og foretrekke 
undersøkelse og behandling i Helse Nord 

- Helse i Nord der vi bor - 
 
Helse Nord bygger på de nasjonale verdier: KVALITET, TRYGGHET og RESPEKT. Helse 
Nord RHFs overordnede strategi er under revisjon. Dette er vedtatte strategiske mål:  
 
• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 

praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
• Å eliminere uverdige ventetider 
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• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
• At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige omveier, 

forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 
• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers 

av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 
• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å 

bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 
• Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som de 

kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning ivaretas 
• At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil, 

gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred mobilisering av 
landsdelens befolkning. 

• Å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten. 
 
For å bygge opp kapasitet og kompetanse til å følge opp disse målene har Helse Nord vedtatt 
handlingsplaner og strategier for en rekke sentrale fagområder: psykisk helse, geriatri, 
rehabilitering/habilitering, samhandling/desentralisering, avtalespesialister (desentralisering og 
ambulering) og forskning. I 2007 ble det vedtatt nye handlingsplaner for revmatologi, diabetes og 
rus. Samlet sett gir disse planene god oversikt nødvendige tiltak for å styrke tilbudet til store 
grupper pasienter i Helse Nord, som også stemmer godt med målene i Nasjonal helseplan. Det er 
også inngått avtaler med fylkeskommunene om samarbeid for å styrke folkehelsen. Som ledd i 
styrking av helsesamarbeidet i nordområdene er det inngått overordnet avtale med Arkhangelsk 
fylke tilsvarende som med Murmansk fylke i 2006. 
 

1.2 Resultatrapportering i henhold til mål i plan 2007-2009 

1.2.1 Prioriterte mål for 2007-09 
Helse Nord begrunner sin virksomhet i aktuelle lover og vedtekter, vedtak i foretaksmøter og 
rammer og styringsmål gitt i Statsbudsjettet, Nasjonal helseplan og Oppdragsdokument fra HOD. 
I tillegg kommer regionale planer og satsinger som er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. I 
forbindelse med behandlingen av plan for 2007-2009, fremhevet styret at Helse Nord skulle 
prioritere følgende områder i planperioden (styresak 23-2007): 
 
• Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
• Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud psykiatriske pasienter 
• Fortsette satsingen på å styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
• Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
• Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste  
• Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
• Fortsette satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
• Arbeide videre med brukermedvirkning 
• Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen 
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1.2.2 Resultatrapportering i henhold til mål i plan 2007-2009 
Helse Nord RHF har i 2007 fulgt opp de prioriterte målsettinger som ble satt i forbindelse med 
vedtaket av plan for 2007-2009, sak 23-2007. Når det gjelder oppfølging av Oppdragsdokument 
og eierkrav for 2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet vises det til kapittel 2.  
 
Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
Helse Nord RHF har arbeidet med en handlingsplan for tilbudet til personer med 
rusmiddelavhengighet som ble ferdigstilt og vedtatt i 2007. Behandlingskapasiteten i regionen 
har lenge vært for dårlig, og planen legger opp til nødvendig styrking på flere områder. Den 
påpeker også behovet for å styrke forskning og fagutvikling. Opptrappingstakten avhenger av 
helseforetakenes økonomiske situasjon framover. I 2007 ble tjenesten styrket med ca 5 mill kr i 
samsvar med nasjonal opptrappingsplan. 
 
Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
Opptrappingsplan for psykisk helse følges opp i tråd med planene. Tiltaksplan for psykisk 
helsevern 2005 – 2015 bidro til å skape forventninger om økt aktivitet og kapasitet, men retter 
også fokus mot strukturendringer og innholdet i tjenestene. Målsetningen er å videreutvikle et 
desentralisert psykisk helsevern som kan tilby befolkningen differensierte behandlingstilbud i 
henhold til anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratets rapport om ”gjennomgang av 
akuttfunksjoner” og nasjonale veiledere. Helseforetakene ble i 2006 utfordret til å utarbeide 
helhetlige planer for det psykiske helsevernet. Planarbeidene har tatt lengre tid enn forutsatt, men 
er nå under sluttbehandling i alle foretak. Sammen med resultatene fra VELO-studien og øvrige 
kartleggingsundersøkelser vil disse planene danne et godt utgangspunkt for å vurdere hvordan 
tilbudene skal videreutvikles for å sikre mer likeverdige tilbud i hele regionen, og skape 
helhetlige og differensierte tilbud til pasientene.  
 
Fortsette satsingen på å styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
Helse Nord RHF har videreført satsingen for å styrke tilbudet til syke eldre og personer med 
kroniske lidelser som ble startet i 2005 (”kronikersatsingen”) som omfatter styrking av tilbud og 
kompetanse innen geriatri, habilitering og rehabilitering, revmatologi og diabetes. I tillegg til 
kompetanseutviklingsprogram innen rehabilitering, ble handlingsplanene for revmatologi og 
diabetes vedtatt i styret i Helse Nord RHF i 2007. Utdanningsprogrammer innen de ulike 
spesialitetene i kronikersatsingen ble igangsatt i 2007. Disse vil på sikt styrke 
spesialistkompetansen innen alle viktige fagområder.  
 
Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
Helse Nord RHF har arbeidet over flere år med å videreutvikle de desentraliserte 
spesialisthelsetjenestene. Som et ledd i dette vedtok styret i Helse Nord RHF i 2006 en egen plan 
for avtalespesialistene. I den sammenheng er det også arbeidet for å styrke tilbudet i Alta. I 2007 
har arbeidet vært konsentrert om ulike utviklingsprosjekter med midler fra lokalsykehustilskudd, 
og helseforetakene har vært utfordret til å vurdere hvordan de vil iverksette ulike telemedisinske 
løsninger.  
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Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste  
Arbeidet med å styrke samhandlingen med primærhelsetjenestene er videreført langs de linjer 
som tidligere er trukket opp av styret. I 2007 har helseforetakene arbeidet med å sluttføre avtaler 
med kommunene og konkretisere disse for ulike fagområder. 
 
Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
Fagutvikling og forskningsvirksomhet bidrar både til å sikre kvalitativt gode 
spesialisthelsetjenester i framtida og til økt rekruttering og stabilisering av personell. Helse Nord 
RHF har videreført styrkingen av forskningstilskuddene, og i tillegg er det satset spesielt på 
toppforskning i tråd med styrets vedtatte forskningspolicy. De siste årene er det også iverksatt en 
bevisst satsing på å øke aktiviteten i fagnettverkene i regionen, bl.a. gjennom egne tilskudd som 
fagnettverkene kan søke på. I forbindelse med kronikersatsingen er det også gjennomført en 
evaluering av de fagnettverkene på feltet. Resultatene fra denne evalueringen skal brukes aktivt 
for å sikre bedre utnyttelse av nettverkene.  
 
Fortsette satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte områder, 
og der rekrutteringsproblemene er størst 
På bakgrunn av de gode erfaringene Helse Nord RHF har hatt med å utvikle spesialtilpassede 
utdannings- og rekrutteringsprogrammer i regionen, er det vedtatt å videreføre 
utdanningsprogrammene for barne- og ungdomspsykiatere og voksenpsykiatere som permanente 
programmer. I 2007 ble liknende utdanningsløp for å sikre spesialistdekning innen geriatri, 
fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi startet i forbindelse med kronikersatsingen. I 
tillegg er det etablert spesielle utdanningsprogrammer for å sikre tilgang på spesialister til Helse 
Finnmark. Satsingene gir allerede gode resultater.  
 
Arbeide videre med brukermedvirkning 
Ordningen med observatør fra Regionalt brukerutvalg til styret i Helse Nord RHF ble fulgt opp 
med gode tilbakemeldinger. Regionalt brukerutvalg har fulgt opp tiltak i vedtatt regional plan for 
brukermedvirkning som konkretiserer strategier for hvordan brukermedvirkningen kan styrkes 
ytterligere i årene fremover. Et viktig ledd i denne handlingsplanen er å etablere en bred arena for 
brukermedvirkning i regionen gjennom årlige brukerkonferanser, samt etablering av bedre 
samarbeidsrelasjoner mellom regionalt og lokale brukerutvalg. En satsing på brukere som ansatte 
i helseforetak ble startet i flere helseforetak i 2007. 
 
Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen 
For å sikre bedre rutiner for medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste, ble det i 2007 utviklet 
rutine for medvirkning som er samordnet med rutiner for leder/direktør/styremøter. På denne 
måten vil aktuelle saker for informasjon og drøfting kan fanges opp på et tidlig tidspunkt. Viktige 
rutiner er lagt i Docmap. Helse Nord RHF er i ferd med å omorganiseres internt. I den forbindelse 
vil også oppfølgingen av tillitsvalgte bli vurdert styrket.  
 

1.3 Viktige saker i 2007 
Helse Nord RHF har arbeidet med mange viktige saker i 2007, dette er noen: 

• Hålogalandssykehuset HF – endelig avvikling 
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• Handlingsplaner; for diabetes 2008 -2013, revmatologi 2008 – 2013, delplan for 
barnehabilitering, voksenhabilitering og koordinert plan for habiliteringstjenesten, samt 
for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelbrukere 2007-2014. 

• Modernisering av Nordlandssykehuset somatikk Bodø – forprosjekt byggetrinn 2 og flere 
saker knyttet til UNN Narvik: Strakstiltak brannsikring, investeringsbehov, 
byggevirksomhet.  

• Nybygg av Nordlandssykehuset Vesterålen. 
• Brannsikring av sykehusbygninger i Helse Nord 
• Videreutvikling av sykestuefunksjonen i Finnmark 
• Helsesamarbeid i Nordområdene. 
• Ny organisering av ambulansetjenesten i helse Nord - konsekvenser 
• Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord 
• Vedtak om ny AMK-struktur Helse Finnmark  
• Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi for HMS 
• Etablering av samlet internkontrollsystem i Helse Nord RHF 
• Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord 
• Samarbeidsavtale om folkehelse 
• Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø 
• Utdanningsprogrammer i revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og geriatri. 

 

1.4 Oppfølging av Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007– 
utfordringer for 2008 

Helse Nord RHF har startet prosesser for å følge opp de aller fleste krav og bestillinger fra HOD 
for 2007. Aktivitetsmålene er fulgt opp relativt godt, selv om man ser antydninger til at 
ventelistene nå øker (med unntak av barne- og ungdomspsykiatri). Prioriteringsforskriften legges 
til grunn, og det arbeides kontinuerlig med å utvikle felles praksis i prioriteringer. Dette vil 
imidlertid også være en ventet utvikling med tanke på den økonomiske situasjonen og den 
tilpasning av tjenestene som helseforetakene har vært nødt til å starte i 2007. Sett under ett 
oppnår helseforetakene ikke målsettingene som settes på ulike kvalitetsindikatorer som for 
eksempel epikrisetid somatikk, individuell plan og diagnostisk vurdering innen barne- og 
ungdomspsykiatri. Antallet korridorpasienter innen somatikk er også for høyt, men nivået er noe 
lavere enn før. I forhold til prioritering, viser funksjonsregnskap og tall for andel rett til 
nødvendig helsehjelp og antall pasienter meldt til NAV pasientformidling at prioriterte grupper 
blir fulgt opp. Helse Nord har igangsatt flere tiltak for å forbedre datakvalitet og rapportering på 
styringsdata som forventes å gi resultater i årene fremover.  
 
Selv om Helse Nord har fulgt opp mange tiltak innen områder med særskilt fokus, tilsier vår 
finansielle situasjon at kapasitetsøkninger ikke kan følges opp i den grad det er ønskelig f eks 
innen rehabilitering, rus eller KOLS. Satsingen på forskning innen områder hvor aktiviteten har 
vært lav, viser så smått resultater, f eks leveres mange prosjekter og doktorgrader nå innen 
psykisk helse. Utdanning og rekruttering av nok og kompetent fagpersonell utgjør grunnlaget for 
våre tjenester, og våre satsinger på egne regionale utdanningsprogrammer for legespesialister 
viser seg å være suksesser som må følges opp videre. Det er imidlertid behov for å satse mer på 
samarbeid og utvikling av utdanningene på høgskolenivået, for å tilpasse utdanningene og 
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praksisarenaene til utfordringene i en spesialisthelsetjeneste som gjennomgår store forandringer. 
Pasientopplæring og brukermedvirkning må også følges opp videre. Funksjonen som eier og 
forvalter av store ressurser innebærer tydelig lederskap og oppfølging av underliggende foretak. 
Det er startet tiltak på dette området i 2007 som må følges tettere opp i året som kommer. 
 

1.5 Planlagt oppfølging av oppdragsdokument 2008 
Helse Nord RHF utarbeider årlig egne oppdragsdokumenter til våre underliggende helseforetak 
hvor en rekke av de styringsvariablene og tiltak for oppfølging som HOD har gitt for 2008 blir 
videreformidlet og konkretisert. Disse inneholder både krav knyttet til ”sørge-for” ansvaret og 
eierkrav, og er på samme måte som Oppdragsdokumentet fra HOD innrettet i styringsvariabler/ 
indikatorer og tiltak for oppfølging. Helse Nord RHF har imidlertid nyansert disse i tiltak som det 
skal rapporteres på og tiltak som det forventes at helseforetakene følger opp, men som det ikke 
skal rapporteres særskilt på i tertialrapportene. Tiltakene inneholder både nye krav og krav som vi 
vet vil kreve langsiktige prosesser.  
 
Helse Nord RHF har tidligere utviklet maler som helseforetakene skal bruke i sin rapportering til 
Helse Nord. Her ber vi om tilbakemelding på de 27 indikatorene som vi har plukket ut til 
oppfølging i vårt målekort. Disse indikatorene overlapper delvis de samme indikatorene som 
HOD har pekt ut i Oppdragsdokumentet, men også andre variabler innen perspektivene 
bruker/kvalitet, økonomi, personal og aktivitet. I tillegg ber vi om tilbakemelding på tiltak som er 
videreformidlet til helseforetakene fra Oppdragsdokumentet. I 2007 ble det utarbeidet egen mal 
for tertial- og årlig rapportering knyttet til oppfølgingen av Oppdragsdokumentet som skal 
videreføres i 2008. For 2008 bes helseforetakene om å rapportere på samlet på alle indikatorer i 
ØBAK-skjemaet. De tiltak som vi vurderer er mest kritiske å få gjennomført for å sikre 
resultatoppnåelse økonomisk og faglig, skal helseforetakene rapportere på tertialvis. Andre tiltak 
skal rapporteres kun 1. eller 2. tertial eller kun i årlig melding. I 2008 vil helseforetakene også bli 
bedt om å foreta risikovurderinger.  
 
Helse Nord RHF har også tidligere gjennomført jevnlige dialogmøter med hvert helseforetak. I 
2007 ble disse møtene gjennomført oftere, og fokus ble sterkere rettet mot økonomi. 
Tertialmøtene inkluderer gjennomgang av status for oppfølging av krav i Oppdragsdokumentet. 
Dette opplegget blir videreført, med månedlig oppfølging i 2008. 
 
Oppfølgingen av Oppdragsdokumentet blir også fulgt opp gjennom den ordinære dialog vi har 
med våre helseforetak og øvrige samarbeidspartnere. En del av de tiltakene gjennomføres som 
regionale samarbeidsprosjekter/prosesser. Spørsmål blir drøftet i jevnlige møter som er etablert 
for HF-direktørene, fagsjefene, økonomisjefer, samt regnskap og personalsjefer. I tillegg har 
Helse Nord RHF etablert regionale nettverk og samarbeidsfora knyttet til bl.a. kvalitet og HMS, 
utdanning og forskning for å nevne noe, hvor tiltak i Oppdragsdokumentene er naturlige tema.  
 

2 Nærmere om oppfølging av Oppdragsdokumentet 2007 
Rapporteringen baseres på krav (indikatorer og tiltak for oppfølging) i Oppdragsdokumentet fra 
HOD, samt økonomiske og organisatoriske krav og rammer gitt i foretaksmøter i 2007. Dette 
suppleres med rapporteringen fra helseforetakene til Helse Nord RHF 
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2.1 Mål for Helse Nords virksomhet 
Helse Nord RHF følger generelt opp alle forpliktelser knyttet til ”sørge-for” ansvaret, både innen 
behandling, utdanning, forskning og opplæring. Det vises til omtalen senere i kapittelet. 
 
Helse Nord RHF har gjennom 2007 arbeidet med få etablert et helhetlig internkontrollsystem. 
Overordnede styrende dokumenter på viktige områder er nå samlet og publiseres i Helse Nords 
felles kvalitetssystem Docmap. Fokus i 2008 vil være på å følge opp vedtatte rutiner, samt utvikle 
organisasjonens bruk og oppfølging av risikoanalyser. I helseforetakene har fokus vært rettet på å 
innlemme alle viktige styrende dokumenter i Docmap, og dette arbeidet er på det nærmeste 
avsluttet i alle foretak. Det regionale kvalitetsnettverket har videre arbeidet med å få på plass 
forbedringer av kvalitetssystemet, spesielt med tanke på å tilpasse og tilgjengeliggjøre rutinene 
for avdelinger og fagpersonell (tilpasse inngangsportalen, etablere dokumentsamlinger) og 
revidere modulen for å melde avvik og uheldige hendelser. Etablering av internkontrollsystemet 
og arbeidet med å utvikle felles kvalitetssystem kan også ses som en viktig del av å etablere 
Helse Nords kultur for læring og forbedring. Aktiv bruk av faglige retningslinjer og kunnskap fra 
forskning og kunnskapsoppsummeringer osv. er en annen side av å utvikle en slik kultur, som 
helseforetakene arbeider med å utvikle. Høsten 2007 vedtok helseforetakene gjennom regionalt 
kvalitetsnettverk også å starte et arbeid med å utvikle regional kvalitetsstrategi. Det er 
gjennomført prosesser for å samkjøre og forbedre samarbeid med de ansattes organisasjoner i 
viktige omstillingsprosesser. 
 

2.2 Tildeling av midler 
Basisbevilgningen (kap 732, post 75) er inntektsført i sin helhet i 2007.  
 
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner og Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS er 
videreformidlet i tråd med forutsetningene. Det er et mindreforbruk av inntekter til Viken senter 
(fremkommer som ikke opptjent inntekt/gjeld i balansen).  
 
Tilskudd til pasienttransport og transport av helsepersonell er inntektsført i sin helhet.  
 
Det er i tillegg satt opp fordringer mot Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med 
tilbakeholdte midler 2004-2006. Øremerkede tilskudd til forskning, utdanning, 
opptrappingsplanen psykisk helse, tilskudd til medisinske kompetansesentra med mer er 
videreført helseforetakene.   
 
Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress er videreført til Ressurssenter for vold og 
traumatisk stress RVTS Region Nord, som er etablert som en enhet i tilknytning til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø (UNN). Senteret har arbeidet videre med å 
etablere stillinger og funksjoner knyttet til fagfeltene.  
 
Rapportskjema for opptrappingsplanen fra helseforetakene vil ettersendes i egen ekspedisjon.  
 
Tilskudd ”Raskere tilbake” 
Det er etablert pasienttilbud i helseforetakene, private rehabiliteringsinstitusjoner og private 
sykehus. Høyest prioritert i startfasen har vært tilbud innen muskel/skjelettlidelser, ortopedisk 
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dagkirurgi, revmatologi og for pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Det er etablert 
henvisningsenheter for Raskere Tilbake i helseforetakene. Prosjektet er kommet særlig godt i 
gang ved UNN, noe mer varierende i resten av Helse Nord.   
 
Totalt er det en lav andel av de tildelte midlene som er brukt i 2007, men dette skyldes blant 
annet at flere tiltak kom i gang først i november – desember. Aktiviteten vil øke betydelig i 2008.  
 
Finansieringssystemet som er lagt opp fra HOD for ordningen har i noen grad vært hemmende for 
foretakenes prioritering av Raskere Tilbake.   
 
Tilskudd lokalsykehus 
Helse Nord RHF fikk i 2007 12,55 mill kr i prosjektmidler fra lokalsykehusmidlene. Midlene er 
benyttet til å gjennomføre totalt 11 prosjekter. Prosjektene som er tildelt midler er satt i gang i 
henhold til vilkårene for tilskuddene. Det vises til egne kommentarer for de enkelte prosjekter i 
helseforetakenes årsmeldinger.  
 

2.3 Pasientbehandling 

2.3.1 Aktivitet 
 
Psykisk helse og rusomsorg  
Helse Nord har i 2007 hatt vekst i poliklinisk behandling innen psykisk helse og rusomsorg, mens 
døgnaktiviteten har gått noe ned. Nedgang i døgnaktiviteten skyldes omstrukturering av tilbud og 
vridning fra døgnaktivitet til poliklinikk. 
 
Barne- og ungdomspsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 60 557 65 804 8,7 %
Antall utskrevne pasienter 265 253 -4,5 %
Antall liggedøgn 10 744 9 855 -8,3 %
Antall oppholdsdager 294 309 5,1 %  
 
 
Voksenpsykiatri 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall polikliniske konsultasjoner 85 296 97 767 14,6 %
Antall utskrevne pasienter 5 190 5 512 6,2 %
Antall liggedøgn 129 856 128 604 -1,0 %
Antall oppholdsdager 7 100 7 412 4,4 %  
 
Rusomsorg 2 006 2 007 endring fra 2006
Antall utskrevne pasienter 672 670 -0,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 4 504 7 086 57,3 %
Antall liggedøgn 48 259 45 946 -4,8 %  
 
Somatisk virksomhet  
Helse Nord har i 2007 levert helsetjenester innenfor overslagsbevilgningene i 
oppdragsdokumentet. Helseforetakene rapporter en mindre nedgang (DRG-poeng 2006-2007 er 
gjort sammenlignbare).  
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DRG-produksjon 2006 2007 Endring 
Helse Finnmark 10 496 10 576 0,8 %
UNN 52 522 52 320 -0,4 %
Nordlandssykehuset 29 067 29 375 1,1 %
Helgelandssykehuset 13 804 13 215 -4,3 %
Helse Nord 105 889 105 486 -0,4 %  
 
Tabellen nedenfor viser foreløpige tall for antall opphold. Det har samlet vært en liten nedgang (-
0,3 %). Poliklinisk behandling skjer på samme nivå som i 2006, innlagte heldøgnsopphold er 
redusert (-1,1 %), mens dagopphold er økt (+ 1,0 %).  
 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2006 2007 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 141 422 141 029 -0,3 %
herav
dagkirurgi 22 836 24 890 9,0 % sum dagopphold
elektive dagopphold 29 666 28 155 -5,1 % 1,0 %
innlagte heldøgnsopphold 88 920 87 984 -1,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (RTV) 416 468 416 672 0,0 %
Sum opphold+konsultasjoner 557 890 557 701 0,0 %  
 
Administrerende direktør vurderer aktiviteten til å være i tråd med føringene.  
 

2.3.2 Kvalitet 

2.3.2.1 Tjenestene skal virke: 
Indikator: Minst 90% av pasienter innen psykisk helse for barn og unge skal bli diagnostisk 
vurdert etter ICD 10  
 
Andel diagnostiserte ihht ICD-10 BUP

1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Antall diagnostiserte 6257 5487
Antall som har vært innom i perioden 12496 11044
Andel diagnostiserte ihht ICD-10 BUP 50,1 % 49,7 % 0,0 %

2007

 
 
Statistikk er per i dag kun tilgjengelig per 2. tertial 2007. Dette skyldes manglende oppdateringer 
fra NPR. Resultatene er generelt ikke gode nok sett i forhold til målsettingen om 90%, selv om 
noen enheter gjør det noe bedre enn andre og bedre enn landsgjennomsnittet. Det er behov for å 
arbeide mer aktivt i fagmiljøene for å bedre resultatene. 
 
Indikator: Frekvens av keisersnitt i forhold til totalt antall fødsler 
I løpet av 2007 oppsto måleproblemer på indikatoren, og resultatene fra 2.tertial ble ikke 
offentliggjort før på slutten av året. Tallene for 3.tertial er ikke klare. 
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Andel keisersnitt
1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07

Antall keisersnitt 244 251
Antall fødsler 1682 1782
Andel keisersnitt 14,5 % 14,1 % 0,0 %

2007

 
 
Resultatene viser at andelen hovedsakelig er relativt stabil. Noen enheter, som f eks i 
Nordlandssykehuset rapporterer en klar nedgang fra 1. til 2.tertial og sammenlignet med 2006.   
 
Tiltak for oppfølging: Registrering og bruk av data fra kvalitetsregistre 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har ansvar for å drive de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene som Helse Nord RHF har ansvar for: nasjonalt register for 
ryggkirurgi og det nasjonale registeret for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. 
Dette gjøres i samarbeid med fagmiljøene ved UNN. I 2007 ble det i tillegg etablert en egen 
kvalitetsregisterenhet (et samarbeid mellom UNN, Helse Nord RHF og UiTø) for hjelp til 
etablering og drift av fagspesifikke, lokale kvalitetsregistre. I den grad det er mulig og relevant, 
har helseforetakene rapportert til de nasjonale registrene som forutsatt. For å bidra til 
helseforetakenes bruk av registerdata, har Helse Nord RHF oppfordret helseforetakene til å 
analysere og bruke egne resultater fra disse registrene. Rapporteringen fra helseforetakene viser 
at aktiviteten på dette området varierer. De små helseforetakene ser kanskje ikke uventet ut til å 
være mindre aktive, men dette avhenger nok også av hvilke fagområde det gjelder. Det er viktig 
at det er enkelt å ta ut egne resultater. 
 
Helse Nord RHF har ellers deltatt i det nasjonale kontaktforumet for kvalitetsregistre sammen 
med de øvrige RHF, og representanter fra SKDE har bidratt i utredningsarbeidet knyttet til 
tekniske løsninger. Her vil den nyopprettede kvalitetsregisterenheten og SKDE kunne bidra mer.  
 
Tiltak for oppfølging: Arbeidet med nasjonale retningslinjer 
Helse Nord RHF bidrar med representanter i nasjonale arbeid knyttet til utarbeidelse av nasjonale 
retningslinjer der det er aktuelt, og er også representert i nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. 
 
Ved at fagfolk treffes, kan det også dannes utgangspunkt for å sikre mer enhetlig faglig praksis, 
erfaringer kan spres og kompetansen heves. Helse Nord RHF har gjennom flere år arbeidet for å 
styrke faglige nettverk i regionen ved en egen tilskuddsordning. Midler brukes bl.a. til etablering 
av nettverk, årssamlinger og treff for nettverkene. Som universitetssykehus har UNN et viktig 
ansvar for å ta initiativ til slike nettverk. I tillegg har Helse Nord RHF også etablert formelle 
fagråd på flere områder. For å følge opp kronikersatsingen videre skal det etableres fagråd innen 
disse områdene i 2008. Vurderinger knyttet til faglige retningslinjer er ett av fagrådenes 
oppgaver. Informasjon og bruk av faglige retningslinjer krever at de er lett tilgjengelige. Helse 
Nords arbeid med å etablere et felles kvalitetssystem (Docmap) bidrar til dette. Et arbeid som ble 
gjennomført i 2007 knyttet til å tilpasse systemets inngangsportal (etablering av 
dokumentsamlinger og egne forsider) vil på sikt også bidra til økt bruk av systemet som kilde til 
informasjon og bruk av felles faglige retningslinjer. 
 
Det finnes en rekke fagnettverk i nord, med forskjellig historie, representasjon, organisering, 
mandat, mål, rapportering og ikke minst økonomi. Samhandlingsenheten i UNN gjennomførte 
høsten 2007 en kartlegging av nettverk innen habilitering, rehabilitering og geriatri, som ble 

 14 Side 45



oppsummert i en rapport som ble ferdigstilt i februar 2008. Rapporten fokuserer på mandat, 
oppgaver, aktivitet og økonomi for nettverkene. 
 
Tiltak for oppfølging: Helsebiblioteket – innholdet  
Helseforetakene har gjennomført møter for å informere egne fagfolk om mulighetene i 
Helsebiblioteket. Link til biblioteket er lagt på hjemmesider og temaet er også bl.a. tatt opp på 
fagsjefmøter og avdelingsmøter og ulike faglige samlinger. Det vises også til omtale annet sted i 
årlig melding. 
 

2.3.2.2 Tjenestene skal være trygge og sikre 
Indikatorer: Sykehusinfeksjoner (prevalens og insidens): 
Sykehusinfeksjoner har hittil blitt registrert ved to årlige punktmålinger (prevalens). Resultatene i 
Helse Nord har ligget rundt målet på 5 % for prevalensundersøkelsene, noe varierende fra 
helseforetak til helseforetak. Punktmålinger er i større grad utsatt for tilfeldig variasjon, og alle 
helseforetakene er i ferd med å starte insidensmålinger. Infeksjoner som er pådratt på andre 
sykehus blir registrert på det sykehuset pasienten er inneliggende på. Sykehusene følger opp 
målingene og setter inn tiltak ved behov. 
 
Andel sykehusinfeksjoner

mai.07 okt.07 3. tertial 07
Antall sykehusinfeksjoner 52 79
Totalt antall innleggelser 681 1 004
Andel sykehusinfeksjoner 7,6 % 7,9 % 0,0 %

2007

 
 
Helseforetakene har over flere år arbeidet for å få på plass verktøy for datafangst i DIPS for å 
måle insidens i henhold til NOIS-forskriften, og i løpet av 2008 skal alle sykehus få dette på 
plass. Sykehusene i Helse Finnmark har deltatt i undersøkelsene siden 2005. Begge sykehusene 
har tatt i bruk infeksjonsmodulen i DIPS, og fra 2007 startet Kirkenes med kontinuerlige 
målinger gjennom hele året. Resultatet for NOIS 2/2006 for Helse Finnmark var en insidens på 
8,9 % i Hammerfest og 0 % i Kirkenes, mot landsgjennomsnittet på 6,5 %. Det er en målsetting 
at alle sykehus skal ha kontinuerlige målinger når den nye modulen er på plass. 
 
Helgelandssykehuset får på plass verktøyet i begynnelsen av 2008, men har gjennomført 
registrering av keisersnitt i den nasjonale registreringsperioden. I perioden ble det utført 10 
keisersnitt i Mo i Rana og 13 keisersnitt i Sandnessjøen. Det ble ikke registrert infeksjoner i 
forbindelse med noen av inngrepene. 
 
Ved Nordlandssykehuset (NLSH) viser insidensmålingene en reduksjon fra 5,9 til 3,9 % fra 2. til 
3. tertial 2007. Resultat fra NOIS registreringen av postoperative sårinfeksjoner viser at NLSH i 
Bodø ikke har pasienter fra aktuell populasjon med registrert infeksjon. For NLSH Lofoten og 
NLSH Vesterålen forelå ikke resultatet per 15.02.2008. 
 
UNN startet fra november 2007 registrering av postoperative sårinfeksjoner hos hjerteopererte i 
Tromsø (insidensregistrering av ACB-operasjoner). UNN Narvik registrerer postoperative 
sårinfeksjoner hos pasienter som får utført keisersnitt. Det foreligger ikke resultater enda.   
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Indikator: Tvangsinnlagte i psykisk helsevern 
Andel tvang

1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Antall inntak TU (døgn) 117
Antall inntak TPH (døgn) 150
Antall døgninnleggelser 1605
Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall 
innleggelser 16,6 % 0,0 % 0,0 %

2007

 
 
UNN ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder tvungen innskrivning som andel av 
befolkningen i opptaksområdet i første tertial 2007, mens de aktuelle avdelingene i NLSH har en 
høyere andel enn landsgjennomsnittet. Det er vedvarende fokus på bruk av tvang og tvangsmidler 
ved de av avdelingene som er godkjent for tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. 
Kvalitetsindikatoren er et viktig element i dette i tillegg til interne faglige diskusjoner og 
gjennomganger.  
 
Tiltak for oppfølging: Implementering av handlingsplan for bruk av tvang  
Handlingsplanen for bruk av tvang er implementert i de helseforetakene der det er relevant (det er 
ikke alle helseforetak i regionen som har enheter som er godkjent for bruk av tvang). En 
sammenligning av bruk av tvangsmidler fra SINTEF Helse viser at begge sykehus befinner seg 
blant dem som gjør minst bruk av ulike typer tvangsmidler i landet (mekaniske, legemidler, 
skjerming). 
 
Tiltak for oppfølging: Enhet for pasientsikkerhet, opprettelse og oppfølging 
Helse Nord RHF har oppnevnt representanter i referansegruppen for den nasjonale enheten for 
pasientsikkerhet i tråd med henvendelsene fra Sosial- og helsedirektoratet og deltatt på 
rundebordskonferanse våren 2007 hvor enhetens formål og innhold ble debattert. Det regionale 
kvalitetsnettverket er informert om etableringen av enheten, og helseforetakene har fått i oppdrag 
å følge opp arbeidet i tråd med kravene i Oppdragsdokumentet for 2007 (videreført i 2008). Helse 
Nord RHF vil sørge for ordninger for oversendelse av data til enheten når dette kommer i gang. 
Vårt felles kvalitetssystem, som alle helseforetakene skal bruke for å melde avvik og uheldige 
hendelser, vil etter det vi tror f eks kunne gi et godt datatilfang til den nasjonale enheten sammen 
med annen manuelt innsamlet informasjon. Temaet følges opp av det regionale 
kvalitetsnettverket. 
 
Tiltak for oppfølging: Etablering av kliniske etikkomiteer, inkludering av rusfeltet 
Etter krav i styringsdokumentene for 2004 gjennomførte Helse Nord RHF et arbeid for å sikre at 
alle helseforetakene etablerte kliniske etikkomiteer. Rapporteringen i årlig melding fra 
helseforetakene for 2007 viser at alle foretakene hadde etablert komiteer, men komiteen i 
Helgelandssykehuset er per i dag ikke aktiv. Helseforetakene har inkludert rusfeltet i komiteenes 
ansvarsområde, selv om ikke alle har direkte representasjon fra slike enheter i selve komiteen.   
 

2.3.2.3 Tjenestene skal involvere brukerne/gi dem innflytelse 
Indikator: Andel av ventetider på sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker 
Resultatene på denne nye indikatoren har generelt vært både for lave og for variable 
helseforetakene sett under ett, selv om tallet økte noe gjennom året. Noe av variansen kan knyttes 
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til problemer med selve målingen (feil i data, ulike måletidspunkter), men etter hvert skal alle 
sykehusene ha etablert rutiner. Pasientrådgiverne ved Fritt sykehusvalg kontoret i Helse Nord har 
en aktiv oppfølging av dette overfor det enkelte sykehus. Saken har også vært fulgt opp overfor 
ledelsen i foretakene i oppfølgingsmøter med foretakene. 
 
Helse Nord RHF - ventetider på sykehusvalg.no Del oppdatert siste 3 uker
Antall ventetider som er oppdatert de siste 3 uker 636
Antall ventetider på sykehusvalg.no 1023
Andel ventetider oppdatert det siste 3 uker 62 %  
 
Tiltak for oppfølging: Rutiner for å nyttiggjøre brukererfaringer 
Alle helseforetak i regionen har etablert lokale brukerutvalg som etter hvert fungerer godt, og 
som fungerer som instanser for å ta opp brukernes erfaringer overfor ledelsen i avdelinger og 
foretak. Brukerutvalgenes medlemmer blir stadig bedt om å delta i prosjektgrupper knyttet til 
planlegging og omstillingsprosesser, og bedt om å holde innlegg på konferanser med aktuelle 
tema som berører brukerne. Brukerutvalget i Helse Finnmark har f eks uttalt seg om pasientreiser, 
ortopeditilbudet ved Klinikk Kirkenes, ny ambulanseplan og ny AMK-struktur. Det har også vært 
arbeidet med å nyttiggjøre seg brukerutvalgets kompetanse og erfaring i klinikkene, da det er 
viktig å være med i de prosesser som angår brukerne. Klinikk psykisk helsevern og rus har 
innført årlig møte mellom klinikkledelsen og brukerorganisasjoner/ brukerrepresentanter, og vil 
også opprette brukerråd i hvert DPS (2-3 møter pr år).  
 
Ved Helgelandssykehuset brukes resultatene fra Pas-Oppundersøkelsene aktivt i relevante 
fagmiljø, for dialog med aktuelle brukere. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset gjennomfører 
faste møter med styret i helseforetaket hvor utvalget kan ta opp aktuelle tema, og har også nylig 
vedtatt oppnevning av representant fra samisk miljø, samt observatørordning fra brukerutvalget 
til styret.  
 
Både NLSH og UNN har i 2006-07 arbeidet med å etablere nye brukerutvalg etter nedleggingen 
og splittingen av enhetene i det tidligere Hålogalandssykehuset HF.   
 
Brukerutvalget ved NLSH har inkludert representasjon fra Lofoten og Vesterålen, samt utvidet 
med representasjon fra Pensjonistforeningen. Dette brukerutvalget har jobbet mye med 
synliggjøring av brukerutvalget i foretaket. Utvalget har også i 2007 vært kanal for å rekruttere 
brukerrepresentanter inn i flere ulike arbeidsgrupper, i forbindelse med moderniseringen av 
sykehuset. Representanter fra brukerutvalget deltar aktivt med sine erfaringer i disse prosjektene. 
Brukerutvalget vil også prioritere arbeid med å utvikle bedre praksis i samhandling med 
primærhelsetjenesten i samarbeid med praksiskoordinator. 
 
NLSH har etablert fagdirektørens ressursgruppe for brukermedvirkning innen psykisk helse med 
representanter fra brukere, ansatte, prosjektleder fra Emilia (europeisk EU-finansiert forsknings- 
og utviklingsprosjekt med fokus på brukerperspektiv som NLSH deltar i) og prosjektleder for 
LMS psykiatri. Ressursgruppen har bl.a. tatt opp spørsmål om brukernes ide om egen rolle og 
funksjon innen brukerutvikling, hemmende og fremmende faktorer samt holdninger til brukernes 
bidrag innen psykisk helsevern, og etablering av en arena for dialog og utvikling av 
brukerkunnskap/medvirkning.  
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Brukerutvalget for pasienter og pårørende ved UNN avviklet fem møter i 2007, herav ett med 
brukerutvalget i Harstad og ett med brukerutvalget i Narvik. Utvalgene i Harstad og Narvik ble 
videreført ut året 2007, men lederne fra utvalgene ble tatt inn i Brukerutvalget for pasienter og 
pårørende fra januar 2007. Fra 2008 vil det være ett brukerutvalg ved hele UNN, og det er også 
vedtatt at brukerutvalget skal ha observatør i styret i helseforetaket. Brukerutvalgets medlemmer 
har deltatt på flere konferanser med brukermedvirkning som tema og opplever økende 
etterspørsel etter deltakelse i styrings- og prosjektgrupper, spesielt i forbindelse med de 
omstillinger og endringsprosesser som gjennomføres ved UNN. 
 
I flere helseforetak er sekretær for styret også sekretær for brukerutvalget. Dette er med på å sikre 
god informasjonsutveksling og tilrettelegge for bedre medvirkning.  
 
Styrking av brukermedvirkning er viktige tiltak i Helse Nords tiltaksplan for psykisk helse 2005-
2015. Med bakgrunn i dette besluttet Helse Nord RHF å prioritere prosjektmidler til å forsøke 
ansettelse av brukere i psykisk helsevern. Så langt har dette vært fulgt konkret opp i NLSH og 
UNN. Slike stillinger vil kunne bidra til å bringe brukerperspektivet inn i faglige sammenhenger 
og kontakt/dialog med fagmiljø/ledelse. Brukerkonsulentene kan bli en sentral ressurs i forhold til 
brukerundersøkelser, systematisering av brukererfaringer og bistå med sin unike 
brukerkompetanse i mange sammenhenger.  
  
Regionalt brukerutvalg 
Regionalt brukerutvalg gjennomførte i 2007 fem ordinære møter. Arbeidsutvalget har ellers 
jevnlige telefonkonferanser og fysiske møter. Brukerutvalget behandlet totalt 52 saker i løpet av 
året, inkludert behandling av tertialrapporteringer og årlig plan og melding. Som et ledd i å 
utvikle gode arenaer for brukermedvirkning, gjennomførte Regionalt brukerutvalg i april 2007 
den andre regionale brukerkonferansen i Helse Nord. Konferansen hadde godt over 60 deltakere 
fra brukerutvalg og brukerorganisasjonene i regionen og hadde utvikling av lokalsykehusstrategi 
samt erfaringsutveksling knyttet til arbeid med Helsedialogprogrammet i Helse Sør og arbeidet i 
Lærings- og mestringssentra i regionen som hovedtema. RBU ga innspill til handlingsplanene for 
rus, diabetes og revmatologi og fikk orientering om arbeidet med etablering av koordinerende 
enheter. Brukerutvalgene i regionen har lenge vært opptatt av pasienttransport, og RBU drøftet 
saken flere ganger i 2007, både etter orienteringer om situasjonen, konkrete pasienterfaringer og 
høringsuttalelse til endringer i lovverket. Helse Nord RHF har tatt inn dette som eget tema i 
Oppdragsdokumentene til helseforetakene i 2008. Det ble ytt ca 2 mill kr i tilskudd til 
brukerorganisasjonene. 
 
Det skal oppnevnes nytt regionalt brukerutvalg i mars 2008, med samme sammensetning som 
nåværende utvalg. Observatørordningen til styret i Helse Nord RHF, som ble etablert høsten 
2006, blir videreført. 
 
Brukerutvalgene i regionen har til dels ulik organisering og sammensetning. Regionalt 
brukerutvalg ble i 2007 utfordret til å drøfte hvorvidt det burde gis tydeligere retningslinjer for 
hvordan brukerutvalgene i Helse Nord bør organiseres, bl.a. med bakgrunn i at Sykehusapotek 
Nord HF skulle etablere brukerutvalg og at UNN som tidligere nevnt har gjennomført en 
omorganisering av sitt utvalg. RBU ble til slutt enige om å anbefale at brukerutvalgene burde ha 
ett utvalg til hvert styre (i praksis ett for hvert helseforetak).  
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Tiltak for oppfølging: Tolketjenester til døve, samiske brukere, innvandrere 
Tolketjenester skal tilbys alle aktuelle brukere i tråd med de retningslinjer som er etablert, og 
helseforetakene skal ha etablert ordninger for tilgang på relevant tolketjeneste via NAV og andre. 
Det er skaffet til veie utstyr som f eks teleslynger i aktuelle arealer, samtaleforsterkere og 
teksttelefoner, bl.a. i LMSenes lokaler og for aktuelle avdelinger for å sikre tilbud til døve. Når 
det gjelder tolketjenester til den samiske befolkningen, så ble dette tatt opp av styret i Helse Nord 
RHF i august 2007. Opplysninger Helse Nord RHF innhentet fra helseforetakene viser at 
tolketjenesteordningene finnes, og kan innhentes ved behov. Det viktigste problemet synes å 
være bedre rutiner som sikrer at fagfolk er kjent med ordningene (altså informasjon) og at det må 
være gode rutiner knyttet til bruken av tolketjenestene. For å følge opp tolketjenestene til den 
samiske befolkning, har Helse Nord RHF bedt om særlig rapportering om dette i 
oppdragsdokumentet for 2008. 
 

2.3.2.4 Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende 
Indikator: Minst 80 % av epikriser skal sendes innen syv dager 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien er resultatene stabilt gode og over målet på 80% i alle 
helseforetakene. Måling av epikrisetid innen voksenpsykiatri viser at det her er enda langt igjen 
til målsettingen. Siste tall som ble publisert viste et samlet resultat på ca. 45 %. 
 

1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Andel sendte epikriser innen 7 dager etter 
utskrivning - somatikk 56,2 % 60,5 % 57,3 %

2007Epikrisetid somatikk 

 
 
Innen somatikk oppnås fortsatt ikke målsettingen. Etter stadig forbedring gjennom 2006 og inn i 
2007 ser det nå igjen ut til å være en liten nedgang i andelen epikriser som sendes innen 7 dager 
for 3.tertial. Samtidig ser vi at utviklingen er positiv i flere enheter og foretak. Dette gjelder 
særlig Helgelandssykehuset og Helse Finnmark. Klinikk Kirkenes hadde f eks ca 45 % 3.tertial 
2006, mens resultatet var på 72,8 % for 3.tertial 2007. Både direktør og klinikksjefer holder også 
sterkt fokus på indikatoren internt i helseforetaket, noe som ser ut til å gi resultat. I andre 
helseforetak er utviklingen litt nedadgående eller mer stabil. Enkeltavdelinger og enheter i alle 
helseforetak viser imidlertid gode resultat. En del avdelinger har tatt i bruk ulike typer 
pasientorienteringer/foreløpig epikrise/notat som går ut samtidig med at pasienten utskrives, for å 
sikre at viktig informasjon blir gitt til samarbeidende instanser. Disse teller ikke i indikatoren. For 
å få et mer helhetlig bilde av situasjonen, har Helse Nord RHF derfor ønsket å etablere 
rapportering på andelen polikliniske notat innen 7 dager (rapportering ikke etablert foreløpig). 
 
Indikator: Det skal normalt ikke være korridorpasienter 
I 3. tertial lå det 21 pasienter på korridor pr dag i somatisk virksomhet, en liten økning fra 
2.tertial. Helseforetakene i Helse Nord har lite problemer med korridorpasienter innen psykisk 
helsevern, 3.tertial var det registrert 1 pasient på korridor per dag.  
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Korridorpasienter
1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07

Antall korridorpasienter - somatikk 3155 1356 1787
Totalt antall sengedøgn - somatikk 142935 87119 104523
Antall korridorpasienter - psykisk helsevern 194 130 125
Totalt antall (faktiske) sengedøgn - psykisk helsevern

12169 16815 6463
Antall korridorpasienter 3349 1486 1912
Andel korridorpasienter 2,2 % 1,4 % 1,7 %

2007

 
NLSH er ikke tatt med i grunnlagsdataene i denne tabellen grunnet feil i DIPS.  
 
Innen somatikken har dette vært et problem som i større eller mindre grad har berørt alle 
helseforetakene i regionen, men resultatene har forbedret seg mye siden 2006. I det store 
omstillingsprosjektet som pågår ved UNN (LUO), vil bedre utnyttelse av sengekapasitet på tvers 
av avdelinger være et eget delprosjekt, i tillegg til et annet prosjekt som ser på overføring av flere 
pasienter til dagbehandling. UNN forventer at dette på sikt også skal bidra til bedre kontroll med 
korridorpasientene. NLSH viste fremgang 2.tertial, men opplever nå en økning som kan skyldes 
stengte rom p.g.a. utbygging/ ombygging. På medisinsk avdeling i Bodø holder tallet seg fortsatt 
lavt etter utvidelsen med en sengeenhet.  
 
Resultatene i Helse Finnmark viser at samarbeid mellom sengeavdelingene kan gi gode resultater 
bl.a. knyttet til økning av korridorpasienter på sommerstid som tidligere har skapt store 
problemer. Problematikken rundt korridorpasienter må også ses i relasjon til problematikken 
rundt utskrivningsklare pasienter og samarbeidet med primærhelsetjenesten. Utskrivningsklare 
pasienter er egen indikator i Helse Nord RHFs målekort. Alle helseforetakene i regionen arbeider 
aktivt med dette ut mot kommunene i eget foretaksområde, noe som etter hvert gir gode 
resultater. De største problemene med utskrivningsklare pasienter ser ut til å oppstå i 
sykehuskommunene og bykommunene. 
 
Indikator: Pasienter tildelt individuell plan  

1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med 
individuell plan 64,2 % 30,0 % 35,5 %

2007

  
 
Resultatene for indikatoren er ikke gode nok i forhold til målsettingen og dette har både vært tatt 
opp av styret og i oppfølgingsmøter med helseforetakene. Temaet er også fulgt opp etter 
merknader fra tilsyn fra Helsetilsynet i barnehabiliteringstjenestene, men fortsatt er andelen for 
lav. Det heftes nok også problemer knyttet til registrering og datakvalitet på indikatoren, og det er 
ennå uklarheter i forhold til ansvarsfordeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 
Samtidig melder helseforetakene om at fagmiljøene arbeider med å få på plass individuell plan 
for de pasientene som dette er aktuelt for. Mange driver aktiv veiledning overfor 
samarbeidspartnerne. Det er også viktig å være klar over at en del pasienter alltid vil være ”nye i 
systemet”, og individuell plan har derfor ikke vært tema for dem enda. 
 
Indikator: Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern innen 30 dager. 
Det har ikke lyktes å etablere gode rapporteringer for denne nye indikatoren. Helseforetakene i 
Helse Nord har hatt vanskeligheter med å få ut sikre tall. Det har vært arbeidet opp mot 
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dataleverandøren, men det har foreløpig ikke lyktes med å få på plass kvalitetssikret innsamling 
av data. Det er et mål å skaffe resultater for 2008.  
 
Tiltak for oppfølging: oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene 
Helse Nord RHF har bidratt i arbeidet med nasjonal samarbeidsavtale som forutsatt. 
Helseforetakene er bedt om å følge opp med å oppdatere avtalene i tråd med retningslinjene i 
veilederen i oppdragsdokumentene for 2008.  
 
Helseforetakene har arbeidet over flere år med å få på plass samarbeidsavtaler med kommunene. 
Ansvaret for å inngå avtalene er plassert på direktør- og klinikkledernivå i alle helseforetak. Dette 
innebærer bl.a. inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler og jevnlige informasjons- og 
samarbeidsmøter med kommunene. UNN har i tillegg etablert en egen samhandlingsenhet med 
dette som hovedansvar. UNN og NLSH har i 2007 arbeidet med å inngå avtaler med kommunene 
i sine nye opptaksområder, og dette arbeidet er snart gjennomført. UNN og NLSH har i tillegg 
innledet særlige samarbeidstiltak i forhold til vertskommunene Tromsø og Bodø i tillegg til at det 
etableres samhandlingsfora mellom kommuneleger og sykehusleger. Helgelandssykehuset er i 
sluttføring av politisk behandling av samarbeidsavtalene i noen kommuner. Alle helseforetak har 
gjennomført samarbeidsmøter med alle kommunene i 2007, og dette videreføres i 2008 med 
fokus mer direkte knyttet til implementering av samarbeidsavtalene.  
 
Tiltak for oppfølging: Pasientrettede samarbeidstiltak og samarbeid med Bufetat  
For å bidra til mer effektive pasientforløp ble det i 2007 gjennomført et regionalt prosjekt for 
helhetlige pasientforløp for fem utvalgte pasientgrupper: Multippel sklerose, revmatoid artritt, 
hjerneslag, langvarige muskel- og skjelettlidelser og Cerebral Parese. Gjennom Helse Nords 
kronikersatsing utvikles flere samarbeidstiltak med kommunene innen revmatologi, diabetes, 
geriatri og habilitering/rehabilitering. 
 
I likhet med øvrige helseforetak avholder UNN jevnlig møter med kommunene i sitt 
opptaksområde hvor temaet er ”utskrivningsklare pasienter”. UNN tar gjerne utgangspunkt i 
datagrunnlaget for totalt antall døgn som ”utskrivingsklar” og faktureringsdøgn. Det er behov for 
å gjennomgå både registreringsrutinene på avdelingene og faktureringsrutiner, bl.a. for å sikre 
inntektsgrunnlaget.  
 
UNN utformet i 2007 en ny samarbeidsavtale for alle kommunene. Et overordnet 
samarbeidsorgan skal ha en mer aktiv rolle med 6-8 møter årlig, og kliniske samarbeidsutvalg 
skal fungere som fokusgrupper på utvalgte områder. Avtalen skal underskrives av partene i 
begynnelsen av 2008. Videre har UNN utviklet et elektronisk meldeskjema for 
”samhandlingshendelser” på områder hvor avtaler og retningslinjer ikke følges.  
 
Det er over mange år utviklet en rekke samarbeidsordninger og -avtaler mellom sykehuset og 
primærkommunene i Vesterålen innenfor somatikk, psykiatri, rus og habilitering og 
rehabilitering. Samarbeidet foregår både på behandler- og pleienivå, og i forhold til pasientforløp. 
Det er etablert avtale om felles legevaktsordning i sykehuset på kveld, natt og helg mellom 
sykehuset og alle kommunene i Vesterålen. Helseforetakene har også arbeidet særlig med å 
utvikle gode samarbeidsrelasjoner med de store bykommunene og kommunene hvor sykehusene 
er lokalisert. Det viser seg ofte at det er her antallet utskrivningsklare pasienter er høyest.  
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UNN har startet det forberedende arbeidet med å lage samarbeidsavtale / retningslinjer for 
samtrening mellom de kommunale legevakter og ambulansetjenesten. Det vil her også bli vurdert 
om det skal opprettes lokale geografisk avgrensede samarbeidsfora for å sikre koordinering av 
samhandlingen i den akuttmedisinske kjeden.   
 
Samarbeidet med primærhelsetjenesten er også utstrakt innen psykisk helsevern. Salten 
psykiatriske senter og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har f eks fulgt opp sine 
samarbeidsavtaler med Saltenkommunene gjennom praktisk samarbeid. Temaet kommenteres 
også under kapittelet om psykisk helsevern. 
 
Praksiskonsulentordningen er nå etablert i alle helseforetakene, og flere foretak er også i gang 
med å etablere flere stillinger som praksiskonsulenter. Denne ordningen har som hovedmål å 
bidra til bedret samhandling og forståelse mellom foretak og primærhelsetjeneste og sikre 
pasienten best mulig sammenhengende tjenester, og erfaringene så langt er svært positive. 
Praksiskoordinator har f eks spesielt arbeidet i forhold til Bodø kommune (geriatri, sykehjem, 
samarbeidsrelasjoner med medisinsk avdeling) og Steigen kommune, og tatt initiativ mot Meløy. 
Han har sammen med medisinsk avdeling også gjennomført et stort etikkseminar med 
Saltenkommunene som målgruppe og med fokus på eldre, en problematikk som blir fulgt opp 
videre. 
 
UNN har videre startet revidering av avtalen med Tromsø fengsel om polikliniske 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til innsatte. Ny avtale skal også ha Tromsø 
kommune som avtalepart da avtalen omtaler veiledning av de kommunalt ansatte i 
fengselshelsetjenesten. Det arbeides også for å inkludere tjenester fra Ruspoliklinikken i samme 
avtale og opprette et klinisk samarbeidsutvalg mellom aktørene for å sikre at de ulike etatenes 
tiltak og tilbud overfor innsatte er effektive, målrettede og koordinerte, og at det legges til rette 
for utvikling av prosedyrer og samarbeidsrutiner, kurs, undervisning, hospitering og andre former 
for erfaringsutveksling og kompetanseheving. 
 
Samarbeidet med Bufetat bygger på overordnet samarbeidsavtale som er inngått mellom Helse 
Nord RHF og Bufetat region Nord. Det er planlagt avholdt en oppfølgingskonferanse på foretaks-
/DPS-nivå for å videreutvikle samarbeidet, herunder retningslinjer og rutiner.    
 

2.3.2.5 Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte 
Indikator: Det skal være færre enn fem prosent strykninger av planlagte operasjoner 
Andel strykninger på planlagte operasjoner 

1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Antall strykninger 1254 1461 1323
Antall operasjoner 11635 10305 10431
Andel strykninger på planlagte operasjoner 10,8 % 14,2 % 12,7 %

2007

 
 
Resultatene på denne indikatoren har over lengre tid ligget et godt stykke unna målsettingen på 5 
%, men utviklingen er som for de øvrige indikatorene noe varierende i det enkelte helseforetak.  
Mange av strykningene erstattes med andre operasjoner, slik at den reelle kapasitetsutnyttelsen er 
nok høyere en tallene skulle tilsi. Det antas at innføringen av operasjonsmodulen i DIPS vil 
påvirke resultatene positivt. Etter innføringen ved UNN ser det ut til å skje endringer utover 
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2007. I juni startet UNN et prosjekt kalt ”Optimal ressursutnyttelse av operasjonskapasiteten” 
som ikke er sluttført.  
 
Helse Finnmark har også tradisjonelt hatt høye strykprosenter. Foretaksledelsen har fulgt opp 
dette gjennom hele 2007, med ukentlig rapportering til alle involverte, registrering av årsak til 
stryk og arbeid med å forbedre interne rutiner.  
 
 
Indikator: antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag 
skal økes. 
Det kan stilles spørsmålstegn både ved datagrunnlaget for indikatoren (spesielt estimat for 
årsverk i poliklinisk virksomhet) og beregningsmåten for indikatoren. En manuell beregning av 
antall konsultasjoner pr. virkedag pr. behandler ved den største voksenpsykiatriske poliklinikken i 
UNN (Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn), hvor grunnlaget er antall faktiske arbeidsdager 
med fradrag av registrert fravær viser et gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. behandler pr. 
dag på 2,0 (1. tertial), 1,7 (2. tertial) og 2,2 (3. tertial). Gruppebehandling er medregnet i antallet 
konsultasjoner, mens Akutt-teamets virksomhet er tatt ut. Med sin beredskapsordning kan denne 
enheten vanskelig underlegges produktivitetsmålet.  
 
Flere helseforetak har hatt vanskeligheter med å fremskaffe tall, og Helse Finnmark rapporterer 
ingen resultater for 2007. Ut fra de tall som finnes og ut fra det man vet om situasjonen, er det 
imidlertid grunn til å si at resultatene for indikatoren generelt er for lave i henhold til måltallet 
(1,7 for Helgeland, 1,4 for Nordlandssykehuset og ca 1,5 for UNN, Finnmark har ikke 
rapportert). Alle helseforetakene har tatt opp dette temaet i de aktuelle avdelingene og arbeider 
for å øke aktiviteten.  
 
Indikator: Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per 
virkedag skal økes.  
Også for denne indikatoren er det heftet usikkerhet ved resultatene pga. datakvaliteten. 
Resultatene for de som har fremskaffet tall viser imidlertid at målet på 2 tiltak per årsverk per 
virkedag i hovedsak oppnås. Høy utdanningsaktivitet påvirker resultatet.  
 
Tiltak for oppfølging: rutiner for fritak for egenandel. 
Dette er etablert rutine i alle helseforetakene. 
 

2.3.2.6 Tjenestene skal være tilgjengelige 
Indikator: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, BUP, VOP og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere. 
Indikator: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk 
skal ikke øke, mens den skal reduseres innen BUP, VOP og tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelmisbrukere. 
 
Utviklingen i 3.tertial 2007 sett opp mot 3.tertial 2006 viser noe økt ventetid i somatikk og 
voksenpsykiatri, mens ventetiden for barne- og ungdomspsykiatri er noe redusert. Helse Nord 
ligger totalt sett noe over landsgjennomsnittene her.  
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Dette er en forventet utvikling, som settes i sammenheng med økonomisk tilpasning av driften 
som er gjennomført i løpet av 2007 i alle helseforetakene. I tillegg påvirkes resultatene av 
rydding i ventelistene (eks Harstad og i Narvik, der en del pasienter som har stått lenge som 
”listefyll” avviklet). Dette fører til at snitt ventetid/avviklede øker for en kort periode. Arbeidet 
med innføring av nytt rapporteringsformat til NPR har også innvirkning. Det er ventet at 
ventelisterapporteringen vil bli mye bedre når alle helseforetakene går over til nytt format. 
 

Ventetider 3. tertial  Somatikk BUP VOP RUS Alle fagområder 
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Helse 
Finnmark Gjsn v.tid avviklet 85 88 107 88 45 47 0 0 84 86
Helse 
Finnmark Ant ventende 4 743 4 322 53 57 137 184 0 0 5 042 4 691
Helse 
Finnmark Gjsn v.tid ventende 96 97 159 132 64 75 0 0 105 98
UNN Gjsn v.tid avviklet 78 84 75 104 56 56 0 139 77 85
UNN Ant ventende 11 418 12 165 213 171 351 350 0 384 12 365 13 383
UNN Gjsn v.tid ventende 78 81 82 104 58 78 0 239 78 86
NLSH Gjsn v.tid avviklet 78 80 91 76 57 60 0 0 78 79
NLSH Ant ventende 9 486 10 693 238 147 393 349 0 0 10 181 11 228
NLSH Gjsn v.tid ventende 107 135 83 57 104 95 0 0 110 133
Helgeland Gjsn v.tid avviklet 74 84 103 106 49 56 0 0 74 85
Helgeland Ant ventende 3 778 4 491 113 123 116 128 0 0 4 061 4 799
Helgeland Gjsn v.tid ventende 82 98 106 84 60 62 0 0 83 97
Private Gjsn v.tid avviklet 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67
Private Ant ventende 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88
Private Gjsn v.tid ventende 0 0 0 0 0 0 0 196 0 196
Helse 
Nord  Gjsn v.tid avviklet 78 83 91 92 54 56 0 127 78 83
Helse 
Nord  Ant ventende 29 425 31 671 617 498 997 1 011 0 472 31 649 34 189
Helse 
Nord  Gjsn v.tid ventende 91 104 93 88 77 81 0 231 93 105
 
Dette er lengre ventetid enn ønskelig for noen pasientgrupper, men samtidig opplever 
helseforetakene få tilfeller av fristbrudd. Situasjonen er også noe ulik i de enkelte 
helseforetakene. Helse Finnmark har generelt korte ventetider på prioriterte områder innen 
somatikk. Ventetidene innenfor en del områder påvirkes også direkte av tilgangen på spesialister 
fra UNN eller andre fagmiljøer. Helgelandssykehuset opplyser at antall ordinært avviklet øker 
mer enn nyhenviste, men samtidig øker ventetidene mer enn gjennomsnittet i regionen og at 
antall ventende øker. Dette fokuseres i 2008 og kan bedres ved økt dagkirurgi, poliklinikk og 
desentralisering av kontroller (regionalt prosjekt i Helse Nord i 2008). 
 
Selv om ventetidene også er noe økende innen voksenpsykiatri, så er situasjonen generelt noe 
mer stabil her. Innen rusbehandling har situasjonen bedret seg noe i løpet av året.  
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Den regionale enheten for voksne med spiseforstyrrelser opplever et stadig økende antall 
henvisninger av alvorlig syke. Døgntilbudet i enheten driver med kun en tredjedel kapasitet av 
det planlagte siden enheten ikke har fått ferdigstilt sine nye lokaler (ferdigstilles ventelig i 2009). 
Det antas at det økende antall henvisninger vil resultere i at et større antall pasienter vil måtte få 
tilbud i andre døgnavdelinger i inn- og utland fram til nybygg står ferdig. Klinikken må avvise 
pasienter fra andre steder i landet enn Helse Nord.   
 
Indikator: Ventetid til vurdering innen BUP skal være mindre enn 10 dager. 
UNN fikk i 2007 517 henvisninger til BUP (eks Harstad og Narvik). Vurderingsgarantien ble 
brutt for 199 av dem, dvs. 38 %. Gjennomsnittlig ventetid har imidlertid gått jevnt ned fra 88 
dager i 2005 til 75 dager i 2006 og 67 dager i 2007. Også NLSH har nedgang i ventetidene. Med 
unntak av UNN overholdes generelt sett 10-dagers fristen for vurdering av henvisninger.  
 
Indikator: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på planlagt avrusning skal reduseres. 
Situasjonen er noe bedret fra i fjor. Nordlandssykehuset rapporterer 3 mnd. ventetid for å gå i 
gang med poliklinisk behandling og 1 mnd. ventetid for å behandle søknader om 
institusjonsbehandling.  
 

2.4 Prioritering 
Indikator: Andel rettighetspasienter. 
Andel rettighetspasienter

1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07
Antall rettighetspasienter 24556 22413 24349
Totalt antall vurderte pasienter 46656 43011 46798
Andel rettighetspasienter 52,6 % 52,1 % 52,0 %

2007

 
 
Andelen rett til nødvendig helsehjelp ligger stabilt i overkant av 50 % for Helse Nord. På 
foretaksnivå er det samme prosent innvilget rett til nødvendig helsehjelp som Helse Sør-Øst og 
Helse Vest. Dette kan tyde på at rett til nødvendig helsehjelp vurderes noenlunde likt i RHFene.    
 
Indikator: Antall rettighetspasienter som har meldt seg til NAV Enhet for pasientformidling. 
Brudd på behandlingsfristen ble redusert fra 61 tilfeller i 1. tertial til 51 tilfeller i 2. tertial, men 
for 3.tertial gikk tallet igjen opp til 68 tilfeller. 
 
Tiltak for oppfølging: samarbeid med øvrige regioner om utarbeidelse av veileder  
Helse Nord har deltatt i det nasjonale prosjektet i regi av Sosial- og helsedirektoratet om 
nasjonale retningslinjer for rett til nødvendig helsehjelp.  
 
Tiltak for oppfølging: Beslutningsprosesser i forhold til kostbart utstyr/medikamenter – rutiner 
Anskaffelser av kostbart utstyr og medikamenter følges opp gjennom gjeldende 
konsernbestemmelser. Nasjonale prosesser på området er varslet i Oppdragsdokumentet for 2008. 
 
Annen oppfølging knyttet til prioritering 
Generelt kan Opptrappingsplanen for psykisk helsevern, den regionale satsingen på rustiltak samt 
kronikersatsingen være eksempler på tiltak som bidrar til endring i ressursfordelingen mellom 
tjenester i samsvar med overordnet prioritering. Helse Nord RHF ba i 2007 helseforetakene om å 
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rapportere om hva som er gjort/planlagt for å etablere ordninger for prioritering på tvers av 
avdelinger og fagområder innen foretaket.  
 
Faggruppene i Helgelandssykehuset arbeider med etablering av felles faglige retningslinjer på en 
rekke områder. Dette blir ytterligere fokusert når Docmap tas i bruk av alle. Helse Finnmark har 
satt fokus på at foretaket selv skal behandle de pasientene som de har kapasitet og kompetanse til. 
Hvis ikke, skal pasientene videresendes til alternativ behandling på et mer spesialisert nivå. 
I NLSH har temaet har vært drøftet på avdelingssjefsamlingen høsten 2007, og avdelingene er 
oppfordret til å videreutvikle samarbeidsrelasjoner som bidrar til en samlet sett mer effektiv 
ressursutnyttelse. Dette følges opp gjennom arbeidet med å få sykehuset i driftsmessig, 
økonomisk balanse. Det vurderes her om organisasjonsmessige endringer kan berede grunnen for 
et tettere samarbeid mellom avdelinger/fagområder, noe som igjen kan føre til endringer i 
prioritering og mer effektiv ressursbruk. Lofoten sykehus er i gang med etablering av et felles 
sengeområde for kirurgisk og medisinsk avdeling samt psykiatri.  
 
Prosjekt "Raskere tilbake" vil kunne bidra til mer hensiktsmessige forløp for visse 
pasientgrupper. Dette forutsetter samarbeid på tvers av spesialiteter/ fagområder, i første omgang 
rundt mottak/vurdering av henvisninger hvor det kan være tvil om hvilken spesialitet 
henvisningen skal rettes til. UNNs arbeid med prioritering vil inngå i det pågående 
omorganiseringsprosjektet, som også skal videreføres i 2008. 
 

2.5 Nøkkeldata/indikatorer 
 
Indikator: kvalitet i rapporterte virksomhetsdata fordelt på somatikk, VOP, BUP og rus. 
Tiltak for oppfølging: bidra til å bedre nøkkeldata og gjennomgående rapporteringssystem 
gjennom samarbeidsprosjekt med HOD og Shdir. 
Helse Nord arbeidet i 2007 meget aktivt i samarbeid med NPR og helseforetakene for å få på 
plass nytt rapporteringsformat for overføring av data fra pasientsystem til NPR innen somatikk 
(XML-format). Alle foretakene skal nå ha godkjenning på plass i forhold til aktivitet, i forhold til 
ventelister pågår fortsatt kvalitetssjekk. Innen psykisk helse avventer vi at NPR får 
avklart/godkjent rapporteringsformater og avvikling av MBDS fra HOD før nytt 
rapporteringsformat kan tas i bruk. Dette vil ventelig også gi klar forbedring av datakvaliteten. 
Prosessene for å få dette på plass har vært ressurskrevende og tatt lang tid. Det er fortsatt behov 
for forbedringer både når det gjelder kompletthet, kvalitet og hyppighet i rapporteringen på ulike 
typer styringsdata. 
 
Helse Nord RHF startet høsten 2006 et arbeid med forbedring av kvaliteten på 
styringsinformasjon innen psykisk helse i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, knyttet opp 
mot innføring av en ny registreringsveileder. Arbeidet med denne veilederen ikke er sluttført, 
men det er gjennomgått rapporter på datakvalitet og sett på forbedringsområder i det enkelte 
foretak. Arbeidet vil bli intensivert når ny registreringsveileder kommer på plass. 
 
Som ledd i forbedring av virksomhetsstyring har Helse Nord i løpet av 2007 inngått en 
rammeavtale om kjøp av verktøy for uttrekk og presentasjon av ledelsesinformasjon og klinisk 
dokumentasjon. I 2007/2008 gjennomføres en pilotering på felles målekort med indikatorer samt 
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rapporter tilknyttet indikatorene. Målekortet baserer seg i første omgang i stor grad på manuell 
registrering, men skal i løpet av 2008 automatiseres fra datakildene. 
 
Helse Nord RHF etablerte i 2007 et mer systematisk oppfølgingsregime overfor helseforetakene 
knyttet til rapportering og oppfølging av indikatorer/tiltak for oppfølging i oppdragsdokumentet. 
Helseforetakene rapporterer tertialvis på indikatorer og utvalgte tiltak for oppfølging, og 
resultatene blir også tatt opp med foretakene i jevnlige oppfølgingsmøter. Dette 
oppfølgingsregimet vil bli videreutviklet og videreført i 2008. Se også kommentarer annet sted i 
meldingen. 
 
Indikator: Andel institusjoner som har avtale med RHF og andel private avtalespesialister som 
har avtale med RHF, og som er godkjent for rapportering på NPR-melding 
Kravet om rapportering på NPR-melding er videreført til institusjonene og avtalespesialistene 
gjennom avtalene. Alle rehabiliteringsinstitusjoner Helse Nord har avtale med er godkjent for 
melding til NPR, og de private kommersielle sykehusene med avtale med Helse Nord RHF har 
også plikt på seg til å rapportere sin DRG-aktivitet til NPR. Tre institusjoner (innen psykisk 
helse) har enda ikke blitt godkjent for rapportering til NPR (dvs. 72 % institusjoner godkjent). 
Når det gjelder spesialister som har avtale med Helse Nord RHF, er den generelle trenden at 
andelen som leverer godkjent NPR uttrekk er økende. Oversikt for hele 2007 er ikke klar, men 
NPR godkjente 81 % av avtalespesialistene i Helse Nord for 2.tertial 2007. Avtalespesialistene 
innen psykisk helse startet først å registrere mot slutten av året. 
 

2.6 Områder med særskilt fokus 

2.6.1 Lokalsykehus 
Tiltak for oppfølging: Arbeidet med lokalsykehusstrategier  
Helse Nord startet i 2007 arbeidet med en helhetlig strategi for utvikling av 
lokalsykehusfunksjoner. Som utgangspunkt for arbeidet er det utformet et oppsummerende notat 
knyttet til de kjente rammer og forutsetninger som foreligger for utviklingen fra nasjonalt hold (f 
eks rapporten om akuttfunksjonene), regionale planer og utredninger osv. som styret fikk til 
orientering høsten 2007. Arbeidet fortsetter i 2008, i nært samarbeid med helseforetakene, og vil 
ta opp alle oppfølgingskravene fra HOD samt egne strategier i Helse Nord RHF for 
kronikersatsingen, styrking av samhandling med kommunene og prosjekter i tilknytning til 
lokalsykehusmidlene.     
 
Tiltak for oppfølging: Utvikling av lokalsykehusfunksjoner i forhold til viktige grupper og i 
forhold til arbeidsdeling mellom sykehusene 
Den viktigste utviklingen i forhold til arbeidsdeling og utvikling av lokalsykehusfunksjoner i 
helseforetakene i Helse Nord skjedde i 2007 i NLSH og UNN, som har overtatt ansvar for nye 
enheter og befolkningsområder i løpet av de senere årene. Samarbeidet mellom UNN og NLSH 
og øvrige helseforetak har ellers ikke vært vesentlig endret siste år.  
 
UNN og NLSH ble i 2007 bedt om å vurdere tiltak for å tilpasse lokalsykehusfunksjonen i hhv. 
Tromsø og Bodø til behovene til eldre og kronisk syke pasienter. NLSH har satset særskilt på 
geriatri med bl.a. etablering av nye geriatriske senger i medisin NLSH Bodø, samt utadrettet 
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teamvirksomhet til pasienters hjem. Det planlegges også teambistand mot sykehjem. Det har vært 
drevet geriatrisk poliklinikk ved geriater hver 4.-5. uke i høst. Planlagt hospitering i medisinsk 
avdeling fra sykehjem blir gjennomført i januar/februar 2008. Sykehusets praksiskoordinator har 
også vært tett involvert i dette utviklingsarbeidet. Opplæring når det gjelder infusjoner og 
blodtransfusjoner er gitt til utvalgte sykehjem i løpet av høsten. Oppbygging av diabetesenhet i 
Bodø ble gjennomført som planlagt og startet 1.november 2007. Geriatri og samarbeid mot 
kommuner har også vært prioritert i Lofoten, der det er ansatt geriater.  
 
For UNN har dette vært et viktig fokus i forbindelse med den store, langsiktige utviklings- og 
omstillingsprosessen som ble startet høsten 2007. Samhandling og pasientflyt blir en vesentlig del 
av fase 2 i dette arbeidet (våren 2008). Tilsvarende har dette vært sentralt i prosessene med å 
integrere Harstad og Narvik sykehus i UNN. I den nye organisasjonsstrukturen vil 
gjennomgående faglig ledelse videreføres i hele UNN. Dette er viktig for å sikre ensartede 
prosedyrer og likeverdig tilbud i hele UNN, og dermed også viktig for en god 
lokalsykehusfunksjon. Etablering av ny klinikkstruktur i UNN vil bedre tilbudet til pasienter med 
flere og sammensatte lidelser, da enhetene blir større og skillene mellom avdelingene vil 
reduseres. Geriatrisk avdeling har fått ansvar for indremedisinsk virksomhet i Narvik, 
Nyremedisinsk avdeling har fått ansvar for indremedisinsk virksomhet i Harstad og avdeling for 
Fysikalsk medisin og rehabilitering har ansvar for virksomhet i Harstad og Narvik. Avdelingene 
er i ferd med å samkjøre seg faglig og organisatorisk, og det er også dannet gjennomgående 
faggrupper for å sikre felles retningslinjer og prosedyrer og faglig samarbeid om 
pasientstrømmer. Felles gjennomgående EPJ (DIPS) vil på sikt også bidra til utvikling av 
lokalsykehusfunksjonene i hele helseforetaket.  
 
Annen oppfølging: ambulering og desentralisering av helsetjenester 
Helseforetakene i regionen ble i 2007 bedt om å vurdere hvordan de vil følge opp en rapport som 
omtaler hvilke telemedisinske tjenester som kan egne seg for ordinær drift. Alle helseforetakene 
har iverksatt ulike løsninger, men kapasitetsmangel, mangel på personell og utstyr begrenser 
aktiviteten på noen områder.  
 
Samtlige HF driver en utstrakt desentralisert virksomhet. UNN driver ambulering til Finnmark og 
innad i egen ”region” og har også skjermet denne virksomheten i de tiltak som er iverksatt for å 
oppnå budsjettbalanse. NLSH ambulerer til Lofoten, Svolvær, Vesterålen samt Fauske og Meløy. 
Både UNN og NLSHs ambulante virksomhet er i tråd med den tidligere vedtatte plan for 
desentralisering av tjenester.  
 
Helgelandssykehuset har ambulering til Brønnøysund hvor det er etablert spesialistpoliklinikker i 
flere fagområder, slik vedtatt i plan for desentraliserte tjenester. Det har imidlertid vært 
problematisk med spesialistdekningen innen flere områder pga vakante stillinger og innpassing 
av nye, utenlandske leger. Helse Nord RHF er likevel fornøyd med det omfang av 
spesialisttjenester som leveres desentralt innen foretaksgruppen. 
 
Helse Finnmark har drevet flere prosjekt innen bruk av telemedisin for samhandling mellom 
lokalsykehus og sykestuer. Erfaringer er innhentet om hvilke pasientgrupper og diagnoser som 
egner seg for behandling ved sykestuene og en erkjenner at telemedisin kan være et godt 
virkemiddel for samhandling og dermed styrking av lokalsykehusfunksjonene i Finnmark. For 
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resultater fra de enkelte tiltakene vises til vedlegg med oversikt over bruken av tildelte midler 
over ordningen for utvikling av lokalsykehus og samhandlingstiltak med kommunehelsetjenesten.   
 

2.6.2 Spesialisthelsetjenester for eldre 
Tiltak for oppfølging: oppfølging av handlingsplan for spesialisthelsetjenester for eldre 
Helse Nord RHF har deltatt i det nasjonale arbeidet med denne strategien ved prosjektlederen for 
geriatridelen av kronikersatsingen i Helse Nord. Den nasjonale strategien og den regionale 
handlingsplanen for geriatri som Helse Nord har iverksatt over flere år (”kronikersatsingen”) er 
ledd i dette. De viktigste tiltakene knyttet til å styrke spesialisthelsetjenestene for eldre er å sikre 
kompetanse og god rekruttering av fagfolk med spesiell kunnskap innenfor geriatri og tilstøtende 
områder. Regionalt utdanningsprogram for geriatere ble startet i 2007 (fem leger er i gang med 
spesialisering). Kompetansehevingsprogram for annet helsepersonell innen geriatri vil på sikt vil 
heve kompetansen i hele regionen. Videre satser Helse Nord på å styrke kapasitet og tilbud innen 
geriatri i alle våre helseforetak. I løpet av 2007 ble det bl.a. etablert nye geriatritilbud ved NLSH 
Bodø og Helse Finnmark Hammerfest, og de øvrige helseforetakene har bl.a. gjennomført 
fagsamlinger/konferanser med geriatri som tema. 
 
Helse Nords samarbeidsutvalg for samhandling med primærhelsetjenesten har utpekt 
”samhandling om syke eldre” som særlig fokus. Arbeidsgruppen har utviklet et policynotat som 
ferdigstilles hos oppdragsgiveren i januar 2008.  
 
Det er behov for økt forskningsaktivitet på feltet, og aktiviteten samles i dag rundt Senter for 
Aldersforskning Tromsø. Forskningsutvalget har lagt betydelig arbeid i å utvikle senterets profil 
og organisering. Det er god tilgang på søknader, men det kan være behov for å mindre spredning 
i forhold til tema i årene fremover.  
 

2.6.3 Psykisk helsevern 
Tiltak for oppfølging: Ressursfordeling og utvikling av funksjoner i DPS og sykehus 
Helseforetakene fikk i 2006 (videreført i 2007) i oppdrag å utarbeide helhetlige planer for det 
psykiske helsevernet i sine områder. Planene skulle vise hvordan helseforetaket samlet sett vil 
ivareta og utvikle tilbudet til pasienter med psykiske lidelser i sine opptaksområder på en 
helhetlig måte med de ressursene som er tilgjengelig. Planene skulle bl.a. se på oppgave-, ressurs- 
og ansvarsdeling, samordning mellom DPS og sykehustilbud, rutiner for samarbeid med øvrige 
tilbud med mer. Arbeidet med disse planene skal sluttføres i 2008. Disse planene vil sammen 
med andre kartlegginger og forskningsprosjekter danne et godt grunnlag for å vurdere tilbudet 
helhetlig i regionen med tanke på å sikre likeverdige tilbud for pasientene i Helse Nord.  
 
Psykisk helsevern i Ofoten og Sør-Troms ble del av UNN fra 01.01.07. UNN har gjennomført 
planarbeid knyttet til kapasitetsutvidelse for å kunne ivareta sykehusinnleggelser på ulike 
områder innenfor psykisk helsevern for pasienter fra Ofoten. Planene innebærer bl.a. behov for 
flere døgnplasser ved alderspsykiatrisk post, både for å kunne ivareta innleggelser fra Ofoten og 
økt etterspørsel fra det øvrige opptaksområdet (Troms og Finnmark). Det vurderes også å være 
behov for ny sengepost for å kunne ivareta innleggelser ved akutt-, intermediær- og 
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rehabilitering. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2008, og skal behandles videre i 
UNN. Innleggelser ved Sikkerhetsposten bør sees i lys av regional kapasitet for sikkerhetsposter. 
 
Tiltak for oppfølging: Overbelegg akuttavdelinger 
Et viktig tiltak for å unngå overbelegg og tidlig utskrivning fra akuttavdelingene i Bodø og 
Tromsø er å sikre gode samarbeidsrelasjoner mellom sykehusavdelingene og DPSene. Helse 
Nord har derfor over flere år arbeidet for å sikre gode samarbeidsrelasjoner og avtaler mellom 
DPS og akuttavdelinger. På den måten vil pasientene sikres gode pasientforløp, og samkjøringen 
mellom ulike enheter og nivå bli bedre. UNN har i 2007 gjennom et eget prosjekt arbeidet med 
utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler mellom sykehusavdelingene (Allmennpsykiatrisk 
avdeling og Spesialpsykiatrisk avdeling) og DPS-ene som de har ansvar for i UNN og Helse 
Finnmark. Avtalene er spesielt tilpasset det enkelte DPS, og omtaler håndtering av 
akuttproblematikk, elektive innleggelser, samarbeidsfora m.v. De siste avtalene vil komme på 
plass i løpet av de to første månedene i 2008. 
 
Når det gjelder samarbeidsavtaler mellom akuttavdelingene og de DPS som NLSH har ansvaret 
for, har den største utfordringen vært særlig knyttet til overføring fra NLSH etter utskrivning til 
sengepost i DPS Mosjøen. På poliklinisk nivå er det et etablert samarbeid. Det har vært 
gjennomført dialogmøter hvor også Helse Nord RHF har deltatt. Dialogen har vært videreført i 
2007 uten at det foreløpig har framkommet noen grunnleggende endrete løsninger mht. 
pasientflyt i relasjon til sengefunksjoner. Utover siste del av året har imidlertid ikke 
innleggelsespresset fra Helgeland eller Narvik vært så stort, mens det rapporteres 
uforholdsmessig høyt for Salten.  
 
Tiltak for oppfølging: Styrking av tilbud til sterkt traumatiserte/torturofre 
Helse Nord RHF har bedt UNN om å følge opp dette tiltaket. Tiltaket følges opp av Regionalt 
ressurssenteret for vold og traumatisk stress sammen med aktuelle avdelinger ved sykehusene.  
 
Tiltak for oppfølging: Vurdering av antall sikkerhetsplasser og deltakelse i Shdirs utarbeidelse 
av retningslinjer om sikkerhet i sikkerhetspsykiatrien 
Helse Nord har bidratt i nasjonale prosesser etter forespørsel. Antallet sikkerhetsplasser i 
regionen vil når planlagt ny sikkerhetspost ved NLSH står ferdig i 2009 være rimelig i forhold til 
behovet. Inntil de nye plassene står klare gis det tilbud gjennom fleksibel bruk av avdelingens 
plasser. NLSH og UNN samarbeider nært om å yte tilstrekkelige tilbud til aktuelle pasienter.  
 
Tiltak for oppfølging: Oppfølging av barn med foreldre med psykiske lidelser/rusproblemer 
Helse Nord fikk i 2007 egne midler til et utviklingsprosjekt på dette området. Dette følges opp i 
2008. Prosjektet er et samarbeid mellom helseforetakene og andre samarbeidspartnere i regionen 
(RBUP, Bufetat, fylkesmannen, Voksne for barn) og skal utvikle regionale strategier for å 
identifisere og følge opp barn og ungdom i risikosonen. Prosjektet er treårig.  
 
Tiltak for oppfølging: Oppfølging retningslinjer for selvmordsforebygging 
Helseforetakene i regionen har utarbeidet rutiner for identifikasjon av selvmordsrisiko og 
oppfølging av personer som har forsøkt å begå selvmord. Det er også etablert 
undervisningsopplegg både for fagpersonell om å takle dette. Helseforetakene samarbeider i 
tillegg med Ressurssenter for vold og selvmordsforebygging Region Nord. 
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2.6.4 Rehabilitering og habilitering 
Tiltak for oppfølging: Styrking av kapasitet rehabilitering og oppfølging av plan for 
rehabilitering og habilitering. 
Gjennom ”kronikersatsingen” har Helse Nord over flere år arbeidet med å styrke tilbudet til 
pasienter med kroniske sykdommer, og en egen plan for habilitering og rehabilitering ble vedtatt 
av styret i 2004. Den økonomiske situasjonen helseforetakene i regionen står i, har imidlertid 
gjort at oppfølgingen av kravet om å styrke rehabiliteringstjenestene tar lenger tid enn 
opprinnelig forutsatt.  
 
Regional handlingsplan for habilitering og rehabilitering er fulgt opp med en et stort program for 
kompetanseutvikling (”Hjernekraft”), det er utarbeidet handlingsplan for barnehabilitering, og 
startet et prosjekt om innføring av FIM (felles måleinstrument) i alle avdelinger for fysikalsk 
medisin i Helse Nord og i enkelte rehabiliteringsinstitusjoner.  
 
Tiltak for oppfølging: sikre tilbud til tinnitusrammede og synshemmede. 
Tinnitusrammede har i flere år hatt et rehabiliterings- og mestringstilbud ved Nordtun 
HelseRehab, som drives i samarbeid med Hørselssentralen NLSH og HLF. Hørselsscreening ved 
alle fødeenheter ble gjennomført i 2007. Det er ikke gjennomført nye tiltak i 2007 for styrking av 
tilbudet til synshemmede ut over de som er etablert.      
 
Tiltak for oppfølging: styrke tiltak for pasienter med alvorlige hodeskader. 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering UNN har et behandlingstilbud for pasienter med 
alvorlige hodeskader som er styrket med øremerkede midler til behandlingsutstyr i 2007.  
 
Tiltak for oppfølging: Kjøp av tjenester fra private opptreningsinstitusjoner/ 
rehabiliteringsinstitusjoner 
Helse Nord RHF har inngått avtale for 2007 og 2008 med de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
Avtalen gir mulighet for prolongering i inntil to år. I ”Raskere Tilbake” er det inngått en ettårig 
avtale på 8 mill. kr med to av institusjonene, for funksjonsvurderinger og arbeidsrettet 
rehabilitering.   
 
Tiltak for oppfølging: Cochleaoperasjoner. 
Det er ikke etablert avtale med St. Olavs Hospital i 2007 for cochleaoperasjoner av voksne. Helse 
Nord RHF kontaktet Helse Midt-Norge RHF i januar 2008 med sikte på å få en slik avtale på 
plass. 
 
Tiltak for oppfølging: Koordinerende enheter – oppbygging i regionen 
Gratis informasjonstelefon for ReHabilitering i Helse Nord ble åpnet og websidene www.helse-
nord.no/rehabilitering ble lansert i september 2007. En fast medarbeider betjener telefonen, og 
rådgiverne ved Fritt sykehusvalg i Helse Nord er ”back-up”. Fra oppstart til årsskiftet er det 
mottatt ca 100 telefoner. Det er etablert kontaktpersoner ved alle de private 
opptreningsinstitusjonene og hos noen samarbeidspartnere. Regional koordinerende enhet (RKE) 
deltok i det nasjonale samarbeidet om Rehabiliteringsuka 2007 og organiserte aktivitetene i Helse 
Nord. Arbeidet med fem pasientforløp for kronikergrupper er ferdigstilt, presentert på 
konferanse, publisert på web og rapporter er utsendt.  
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De andre helseforetakene har i noe varierende grad arbeidet med å planlegge 
koordineringsfunksjonen i eget foretak, men arbeidet skal intensiveres i 2008. Noe oppfølging er 
imidlertid gjort i samband med ”Prosjekt koordinerende enhet” i Helse Nord/NLSH, hvor 
rådgiver i RKE i samarbeid med Helse Nord har etablert en minimumsløsning med en 
kontaktperson for ReHabilitering i hvert foretak som en start på koordinerende enhet (KE).  
 

2.6.5 Nasjonale strategier (kreft, diabetes, KOLS, smertebehandling mv) 
Tiltak for oppfølging: Nasjonal strategi for kreft 
Ny stråleenhet i NLSH Bodø åpnet i april 2007. De nasjonale handlingsprogrammene for kreft 
innen områdene brystkreft, nyrecellekreft, øsofaguscancer, adenocarcinom i tynntarm og 
palliasjon er utarbeidet. Helse Nord har imidlertid ikke deltatt med fagpersonell i disse gruppene 
jmfr. sammensetning av gruppene. Sykehusapotek Nord HF er i ferd med å etablere et tettere 
samarbeid med kreftavdelingen i Tromsø, blant annet med tanke på raskere reseptutlevering og 
bedre informasjon til denne pasientgruppen. 
 
Tiltak for oppfølging: Nasjonal strategi for diabetes 
Nasjonal strategi for diabetes er fulgt opp med utarbeiding av en regional handlingsplan for 
diabetes, som ble godkjent av styret i november 2007. Det er etablert diabetespoliklinikk ved 
NLSH, og startet et regionalt etterutdanningsprogram for diabetespersonell.     
 
Tiltak for oppfølging: Nasjonal strategi for KOLS 
Sykehusapotek Nord HF gjennomførte i 2007 opplæring i astma/KOLS, kreft, osteoporose og 
inkontinens, og vareutvalget er også tilpasset til å dekke disse gruppenes behov for 
sykepleierartikler. Det er ellers ikke iverksatt tiltak ut over allerede eksisterende tilbud. 
 
Tiltak for oppfølging: Pasienter med kroniske smerter 
UNN og NLSH har fått i oppdrag å samarbeide om en utredning av framtidige behov/kapasitet 
for behandling av smertepasienter, men i 2007 har ikke dette arbeidet vært mulig å prioritere. I 
forbindelse med møte i Norsk Smerteforening på nyåret 2008 planlegges nå et eget 
samarbeidsmøte mellom fagfolk i smerteklinikkene i Helse Nord. NLSH etablerte for øvrig fra 1. 
september palliativt team i forbindelse med sykehusets økte satsing på kreftbehandling. For å 
bedre tilbudet utenom de etablerte smerteklinikkene blir alle foretakene i 2008 bedt om å vurdere 
utvikling av flere smertebehandlingstilbud.  
 
 
Tiltak for oppfølging: Tilbudet til ME-pasienter 
Helse Nord deltar i Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME som ble opprettet i 2007. 
Kompetansenettverkets mål er å bidra til å sikre et godt sosial-, velferds-, og helsetjenestetilbud 
til pasienter med CFS/ME. Oppfølging og behandling av disse pasientene ivaretas stort sett av 
UNN. 
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2.6.6 Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og 
kompetansesentra for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser 
og funksjonshemninger 

Tiltak for oppfølging: Lik tilgjengelighet til funksjoner 
Helse Nord har ansvar for tre nasjonale medisinske kompetansesentre, en landsfunksjon samt ett 
nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern for den samiske befolkning. 
Det enkelte kompetansesenter/landsfunksjon setter inn ulike tiltak for å sikre lik tilgjengelighet til 
disse funksjonene. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har etablert regionkontorer i alle 
regioner utenom Helse Nord, som driver rådgivning og formidling av kunnskap og informasjon 
om telemedisin rettet mot RHF, helseforetak og aktuelle institusjoner, organisasjoner og 
enkeltpersoner (helsepersonell og brukere) med interesse for telemedisin og e-helse. NST tar 
initiativ til informasjonsmøter ovenfor sentrale målgrupper og samarbeidspartnere, skaper 
møteplasser for utveksling av kunnskap om telemedisin gjennom workshops, seminarer og 
brukerforum. NST deltar på møteplasser arrangert i regionene for informasjonsinnhenting og 
spredning, og i referanse-, styrings-, prosjektgrupper og utforming av strategiplaner for bruk av 
IKT og telemedisin, der det er ønskelig.  
 
Nasjonalt Laboratorium for avansert blodplateimmunologi (Landsfunksjon for avansert 
trombocytt immunologi) v/Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har laget en 
informasjonsbrosjyre om hvilke tilbud de har og hvordan prøvemateriale skal fremsendes. Det gis 
også informasjon om de kliniske tilstandene servicen omfatter. Denne har blitt distribuert til alle 
landets sykehus og de mest relevante avdelinger. (Utredning av antistoffavhengig 
trombocytopeni, 2005. http://www.unn.no/category8845.html).   
 
Nasjonalt kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-Res) har nasjonale 
referansefunksjoner på definerte resistensproblemer (utenom MRSA), som er tilgjengelig for alle 
norske medisinske laboratorier. K-res har pågående landsdekkende forskningsprosjekter med alle 
medisinske mikrobiologiske laboratorier gjennom definerte satsingsområder. Spesifikke 
prosjekter skjer i samarbeid med sykehus i Helse Sør-Øst og Folkehelseinstituttet. 
 
Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) har et sekretariat som brukere kan henvende seg til pr 
telefon, brev og e-post. Henvendelser til ”grønn telefon” i Sosial og helsedirektoratet, Avdeling 
for rehabilitering og sjeldne funksjonshemninger, henvises ofte til NMKs sekretariat når det 
gjelder nevromuskulære tilstander. Sekretariatet formidler videre spørsmål og henvendelser til 
fagfolk med spesialkompetanse når det ikke kan gi direkte svar, og forvalter NMKs websider. 
Mennesker med nevromuskulære sykdommer kan be om utredning ved Nevrologisk avdeling, 
NMK, eller kontakte fagfolk pr telefon med spørsmål knyttet til utredning. En del brukere 
henvender seg til UNN for å få spesialfysioterapiutredning/behandling. NMK lager et 
informasjonshefte, ”Muskelsyk?”, som oppdateres årlig og spres gratis til hele landet. NMK har 
tradisjon for å lage nasjonal/internasjonal fagkonferanse hvert 2.år som er åpne for både brukere 
og fagpersonell i et tverrfaglig samarbeidsperspektiv. 
 
Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (SANKS) har etablert egen hjemmeside, med 
domenenavn som er lett å huske; www.sanks.org og www.sanag.org. Lenke til disse ligger også 
på Helse Finnmarks hjemmesider. Det er laget informasjonsmapper med generell informasjon om 
SANKS som skal sendes ut til alle DPS`er og BUP`er i Norge i løpet av våren 2008. Det 
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informeres om SANKS på aktuelle konferanser som f eks DPS-lederkonferansen i Bodø, 
Direktøren sin samling for toppledere, på Samisk helsekonferanse i Tromsø, på medisiner- og 
psykologiutdanningen etc. SANKS profilerer seg også en del i media. Flere av artiklene som har 
stått på hjemmesidene har blitt gjengitt i aviser og/eller sitert på sameradioen. 
 
Tiltak for oppfølging: Rapporteringsrutiner, oppretting av referansegrupper, Oppfølging av 
arbeidet med styring 
Den enkelte landsfunksjon og kompetansesenter rapporterer om virksomheten til de nasjonale 
myndighetene i tråd med de retningslinjer som er etablert. I 2007 er det igangsatt E-rapportering, 
og så langt ser dette ut til å fungere godt. Det ble etablert referansegrupper for alle funksjonene i 
løpet av 2006. Helse Nord vil bidra i arbeidet med styring av funksjonene i tråd med kravene, i 
samarbeid med de som får ansvaret for å lede disse prosessene.  
 
Tiltak for oppfølging: Videreutviklingen av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) 
NMK startet som et laboratoriemedisinsk tilbud, men er nå videreutviklet til også å gjelde klinisk 
behandling. NMK er siden 2006 definert som et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne og lite 
kjente sykdommer, med finansiering av Sosial- og helsedirektoratet. Senteret har tilbud til hele 
landet og har under utarbeidelse et nasjonalt register for nevromuskulære pasienter (som er ett av 
Helse Nord RHFs nasjonale kvalitetsregistre). På bakgrunn av diskusjoner med Sosial- og 
helsedirektoratet har NMK utredet konsekvenser og behov knyttet til en utvidelse av NMK med 
flere diagnosegrupper. I den sammenheng avga Helse Nord RHF høringsuttalelse i 2007.  
 
Tiltak for oppfølging: Styrking av regionale fagmiljø (autisme, ADHD, narkolepsi og Tourette) 
I forbindelse med en dagskonferanse i regi av Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes 
syndrom og Narkolepsi drøftet representanter fra fagmiljøene i regionen og Helse Nord RHF 
ulike modeller og strategier for organisering og etablering av regionale kompetansesentra. I 
gruppearbeidet fremmet representantene fra Helse Nord en modell for organisering av et felles 
kompetansenettverk for Autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi i Helse Nord. Det er 
stor grad av komorbiditet mellom ulike typer utviklingsforstyrrelser, fagmiljøene er relativt små 
og forekomsten i befolkningen i vår region vil være begrenset. Det gjør det hensiktsmessig å 
etablere et felles kompetansenettverk for utviklingsforstyrrelser i Helse Nord. For å sikre 
fremdrift og videreutvikling av et slikt kompetansenettverk vil det opprettes stillinger som 
nettverkskoordinatorer i hhv. Bodø og Tromsø. Midler som er avsatt for kompetansenettverk for 
autisme og kompetansenettverk for ADHD og Tourette ved NLSH må derfor samlet brukes til 
finansiering av disse to stillingene.  
 
Etablering av regionalt kompetansenettverk/behandlingstilbud døve/hørselshemmede med 
psykiske helseproblemer  
Spesialpsykiatrisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken ved UNN har utredet tilbudet til 
døve/hørselshemmede med psykiske helseproblemer (innhold, organisering og ressursbehov). 
Som resultat av dette arbeidet har Spesialpsykiatrisk avdeling fra desember 2007 midlertidig 
øremerket 0,5 stilling som psykolog ved Spesialpsykiatrisk poliklinikk som både vil forestå 
videre arbeid knyttet til etablering av regionalt kompetansenettverk og utvikling av 
behandlingstilbud for målgruppen voksne. Som ledd i dette oppfølgingsarbeidet vil en også se på 
tilbudet til barn og unge.  
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2.6.7 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Tiltak for oppfølging: Samarbeidstiltak for gravide i LAR samt om årlig registrering av gravide 
Helseforetakene registrerte få gravide pasienter i LAR i 2007. Det er ikke opprettet egne 
samarbeidsfora i forhold til gravide misbrukere i LAR men det opprettes som regel 
ansvarsgruppe for hver enkelt pasient, hvor sosialkontor, fastlege, LAR-lege og LAR-konsulent 
deltar sammen med pasienten. Pasienten følges tett opp underveis i svangerskapet og 
medisinbruk blir vurdert. Dette er et systematisk og omfattende samarbeid mellom ulike instanser 
som alltid aktiveres når en står overfor problematikk knyttet til gravide rusmisbrukere.  
 
Tiltak for oppfølging: Sikring av oppfølging fra andre deler av spesialisthelsetjenesten 
Helseforetakene har etablert nært samarbeid med psykisk helsevern på poliklinisk og med DPS i 
vurdering og oppfølging. Private institusjoner med avtale har arbeidet for systematisk samarbeid 
med psykisk helsevern i helseforetak. Finnmarksklinikken har innledet samarbeid med SANKS i 
oppbygging av regional funksjon overfor den samiske befolkning. 
 
Tiltak for oppfølging: Rutiner ved utskrivning knyttet til videre oppfølging av kommunene osv. 
Primært skal dette forankres i individuell plan, men fortsatt er andelen som har individuell plan 
svært lav. De fleste har rutiner omkring tidlig varsling om planlagt utskriving. 
 
Tiltak for oppfølging: Styrking av helsefaglig kompetanse 
Helseforetakene ønsker primært å rekruttere inn adekvat helsefaglig personell ved nyansettelser. 
Helse Finnmark har fått tilført fagstillinger bl.a. for å ivareta vurderinger og kjøper også tjenester 
fra private. Ansettelser kan utsettes eller forsinkes på grunn av den generelle 
rekrutteringssituasjonen eller økonomi.  NLSH påpeker at rekrutteringsutfordringene blir særlig 
synlige i forbindelse med styrking av LAR, bl.a. er det bekymring med hensyn til 
legebemanningen. Kompetansen hos medarbeiderne følges også opp gjennom 
kompetanseutvikling.  
 
Tiltak for oppfølging: Tilrettelegging for soning etter § 12 
Dette tilbudet gis ved UNN. 
 

2.6.8 Kvinnehelse 
Tiltak for oppfølging: Helhetlig fødsels og svangerskapsomsorg og ivaretakelse av fødestuer og 
utvikling av lavrisikotilbud 
Sykehusene i regionen har til dels lite opptaksområde hvor antallet fødsler årlig er relativt lite. 
Fødeavdelingene og fødestuer og fødeplasser som er etablert ved våre sykestuer og 
desentraliserte spesialisthelsetjenester i regionen utgjør samlet sett et godt tilbud til fødende i alle 
områder i regionen. Helse Nord har tidligere gjennomført arbeid for å utvikle og omstrukturere 
fødsels- og svangerskapsomsorgen, til dels med sterke reaksjoner fra berørte områder. Nye 
prosesser på disse feltene avventes derfor inntil nasjonale utredningsarbeider blir sluttført og skal 
også diskuteres i forbindelse med utvikling av lokalsykehusstrategien. 
 
Sommeren 2007 besluttet flere av helseforetakene å gjennomføre sommerstengninger av 
sykehusenes fødeavdelinger. Dette skapte som departementet også kjenner til, en del reaksjoner. 
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Eventuell ny sommerstenging vil ikke bli gjennomført uten at det er gjort nøye vurderinger av 
effekten. 
 
Tiltak for oppfølging: Sikre gjennomføring av mammografiprogrammet 
Mammografiprogrammet er gjennomført i tråd med forutsetningene. 
 

2.6.9 Donoransvarlige leger i sykehus 
Tiltak for oppfølging: økning av antall tilgjengelige organer og økt ressursbruk 1,2 mill. 
For å oppfylle målet om at tilgangen på organer til transplantasjoner (hjerte, lever, lunger, 
bukspyttkjertel og nyrer) skal øke, har HOD i oppdragsdokument 2007 til Helse Nord stilt 
eksplisitte krav til tiltak og økning i ressursbruk. I Helse Nord er det sykehusene UNN Tromsø og 
Harstad og NLSH som er godkjente donorsykehus. For å sikre oppfølgingen i henhold til 
oppdragsdokumentet fikk UNN og NLSH en tilleggsbevilgning på 0,6 mill kr høsten 2007.  
 

2.6.10 Smittevern og beredskap  
Tiltak for oppfølging: Samarbeidsformer ved kriser 
Regional beredskapsplan er under revisjon. Det er etablert et system for varsling mellom foretak 
og øvrige instanser ved kriser, samt utpekt krise- og katastrofeledelse i HF og RHF. Det er også 
etablert et regionalt kontaktutvalg, og det er etablerte samarbeidsordninger med andre 
samfunnssektorer i forbindelse med øvelser. Helse Nord har også underskrevet avtale med 
forsvaret. 
 
Tiltak for oppfølging: Forebygging av antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner 
Som nevnt annet sted er helseforetakene i ferd med å innføre elektronisk insidensregistrering av 
sykehusinfeksjoner i henhold til NOIS. To av smitteisolatene ved NLSH i Bodø er oppgradert 
etter pålegg fra Helsetilsynet. Kompetansesenter for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) 
bidrar til å øke kompetansen på feltet. 
 
Tiltak for oppfølging: Utarbeidelse av mål for smittevern 
Helse Nords regionale smittevernplan fra 2004 ble gjennomgått og revidert i løpet av 2007, og 
planen ble vedtatt i styret i februar 2008. Helseforetakene har gjennomført revideringer av egne 
planer i tråd med det som er nødvendig. 
 
Tiltak for oppfølging: Beredskapshensyn i logistikksystemer og leveranseavtaler 
Helse Nord har innebygd beredskap i sentrallagrene for det utstyret og de medisinene det kreves 
beredskapslager for, slik at vi til enhver tid har overkapasitet på disse områdene tilsvarende det 
behovet som ligger i beredskapsplanene. Overkapasiteten rulleres, slik at så vel ordinær 
beholdning som beredskapsbeholdning til enhver tid er oppdatert. 
 
Tiltak for oppfølging: Oppdatering og øving av smittevern og beredskapsplaner 
Helseforetakene har gjennomført ulike typer øvelser og oppdateringer av egne smittevern- og 
beredskapsplaner i 2007. Alle helseforetakene deltok i en varslingsøvelse i regionen i november 
2007. UNN opprettet i 2007 en vaksinasjonsgruppe som jobber med prioritert massevaksinasjon 
av helsearbeidere ved influensapandemi. Personell fra helseforetakene deltok i en øvelse for 
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massevaksinasjon i regi HOD som ble holdt i Tromsø høsten 2007. I etterkant av denne øvelsen, 
ble det gjennomført en lokal øvelse på UNN Tromsø.  
 
Tiltak for oppfølging: Bistå Shdir i gjennomgang av forsyningssikkerhet og utarbeidelse av 
retningslinjer for helseteam i utlandet 
Helse Nord RHF har deltatt i disse arbeidene i tråd med kravene fra Sosial- og helsedirektoratet.  
 

2.6.11 Ambulansetjenesten 
SINTEFs gjennomgang av ambulansetjenesten i 2005 og påfølgende styrebehandling fastslo at 
den mest kritiske utfordringen innen ambulansetjenesten er bemannings- og 
kompetansesituasjonen.  Oppdragsdokument de senere år har derfor hatt fokus på dette området.  
Bemannings- og kompetansestatus er pr. desember 2007 slik: 
 
Status bemanning og kompetanse pr. desember 2007 (mål 2010: 75% andel med fagbrev)
(Leses slik:  Av totalt antall fast ansatte har x antall paramedicutdannelse, x antall har fagbrev etc, MEN lærlinger/vikarer kommer i tillegg til fast ansatte.)

Totalt antall Antall med Antall med % andel Antall med Antall Antall med Antall med Kompetanse-  + Antall  + Antall tilgj.
Helseforetak Fast ansatt Paramedic Fagbrev Fagbrev Autorisasj. Sykepl. NOU 76:2 PHTLS bevis uttrykn. Lærlinger Vikarer

H Finnmark 149 0 69 46,3 69 3 67 49 139 9 29
UNN Nord 171 4 92 53,8 49 3 171 36 171 16 17
UNN Sør 97 0 62 63,9 53 11 96 61 96 11 12
UNN 268 4 154 57,5 102 14 267 97 267 27 29
NLSH 164 1 69 43,0 69 18 118 67 142 11 66
Helgelands 92 0 50 54,3 48 9 19 49 86 6 28

SUM 673 5 342 50,8 288 44 471 262 634 53 152

Paramedic under utdanning:  Unn 11, Helse Finnmark 2 Kilde:  ambulansepersonelldatabase (Jupiter)/ambulansesjefer  
 
Andelen fagbrev (ambulansefagarbeider) har økt fra et gjennomsnitt i Helse Nord på ca. 37 % i 
2004-05 til ca. 51 % i desember 2007.  I tillegg kommer autoriserte sykepleiere i 
ambulansetjenesten.  Ambulansepersonell med fagbrev er i dag en knapphetsressurs. Det er 
derfor grunn til å være rimelig fornøyd med utviklingen sett i forhold til at 2007 har vært et år 
med nødvendig innbemanning i tjenestene for å oppfylle formelle krav.  Helseforetakene har 
fulgt opp ønsket lærlingsatsing og har ved utgangen av 2007 avtaler med 53 lærlinger. 
 
Helseforetakene må ha et fortsatt sterkt fokus på kompetanse i ambulansetjenesten slik at målet 
om 75 % andel ambulansearbeidere oppnås i 2010 for å oppfylle forskriftskravet. 
 
Bemanningen har økt fra ca. 542 fast ansatte ambulansepersonell i 2004-05 til ca. 673 ved 
utgangen av 2007.  Dette har vært nødvendig for å imøtekomme krav i ny forskrift/ retningslinjer 
(tilstedevakt flere steder) og krav til arbeids- og hviletidsbestemmelser (godkjente avtaler).  
Kostnadene til bilambulansetjeneste i Helse Nord har økt med ca. 80 mill. kroner fra 2006 til 
2007, jf. styresak 45-2007. Bemanningsøkningen er i samsvar med vurderingene som SINTEF 
gjorde i 2005. 
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Gjennomsnittlig antall faste stillinger pr. ambulansebil 
(OBS - uten hensyn til variabler som andel av dagbiler, evt. bemanning båter, koordinatorer i AMK, aktivitetsnivå mm.)

Antall Antall fast Antall stillinger
Helseforetak Amb.biler Ansatte pr amb.bil Kommentar:
H Finnmark 32 149 4,66
UNN Nord 30 171 5,70
UNN Sør 18 97 5,39
UNN 48 268 5,58 Inkl. AMK-koordinatorer 2 sentraler
NLSH 31 164 5,29
Helgelands 17 92 5,41
SUM 128 673 5,26  
 
Bemanning pr. ambulansebil har økt fra gjennomsnittlig ca. 4,1 stilling i 2004-05 til ca. 5,3 
stillinger ved utgangen av 2007.  Bilambulansetjenesten ivaretok i 2007 ca. 70 000 oppdrag og 
kjørte ca. 5,6 millioner kilometer (gjennomsnittlig ca 43 750 km pr. bil). 
 

2.7 Forskning 
Tiltak for oppfølging: Forskningssamarbeid innen to områder  
Det er nasjonalt forskningssamarbeid innen flere fagområder, særlig ved UNN men også NLSH. 
Det vises ellers til arbeidet i Nasjonalt samarbeidsorgan mellom RHFene og universitetene og de 
områdene som er vedtatt som nasjonale satsingsområder, og der Nevronor og Unikard er kommet 
lengst som vedtatte satsinger med tilhørende planer. Fagmiljøer i Helse Nord deltar i begge 
satsingene. 
 
Tiltak for oppfølging: Bygge opp forskningskompetanse på forskningssvake områder  
Helse Nord har lyst ut midler for 2007 også til forskningssvake områder, og noen har fått 
startstipend innen slike områder. Vi prioriterer ellers blant annet psykiatrisk forskning, og der 
ligger vi godt an på statistikken over ressursbruk (rapport 39/2007 NIFU STEP). Vi har også hatt 
flere disputaser innen psykisk helsefeltet av ansatte i helseforetakene. Vi har prioritert 
rusforskning og rehabiliteringsforskning med egne øremerkede midler. Ved UNN HF er det 
identifisert fagområder med lav forskningsaktivitet og det er gjort tiltak for å identifisere 
forskningskandidater og å koble slike kandidater inn mot forskningssterke miljøer. UNN HF og 
Helgelandssykehuset har jobbet spesielt mot å få opp aktivitet i helsefaglig forskning i 
helseforetakene. 
 
Tiltak for oppfølging: Ivaretakelse av kjønnsperspektivet  
Forskningsmidlene for 2007 ble lyst ut med mange kriterier, deriblant om å styrke forskning som 
omhandler kvinnehelse.  Det er en viss andel av bruttobudsjettet som går til prosjekter som 
ivaretar dette, for eksempel innen somatikk ved UNN der Helse Nord har finansiert prosjekter i 
2007 innenfor brystkreft og gynekologisk kreft, og psykisk helse ved svangerskap og fødsel. Det 
forskes innen vår toppforskningssatsing blant annet på antistoffer mot trombocytter i 
svangerskapet. Mange av de kliniske studiene som har fått finansiering, omhandler andre typiske 
kvinnehelseproblemer som osteoporose, overvekt etc., og mange øvrige forskningsprosjekt 
analyserer resultater med henblikk på kjønnsvariasjon. 
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Tiltak for oppfølging: Gjennomgang og styrkning av kvalitetssikringssystemer for forskning 
Helse Nord RHF har sammen med UNN og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø 
utarbeidet anbefalinger om tiltak for kvalitetssikring av forskning (rapport til samarbeidsorganet i 
mars 2007). Tiltakene følges opp av Universitetet og UNN, og er også fulgt opp med de øvrige 
helseforetakene gjennom fagsjefmøtene. Helse Nord arrangerte våren 2007 et seminar sammen 
med UiT om etikk i forskningen for helseforetaksansatte og universitetsansatte.  
 
Tiltak for oppfølging: Måling av forskningsresultat og rapportering om ressursbruk til 
forskning 
Helseforetakene og Helse Nord RHF har fulgt opp målesystemet for måling av forskningsresultat, 
og rapportert om ressursbruk til forskning etter kravene. 
 
Tiltak for oppfølging: Bidra i arbeidet med utvikling av nasjonal satsing innovasjon og 
næringsutvikling, OFU-kontrakter med mer  
Helse Nord RHF har bidratt på utviklingssiden med en representant i Innomed. 
 

2.8 Utdanning av helsepersonell 
 
Tiltak for oppfølging: Ivareta god og strukturert praksis/turnus, etablere praksisplasser i 
henhold til krav og bidra til etter og videreutdanning. 
En arbeidsgruppe har etter oppdrag fra Høgskolesamarbeidet utarbeidet et forslag til avtale som 
primært regulerer samarbeidet mellom foretakene og de helsefaglige utdanningene. Denne ble 
sluttført i midten av oktober og danner mal for de avtaler som inngås mellom helseforetak og den 
enkelte høgskole. I november vedtok styret i RHF at det skulle utarbeides en overordnet avtale 
mellom Helse Nord RHF og den enkelte høgskole. Dette betyr at den allerede utarbeidede avtalen 
på nivået under må revideres når den overordnede avtale er utarbeidet og inngått.  
 
Antall studentplasser settes ut fra aktivitetskravet i oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF. 
Dette blir også behandlet i samarbeidsorganene. 
 
Det er i 2007 etablert et kompetansenettverk hvor foretaksdelen av høgskolesamarbeidet er 
medlemmer. Her er temaet om kartlegging av individuell kompetanse et av fokusområdene, selv 
om vi ikke har kommet så langt som ønskelig. Det finnes ikke system for effektiv støtte av 
tiltaket. Dette må anskaffes innenfor rammen av føringene i Nasjonalt Prosjekt for stab-støtte.  
Muligheter som ligger inne i foretakets personaladministrative dataverktøy, er uhensiktsmessige. 
 
I regi av Høgskolesamarbeidet har en gått gjennom de opplæringstilbud som rettes mot veiledere 
innenfor praksisfeltet. Tilbudet, som foreligger på to nivå, synes tilfredsstillende: en kursmodul 
(ved alle høgskoler) og et mer omfattende utdanningstilbud (årsstudium ved Høgskolen i Nesna). 
Helseforetakene som praksis/turnusarena har også vært fokus i Høgskolesamarbeidet, spesielt 
knyttet til utvikling av felles mal til avtale mellom høgskole og helseforetak. 
 
Helse Nord RHF har påtatt seg en koordinerende rolle i arbeidet med planlegging og 
gjennomføring av personalets behov for etter- og videreutdanning. Til grunn for dette arbeidet 
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ligger ”utdanningskommisjonens” arbeid som ble utarbeidet ved inngangen til 2007. Denne 
kommisjonen var satt sammen av representanter fra Høgskolesamarbeidet.  
 
Tiltak for oppfølging: Forsøk med 3 mnd psykiatri i turnustjenesten 
Helse Nord RHF har bedt helseforetakene om å følge opp tiltaket gjennom Oppdragsdokumentet. 
NLSH har gjort et forsøk med å øke psykiatri i turnustjenesten. 
 
Tiltak for oppfølging: Bidra til nasjonalt tilstrekkelig antall legespesialister 
Helse Nord RHF ivaretar fordeling av nye legehjemler i henhold til kravene. Rekruttering og 
utdanning av tilstrekkelig helsepersonell, og spesielt legespesialister, står sentralt for å sikre 
befolkningen i regionen et godt spesialisthelsetjenestetilbud. Helse Nord RHF har gjennom flere 
år utdannet nødvendige psykiatere og barne- og ungdomspsykiatere gjennom egne tilpassede 
utdanningsprogrammer som har hatt svært positive resultater. For å sikre tilstrekkelige medisinsk 
kompetanse innen små fagfelt og områder hvor det over lengre tid har vært svært vanskelig å få 
tilstrekkelig antall legespesialister (eks Finnmark) har disse suksessfaktorene blitt overført til 
andre fagfelt. Som nevnt andre steder i meldingen har det i 2007 blitt igangsatt regionale 
utdanningsprogrammer for legespesialister innen geriatri, revmatologi, fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Et liknende program planlegges igangsatt innen klinisk psykologi. 
 
Tiltak for oppfølging: Oppdatering av NR-basen 
NR-basen er med på å sikre oversikt, men dette krever kontinuerlig oppdatering. Likevel oppstår 
stadig feil og problemer, og innmeldte rettinger blir ikke fulgt opp. Uavhengig av dette er det nå 
bestemt at databasen med oversikt over legehjemler skal kjøres inn i lønns- og personalsystemet 
til hvert enkelt RHF og forvaltes av helseforetakene. I den forbindelse skal det utvikles nye 
tekniske løsninger. Helse Nord er representert i dette arbeidet 
 

2.9 Pasientopplæring 
Tiltak for oppfølging: Lærings- og mestringssenter (LMS) ved alle helseforetak, tilby 
opplæring til alle med behov, gi råd til foreldre med funksjonshemmede barn om tilbud, tilbud 
til rusmiddelmisbrukere innenfor LMS  
I januar 2007 ble det lagt fram en evaluering av LMSene i Helse Nord, utarbeidet av SINTEF.  
Evalueringen følges opp av fagnettverket for LMS i Helse Nord. Det er etablert LMS ved alle 
somatiske sykehus i Helse Nord. Det foregår også opplæringstiltak utenom LMS men kapasiteten 
er ennå ikke tilfredsstillende i forhold til kravet om å tilby opplæring til alle med behov.  
 
LMS ved Nordlandssykehuset, som er det senteret som er best etablert, har i samarbeid med ulike 
kliniske avdelinger og representanter for bruker/interesseorganisasjoner utviklet, gjennomført og 
evaluert lærings- og mestringstilbud (pasient- og pårørendeopplæring) til ca 800 personer i 2007,  
og samarbeider med brukerrepresentanter fra lokale brukerorganisasjoner og Høyskolen i Bodø i 
gjennomføring av Helsepedagogikkutdanning 15 studiepoeng.  
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3 Oppfølging av foretaksmøteprotokoller 

3.1 Organisatoriske krav og rammebetingelser 

3.1.1 Samordning stab-støttefunksjoner 
Helse Nord har deltatt i det nasjonale prosjektet, Nasjonalt Prosjekt Stab-og Støttefunksjoner, 
både i styringsgruppens arbeid og i de enkelte prosjektgruppene. Sluttrapporten er styrebehandlet 
og Helse Nord har i tillegg besluttet å melde sin interesse for å være vertskap for den nasjonale 
oppgjørsenheten som er et av de tiltak som er foreslått. Det er ikke gjennomført anskaffelser som 
er til hinder for fremtidige, flerregionale løsninger. 
 

3.1.2 HR-området – personell og lønn som innsatsfaktor 
 
Sykefraværsutvikling i foretaksgruppen 
Sykefravær 2006 2007 Merknad 

UNN 9,6 % 9,2 %
Tom. 3. kvartal 2007. Sammenlignet med UNN Tromsø for 
2006 

Nordlands-sykehuset 8,8 % 9,3 %   
Helgelandssykehuset 8,2 % 8,1 %   
Helse-Finnmark 9,4 % 9,4 %   
Sykehusapoteket 9,9 % 10,1 %   
SUM 9,2 % 9,2 %   
 
HMS – systemutvikling og vedlikehold 
Alle helseforetakene har virksomme rutiner for HMS-opplæring for ledere og verneombud. Flere 
av helseforetakene har i 2007 satt større fokus på utvikling og forbedring av rutiner for 
sykefraværsoppfølgning og har som følge av IA-avtalen utviklet samarbeidet med NAV. Helse 
Nord RHF har gjennom regional HMS-gruppe videreutviklet et overordnet HMS-system med 
generelle mål, prosedyrerer og rapporteringspunkter for foretaksgruppen samlet. Ved utgangen av 
2007 var det utviklet 22 overordnede HMS-posedyrer for foretaksgruppen.  
 
Det er lagt vekt på å utvikle gode ROS-analyser for arbeidsmiljø. Vedrørende God Vakt vises til 
eget punkt om oppfølging av tilsyn.  
 
Forsterket sykefraværsprosjekt – prosjekt ”Arbeidsglede” 
Prosjekt Arbeidsglede er en forsterket sykefraværsoppfølging som skal bidra til at flere av de 
langtidssykemeldte arbeidstakerne i Helse Nord, der den ordinære sykefraværsoppfølgingen ikke 
har hjulpet, får bistand til å komme tilbake til arbeidslivet. Hensikten er at en skal oppnå 
tilrettelegging enten i nåværende jobb eller nåværende bedrift, eller bistand til å finne ut at en må 
gjøre noe annet for å få tilbake helsen og arbeidsgleden. Metoden gjør bruk av 
kartleggingsverktøy for interessefelt (Profråd) og personlighetstype (Jung 8), og gjennom 
individuell veiledning ser man etter sammenheng mellom interessefelt/type og arbeid. Minimum 
150 langtidssykemeldte medarbeidere skal inngå i prosjektet. Så langt arbeides det med 50 
medarbeidere fra foretaksgruppen i prosjektet, som videreføres i 2008. 
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Til sammen 10 guider i prosjekt Arbeidsglede spredt i foretaksgruppen har gjennomgått 
sertifiseringskurs hos NTNU - PED 6030 - for å benytte Profråd karriereveiledningsverktøy. Det 
er også gjennomført obligatorisk lederopplæring i bruk av metoden for ledere som har tilmeldte 
arbeidstakere i prosjektet. En objektiv evaluering av metoden som benyttes gjøres ved 
følgeforskning i regi av Høgskolen/handelshøgskolen i Bodø.  
 
Gravideprosjekt 
UNN og Helgelandssykehuset har i samarbeid med NAV etablert et lederopplæringsprosjekt som 
fokuserer på ”friske gravide arbeidstakere”. Gjennom økt kunnskapsnivå for ledere og utvikling 
av god politikk for gravide i organisasjonen forventes det bedre tilrettelegging slik at 
sykefraværet for denne gruppen skal gå ned. Prosjektene er ikke evaluert mot fraværsstatstikk. 
 
Medarbeidertilfredshetsundersøkelser 
Helse Nord RHF er i ferd med å prøve ut gjennomgående systematiske 
medarbeidertilfredshetsmålinger i foretaksgruppen. Instrumentet skal i tillegg til å være et 
lederoppfølgingsverktøy være et verktøy for monitorering av arbeidsmiljøet. Ca 4000 
medarbeidere i foretaksgruppen har deltatt i et pilotprosjekt. Evaluering av prosjektet vil 
utarbeides i løpet av 1. tertial 2008. Erfaringene så langt viser at ressursene for lederstøtte/ 
lederopplæring i bruk av verktøyet må forbedres/økes. 
 
Om Håndtering av lønnsområdet 
Helse Nord RHF har deltatt i det nasjonale arbeidet med evaluering av beslutnings- og 
forankringssystemet i tariffområdet. Denne modellen er fulgt opp med en forbedret regional 
modell, hvor området er sterkere integrert i de ordinære fora som ledermøter, direktørmøter og 
styremøter. Helse Nord RHF har også formalisert kompetanseutvikling på området ved bl.a. å 
etablere et tariffnettverk mellom foretakene. Arbeidet blir ledet av Helse Nord RHF. 
 
Om Helsepersonells bierverv – ansattes integritet og uavhengighet 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2005 en policy for bruk av private aktører, som foretakene 
støtter seg til vedrørende regler for helsepersonells bierverv. I denne saken (styresak 40-2005 
Policy for bruk av private aktører i Helse Nord) står bl.a: 
  
"Vedrørende dobbeltengasjement i offentlig helseforetak og privat sykehus anbefaler 
administrerende direktør at det for framtiden ikke inngås avtale med private sykehus som har 
engasjert ansatte i hovedstillinger i HF-ene i regionen. Dette anbefales for å være tydelig på 
skillet offentlig og privat sykehusdrift, og RHF’s rolle som eier og bestiller." 
 
Noen saker i løper av året har medført at Helse Nord vil vurdere å evaluere håndhevingen av de 
vedtatte reglene.  
 
Om Integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn 
Dette har vært fulgt opp i ulik grad i foretakene, og temaet har stått på dagsorden i møter med 
foretakenes personalsjefer. Helse Finnmark har ikke spesielle prosedyrer for å rekruttere ansatte 
med innvandringsbakgrunn. Uten å kunne henvise til statistikk, kan det imidlertid sies at foretaket 
har en betydelig andel ansatte med innvandrerbakgrunn. UNN har rutiner for krav til 
norskkunnskaper i utlysningene til stillinger, og dokumentasjon ved tilsetting. Ved revisjon av 
tilsettingsreglement vil NLSH ta inn nye formuleringer om at det i kunngjøringen skal påpekes at 
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kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke ledig stilling. 
Helgelandssykehuset utarbeidet høsten 2007 et forslag til en prosedyre som alle helseforetakene 
kan benytte. Helse Nord RHF vil sørge for at dette implementeres. 
 
Deltidsstillinger 
På bakgrunn av en kartlegging av eget omfang av deltidsstillinger i Helse Nord, samt den mer 
omfattende deltidsundersøkelsen i Helse Vest som også hadde spørsmål om ”uønsket deltid”, ble 
det i oppdragsdokumentet for 2008 til helseforetakene lagt opp til en strategi med sikte på å 
avvikle all uønsket deltid. Dette har vært tema i møte med personalsjefene i foretakene, og skal 
følges videre opp i 2008. 

  
Om personell på utenlandsoppdrag 
Helse Nord RHF har stilt med leder av ”arbeidsgruppe lønns- og arbeidsvilkår- helseteam”. Dette 
er en del av et større arbeid som utføres av Helse Sør-Øst. Når dette arbeidet er ferdig, vil det 
danne grunnlaget for avtaler med ansatte på utenlandsopphold.  
 

3.1.3 Oppfølging av juridisk rammeverk og særskilte tilsynssaker mv 
Det vises også til egen tabell i vedlegg. Rapporter fra tilsyn legges fortløpende frem for styret til 
orientering, og helseforetakene rapporterer også om oppfølgingen av tilsyn tertialvis på eget 
skjema (se vedlagt oppsummering) og kommentarer i rapporten. Aktuelle tema som fremkommer 
fra landsomfattende eller andre tilsyn tar også opp i våre regionale nettverk innen kvalitet og 
HMS med tanke på felles oppfølging og læring.  
 
Om Oppfølging av God Vakt 
Foretaksgruppen har fokusert på funnene i tilsynsrapporten og arbeidet målbevisst med å lukke 
alle påleggene som fremkom i God Vakt. Ved utgangen av 2007 hadde et foretak kun to pålegg 
som ikke var lukket. Disse blir lukket ved fristens utløp i 2008. 
 
Om Oppfølging av helsetilsynets rapporter 
Av ulike tilsyn gjennomført 2007 eller tidligere, gjenstår for NLSH kun å lukke avvik/pålegg fra 
Helsetilsynet ved NLSH Vesterålen DPS Andenes og branntilsyn ved Vesterålen, Lofoten og 
Røsvik Bo- og behandlingssenter. Helsetilsynet hadde gitt frist til 02.02.2008 med innsending av 
plan for lukking av avvik. Branntilsynet har gitt ulik frist fra sak til sak. Avvikene fra 
Helsetilsynet ved DPS Andenes dreier seg om administrering av legemidler og krav til 
journalsystem. Videre er det i regi av Helse Nord gjort en brannteknisk gjennomgang av flere 
bygninger knyttet til Sentrum, Vesterålen og Lofoten. Tiltak er under iverksetting og planlegging 
for i 2008 å utbedre de mest kritiske forhold som er avdekket. 
 
Helse Finnmark har hatt en rekke tilsyn i løpet av året (Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, 
Brannvesen, El-tilsyn, Datatilsynet og DSB). Ulike avvik er påvist og fortløpende utbedret. Ved 
utgangen av året hadde foretaket totalt sett 3-4 avvik som fortsatt ikke var lukket. Disse vil bli 
lukket i innenfor fastsatte frister. Det har også vært tilsyn vedrørende legemiddelhåndtering ved 
Jansnes, der det ikke ble registrert noen avvik.  
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Helgelandssykehuset rapporterer arbeider med å lukke avvikene ved DSB-tilsynet og tilsynet fra 
kommunalt brannvesen i Rana innen de gitte tidsfrister. De siste påleggene fra Statens Strålevern 
lukkes når regional avtale om tjeneste fra strålefysiker kan iverksettes.  
 
Ved UNN koordinerer Enhet for forskning og kvalitet de fleste tilsyn, og påser at avvik lukkes. 
Alle tilsynsavvik er besvart/lukket. Mangler tilbakemelding fra tilsynene på 2 av disse. 
 
Helsetilsynets landsomfattende tilsyn ved akuttmottakene i regionen ga gode resultater for vår 
del. Det fremkom kun 2 avvik (NLSH og Helse Finnmark) og 11 merknader totalt, og verken 
Helgelandssykehuset, UNN Tromsø eller Longearbyen fikk avvik, kun en merknad hver. Alle 
avvik og merknader er fulgt opp/lukket.   
 
Om Håndtering av innkjøp – og reglene for offentlige anskaffelser 
En viktig forutsetning for effektive anskaffelser er faglig profesjonelle offentlige innkjøpere, 
brukermedvirkning og konkurranse mellom leverandører. Effektive anskaffelser vil innebære at 
ressursbruken blir best mulig. Helse Nord prøver gjennom sin anskaffelsesvirksomhet å bidra til 
utvikling av et konkurransedyktig leverandørmarked. Fokus på kompetanseheving, rolle-
/myndighetsavklaring mellom innkjøper og bruker og mellom samarbeidspartnere (HINAS, 
RHF/HF og øvrige RHF) har vært prioritert. Økt fokus på forrentingsmessighet og grunnleggende 
prinsipper i regelverk for offentlige anskaffelser, sammen med innkjøpssystemets 
lojalitetsfrembringende funksjon har vært viktig å fokusere på. Opplæring i regelverk om 
offentlige anskaffelser ble prioritert i 2007. I 2008 vil det bli fokusert på organisering, rutiner og 
resultatuttak, basert på oppfølging gjennom det nye innkjøpssystemet som nå er i ferd med å bli 
integrert med fakturasystemet. 
 
Om Stiftelser og legater 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 110-2007 Konsernbestemmelser for håndtering av 
gaver, stiftelser og legater. Det vises også til brev til HOD av 01.12.2007 med oppsummering av 
oppfølging av saken. 

 
Om Kjønnssammensetning i styrene 
Kravene følges opp ved oppnevning av nye styrer.  
 

3.2 Økonomiske krav og rammebetingelser 

3.2.1 Resultatkrav 
Regnskapsmessig resultat skal ikke overstige underskudd på 135 mill kr. Månedlig 
rapportering. 
Helse Nord har sendt inn månedlige økonomirapporter i tråd med kravet. Det vises til styresak 
12-2008 Regnskap 2007 – foreløpig samt vår tilbakemelding på budsjettgjennomføring 2007 av 
30.01.08. Helse Nord har et foreløpig resultat på 716 mill kr, inkludert fulle pensjonskostnader. 
Økte pensjonskostnader som følge av endrede parametere skal holdes utenom resultatkravet fra 
eier og utgjør ca 325 mill kr. Korrigert resultat er 391 mill kr i underskudd og målt mot 
resultatkravet på -135 mill kr er avviket 256 mill kr.  
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Helse Nord  Foreløpig regnskap 2007 
Foreløpig resultat - 716 mill kr  
+ Herav økte pensjonskostnader 325 mill kr  
= Korrigert resultat - 391 mill kr  
- Resultatkrav fra eier  -135 mill kr  
= Avvik fra resultatkrav -256 mill kr  
 
Det understrekes at resultatet er foreløpig og vil endres noe. Erfaring fra tidligere år er at vi 
treffer rimelig godt i forhold til endelig resultat, men det gjenstår enda fullstendige avstemminger 
og gjennomgang av avsetninger, anlegg, varelager etc. og revisors gjennomgang. Disse forhold 
vil kunne påvirke resultatet betydelig.  
 
Da konsolidert budsjett 2007 ble vedtatt i februar var det ikke utarbeidet komplette tiltaksplaner 
for å oppnå det økonomiske resultatkravet. Manglende tiltak var beregnet til ca 140 mill kroner. 
Det var en forutsetning at det skulle utarbeides nye tiltak i løpet av året for å løse 
omstillingsutfordringen. Denne forutsetningen har sviktet. 
 
I oppstarten av 2007 forelå det planlagte omstillingstiltak for vel 200 mill kroner. I løpet av året 
er det innrapportert at det er gjennomført omstillingstiltak for ca 160 mill kroner. 
Gjennomføringen av disse tiltakene gir ikke tilsvarende effekt på regnskapsresultatet. Dette 
skyldes flere forhold: 
• Ensidig fokus på enkelttiltak kan medføre at en i realiteten flytter kostnader rundt i 

organisasjonen. Kutt og innsparing i enkelt enheter, har resultert i økte kostnader på andre 
områder. 

• De økonomiske konsekvensene av overtakelse av ambulansetjenesten ble større enn først 
beregnet. 

• Nedlegging av Hålogalandssykehuset og overføring av de tre sykehusene til UNN og NLSH 
har dels gitt dårligere oversikt, men også medført transaksjonskostnader. 

• Økte netto finanskostnader, hovedsaklig som følge av økt rentenivå, men også som et resultat 
at økt behov for kassakreditt (til å betale økte pensjonspremier med mer) 

• Kostnadene til rusbehandling øker og de øker mer enn det som tilføres for å finansiere denne 
satsningen. 

• Krav til helseforetak presentert i oppdragsdokument og forventninger til sektoren  
 
Identifisering av tiltak for å redusere kostnadene uten å ramme pasienttilbudet er krevende. 
Kompleksiteten i det å gjennomføre gode omstillingstiltak som gir reell økonomisk effekt har 
vært undervurdert.  
 
Om Iverksette begrensede revisjoner hvert tertial i de HF som hadde vesentlige avvik i 
resultatkravene. 
Det er gjennomført begrenset revisjon ved alle helseforetakene per 1. tertial og 2. tertial 2007. 
Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. Revisjonsrapportene er forelagt styret til 
orientering. 
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Tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne i administrasjonene til å møte utfordringene  
Det har gjennom hele 2007 blitt arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
gjennomføringsevne i administrasjonen. Det vises i denne forbindelse til vår redegjørelse i brev 
til HOD av 28.05.07 og 30.01.08, samt til oppfølgingsmøtene.  
 

3.2.2 Investeringsområdet 
Helse Nord søkte høsten 2007 om lån til ett prosjekt; ombygging av NLSH Bodø, somatikk. 
Søknaden gjelder for budsjettåret 2008 og den er til behandling i HOD. For 2007 er det ikke lånt 
til investering i enkeltprosjekter. 
 

3.2.3 Låneopptak og driftskreditter 
Helse Nord RHF er i løpet av 2007 innvilget investeringslån på 194,7 mill kr (tatt opp juni 2007). 
Det vises til tidligere innsendt foreløpig rapportering av investeringer.  
 
Helse Nord RHF fikk i oktober økt kassakredittrammen til 400 mill kr. Ved utgangen av 2007 var 
foretaksgruppen i taket av rammen, og i 2008 er rammen ytterligere økt til 700 mill kr. Økte 
premiebetalinger til pensjon og svakere resultatutvikling enn budsjettert er hovedårsakene til 
behovet for økt kassakreditt.  
 

3.3 Øvrige saker 

3.3.1 Utrede modell for framtidig organisering av administrasjon av 
enkeltoppgjør for pasientreiser 

Forslag til modell for fremtidig organisering av enkeltoppgjør for pasienttransport ble utarbeidet 
av regionene i fellesskap våren 2007. Sluttrapporten ble oversendt departementet fra Helse Sør-
Øst RHF 29.06.2007. Helse Nord RHF deltok i styringsgruppen, samt i samtlige tre 
arbeidsgrupper (Brukerkontakt, Oppgjør og utbetaling samt Informasjon og kommunikasjon). 
 

3.3.2 Gjennomføring av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett 
Utbygging av fase 0 pågår på det sentrale østlandsområdet, og Helse Nord deltar i 
styringsgruppen for HDO i tråd med kravene for å planlegge felles funksjoner og struktur, 
opplæringssystem osv. Innfasing av etablering i Helse Nord vil først skje i 2012. 
  

3.3.3 IKT-området 
Om videreføring av Samspill 2007 
Helse Nord RHF følger opp samspillplanen både gjennom det arbeidet som gjennomføres i regi 
av Nasjonal IKT samt gjennom regionale aktiviteter slik som elektronisk samhandling med 
primærhelsetjenesten.  
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Om kompetanse fra NST til andre regioner 
Det vises til andre deler av meldingen om dette. NST har etablert kontorer i alle regioner, som 
følger opp samarbeidet med øvrige regioner. NST har også stilt til rådighet sin kompetanse 
knyttet til implementering av elektroniske henvisninger blant annet gjennom deltagelse ved Helse 
Midt-Norge RHFs henvisningsseminar. 
 
Om Krav til leverandører om godkjenning fra KITH 
Helse Nord RHF har en løpende dialog med systemleverandørene for bruk av 
godkjenningsordningen ved KITH. I de prosjekter som allerede var startet ved innføring av 
styringskravet, har Helse Nord RHF gitt systemleverandørene beskjed om å fullføre 
godkjenningsprosessen på de aktuelle meldinger (DIPS, Profdoc og Labcraft). Tempoet blant 
enkelte av leverandørene kan imidlertid bli bedre. Helse Nord RHF har i denne prosessen samt 
under innføringen av spesifikke meldinger erfart at innføringen av XML meldinger kan medføre 
bortfall av funksjonalitet som eksisterer hos primærhelsetjenesten i dag. Problemstillingene er 
løftet til SHdir og KITH, og vil bli diskutert med den norske legeforening. 
 
Om innføring av XML-format 
Det vises også til omtale under annet punkt i meldingen. Helse Nord er i gang med å migrere 
eksisterende meldinger over til XML formatet. For 2007 ble dette gjennomført på blant annet 
epikriser og mikrobiologisvar. Andre systemleverandører er i gang med oppgradering og det 
forventes flere tilgjengelige melinger på XML format i løpet av 2008. Etter konsultasjon med 
KITH vil imidlertid fokuset for 2008 være på implementering av eb/XML rammeverket. KITH 
og Helse Nord RHF vurderer dette til å være en nødvendig plattform å få på plass før man ruller 
ut ytterligere oppgraderinger til XML formatet.  
 
Om innføring av El-pasientjournal og samarbeid om standard for skanning og lagring av data 
Digitalisering av pasientjournalene er en pågående aktivitet. Imidlertid gjenstår det fortsatt en god 
del arbeid knyttet til dette.  Helse Nord RHF fremmet sammen med KITH i 2004 et forslag om 
etablering av felles standarder for scanning av de papirbaserte journaler i Nasjonal IKT. 
Imidlertid har Helse Nord RHF fortsatt ikke etablert samarbeid med de andre regionale 
helseforetakene for utforming av felles standarder knyttet til scanning og lagring av data.   
 

3.3.4 Samordnet kommunikasjon i helsetjenesten 
Helse Nord har fulgt opp tiltaket i tråd med forutsetningene, sammen med de øvrige regionene. 
 

3.3.5 Avvikling av spilleautomater 
Det er ikke spilleautomater ved sykehusene i Helse Nord.  
 

3.3.6 Helsebiblioteket 
Helse Nord har ved en representant for UNN HF deltatt i Referansegruppen for forskerinngang til 
Helsebiblioteket. Vi har bidratt med vår andel av finansieringen for 2007. Helse Nord har hatt en 
kort høringsrunde i helseforetakene om bruken og nytten av Helsebiblioteket. Det vises også til 
kommentarer på dette punktet i annet avsnitt. Helse Nord har meldt at en ytterligere utvidelse av 
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Helsebiblioteket innholdsmessig og budsjettmessig må vurderes nøye, da helseforetakene fortsatt 
vil ha egne utgifter til innkjøp av litteratur som ikke dekkes av Helsebiblioteket.  
 

3.3.7 Private laboratorietjenester 
Private laboratorietjenester ble fra 01.03.2007 fritatt fra prinsippet om valgfrihet. Dette betyr at 
de private laboratoriene kunne analysere prøver fra andre regioner enn den regionen de hadde 
avtale med, til betaling for andre regioner. Helse Nord informerte sine avtaleparter om dette da 
endringen ble gjeldende, og har praktisert kjøp av private laboratorietjenester etter beslutningen i 
foretaksmøtet. 

3.3.8 Fordelingssystemet for leger 
Helse Nord RHF ivaretar innmelding og fordeling av nye legestillinger i tråd med kravene fra 
Nasjonalt råd. Helseforetakene blir årlig bedt om å melde inn behovet. Helse Nord RHF fordeler 
nye stillinger ut fra en samlet vurdering mht. behov, prioriteringer i regionale og nasjonale planer. 
Det vises også til andre kommentarer i meldingen når det gjelder dette. 
 

3.3.9 Nasjonal styringsinformasjon i spesialisthelsetjenesten 
Det har i 2007 vært arbeidet med et prosjekt for kvalitetssikring og tilgjengliggjøring av 
økonomiske styringsdata i Helse Nord hvor det er implementert felles og prinsipper for 
funksjonsregnskap i alle helseforetakene. Korrekt innrapportering til NPR er en forutsetning for å 
få inntekter gjennom ISF-ordningen og gis høy prioritet av foretakene løpende. Det er etablert 
rutiner for hvordan dette gjøres. Når det gjelder overgang til nytt rapporteringsformat – se 
kommentarer andre steder i meldingen. For å sikre innrapportering i tråd med tidsfristene og god 
kvalitet på data som rapporteres til SSB ble det avholdt et fellesmøte med SSB, Sintef Helse, 
Helse Nord RHF og alle helseforetakene 19.03.07.  
 

3.3.10 Arbeidsmedisinen skal styrkes (foretaksmøte mai 2007) 
På grunn av Helse Nords økonomiske situasjon har det ikke vært mulig å gjennomføre tiltak for å 
styrke den arbeidsmedisinske avdelingen på UNN i 2007. Det vil bli vurdert tiltak i 2008.          
 

3.3.11 Legenes tjenesteplaner (foretaksmøte mai 2007) 
Kravet ble fulgt opp overfor helseforetaksdirektørene etter foretaksmøtet, og Helse Nord 
innhentet også informasjon om status i forhold til dette. 
 

3.3.12 Samhandling (foretaksmøte mai 2007) 
Det vises også til omtale annet sted i meldingen. Helseforetakene i regionen har arbeidet over 
flere år for å få på plass avtaler med kommunene i eget foretaksområde. Helseforetakene ble 
orientert om den nye nasjonale avtalen i direktørmøte høsten 2007, og er bedt om å følge dette 
opp i Oppdragsdokumentet for 2008. 
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4 Plan 2008- 2010 – rammer for virksomheten 

4.1 Planens innhold og tidshorisont 
I henhold til vedtektene for Helse Nord RHF (§ 15) skal plandelen av årlig plan og melding til 
HOD være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens 
fremtidige drift innenfor rammebetingelser gitt av eier. Med utgangspunkt i vurderinger av 
eksisterende drift, skal den gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for 
helsetjenester og den helsefaglige utviklingen, og vise behovet for utvikling og endring av 
tjenester og drift av virksomheten. Den skal i tillegg vise styrets vurdering av ressursbruken for 
de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Tidsperspektivet for denne planen er ca. tre år. 
For flere områder har Helse Nord RHF planer med en god del lengre planhorisont. Konkrete 
tiltak for 2008 fastsettes for øvrig i budsjett og Oppdragsdokument for 2008. 
 

4.2 Lovgrunnlag 
Overordnede helsepolitiske målsettinger er nedfelt blant annet i Lov om Helseforetak § 1.1, Lov 
om pasientrettigheter § 1-1, Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-1, Lov om psykisk 
helsevern § 1, samt øvrig helse- og annen lovgivning som retter seg mot helseforetakenes 
virksomhet. Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8 angir sykehusenes hovedoppgaver: 
pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og 
pårørende. Rammene for vår virksomhet fastsettes også i vedtekter, statsbudsjett og årlige 
styringsdokument og foretaksmøter med eier, Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

4.3 Organisering og styringsmodell 
Helse Nord omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard, og er landets minste 
helseregion målt i antall innbyggere (ca. 460.000 innbyggere) men den største målt i utstrekning 
med ca. 45 % av Norges areal. Helse Nord har ca 11 200 medarbeidere og et totalbudsjett for 
2008 på ca. 10,9 milliarder kroner.  
 
Helse Nord RHF har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 et ”sørge-for-ansvar” for 
befolkningen i regionen. Helse Nord RHF er både eier av helseforetak og bestiller av tjenester. 
Eierrollen overfor helseforetakene utøves i vedtekter og beslutninger i foretaksmøter, og rettes 
hovedsakelig mot økonomiske og organisatoriske forhold. Rammene for helseforetakenes 
kjernevirksomhet fastsettes i budsjett og oppdragsdokument, som vedtas i foretaksmøter med det 
enkelte helseforetak.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i juni 2006 å oppløse Hålogalandssykehuset HF. Enhetene i 
Vesterålen gikk fra 01.09.2006 inn i Nordlandssykehuset HF, mens enhetene i Harstad og Narvik 
ble innlemmet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 01.01.2007. Helse Nord har per 
01.01.2008 følgende helseforetak: 
 
• Helse Finnmark HF  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Nordlandssykehuset HF 
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• Helgelandssykehuset HF 
• Sykehusapotek Nord HF 
 
Helse Nord har avtaler med ca 90 privatpraktiserende spesialister, 3 private kommersielle 
sykehus, 4 laboratorier/røntgeninstitutter, 6 rehabiliterings-/opptreningsinstitusjoner, 3 private 
rusinstitusjoner og 2 andre ideelle institusjoner/stiftelser. Vi er medeier i Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS (HINAS) i Vadsø, Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS i 
Bodø (20 %) og Norsk Helsenett (20 %). Helse Nord inngikk i 2007 avtale med et nytt privat 
senter innen psykisk helse i Indre Troms, Viken senter, etter krav i St.prp.nr.1 (2006-2007). 
 

4.4 Økonomiske rammer og utvikling 
Foreløpig resultat for 2007 viser et avvik fra resultatkravet på 256 mill kr. Dette skyldes 
manglende gjennomføring av planlagte omstillinger, mangel på tiltak kombinert med økte 
kostnader til ambulanse, vedlikehold og medisiner.  
 
Det er identifisert et omstillingsbehov i overkant av 500 mill kr i 2008 for å nå resultatkravet.  
Det har til nå ikke lyktes å oppnå nødvendig effekt av omstillingstiltakene i 2007. 
Helseforetakene skal i 2008 gjennomføre en rekke tiltak som skal medvirke til bedre styring og 
budsjettmessig balanse. Det ligger imidlertid usikkerhet i at de to største foretakene ikke har 
identifisert alle tiltak før starten av året. Økonomisk balanse i 2008 kan bety strukturelle 
omlegginger av tjenestetilbudet. 
 
Samtidig skal målsettingen om relativt større vekst innen psykisk helsevern og rusomsorg enn 
somatikk, innfris. Det er en utfordring for helseforetakene å ivareta dette kravet, og samtidig 
ivareta kravet om budsjettmessig balanse og bedre økonomisk styring. 
 
Det er tidligere dokumentert et betydelig investeringsbehov knyttet til befolkningsendringer, 
bygningsmessig standard, intern funksjonsfordeling og ny teknologi. For flere av tiltakene er det 
driftsmessige besparelser som vil bidra til delvis finansiering av investeringene. For å kunne 
gjennomføre prioriterte prosjekter i overskuelig framtid er det nødvendig med 
investeringstilskudd fra eier. 
 
Disse forhold har stor betydning for omfanget og fremdriften i oppbyggingen av nye tilbud til 
prioriterte grupper, investeringer og annet utviklingsarbeid som beskrives i dette plandokumentet.  
 

4.5 Medisinskfaglig og -teknologisk utvikling 
Medisinsk kunnskap og teknologi er i kontinuerlig utvikling. Det skjer stadig endringer i 
behandlingstilbudet, bl.a. som følge av digitalisering og genteknologi. Behandlingsmetodene blir 
mer avanserte, men også mer skånsomme og effektive, slik at flere pasienter kan behandles – og 
oftere uten innleggelse. Likeledes fører økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon til at flere 
får behandling. Noen trekk som preger utviklingen: 
• Kreftsykdommer fortsetter å øke betydelig. Antallet som lever med kreft øker. 
• Nye tilfeller av hjertesykdommer ser ut til å stabiliseres eller gå litt ned i alle aldersgrupper. 

Antallet som lever med hjertesykdommer vil imidlertid øke, men neppe mer enn 
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befolkningsutviklingen. Perifere karsykdommer viser en relativ økning både for nye tilfeller 
og antall som lever med slike sykdommer. Økningen er i første rekke knyttet til pasienter med 
diabetes type II. 

• Astma, allergi og luftveissykdommer vil øke mer enn befolkningsutviklingen tilsier. 
• Sykdommer knyttet til fedme og overvekt, som diabetes, artrose, hypertoni m.v. vil øke 

kraftig pga endrede vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. 
• Problemer knyttet til nye infeksjonssykdommer, forårsaket av multiresistente 

mikroorganismer, forventes å øke. 
• Psykososiale problemer knyttet til sosial ustabilitet, svakere sosiale nettverk og sosiale 

ulikheter, og som bidrar til mer helseproblemer og dårligere livskvalitet for utsatte grupper, 
ser ut til å øke. 

• For enkelte grupper preges sykdomsbildet i større grad av skader som følge av vold, 
rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser.  

• Antall unge mennesker med depresjoner, selvmord- og selvskadingsproblematikk, samt antall 
mennesker med rus- og alvorlige psykiske lidelser, øker 

• Alvorlige adferdsforstyrrelser og ADHD-problematikk viser økning blant barn og unge.  
 
Dagens pasienter stiller større krav til informasjon, medbestemmelse, kvalitet og valgfrihet, og 
har f eks rett til nødvendig helsehjelp, fritt sykehusvalg og individuell plan. I tillegg endres også 
befolkningens opplevelse av lidelser og plager. Sammen med flere muligheter til å avdekke og 
behandle sykdom og helsetilstand, vil dette både skape økte forventninger til helsevesenet og gi 
større behov for helsetjenester. Dette krever kontinuerlig omstilling, utvikling og prioritering 
innen og mellom tjenestetilbudene. 
 

4.6 Befolkningsutvikling og behovsutvikling 
Selv i vår tradisjonelt ”ungt” befolkede landsdel øker andelen eldre. Spesielt fra 2020 vil 
økningen bli dramatisk, hvis vi tar utgangspunkt i Statstisk sentralbyrås (SSB) midlere 
befolkningsframskrivningsalternativ. De nordligste fylkene har gjennom flere år hatt lite 
befolkningsøkning totalt sett, og per 3.kvartal 2007 var det en samlet nedgang i folketallet i Nord-
Norge på 600 (jf tall fra SSB). Innenlands flytting til Sør-Norge er den viktigste årsaken til dette. 
Det skjer også en økende sentralisering til byene i regionen. Stadig færre ”blir igjen” i 
bygdesamfunn, spesielt langs kysten. 
 
En stor andel av de somatiske sykehuskostnadene i Norge kan relateres til sykdom hos eldre. De 
lider ofte av flere sykdommer samtidig, men får ikke alltid nødvendig helhetlig diagnostikk og 
behandling. 90 % av pasientene over 75 år i medisinske avdelinger innlegges som øyeblikkelig 
hjelp, 87 % har vært innlagt før. De utgjør nesten halvparten av alle pasientene i indremedisinske 
avdelinger og vel en femtedel i kirurgiske avdelinger. Økningen blant eldre gir behov for økt 
kapasitet både ved indremedisinske avdelinger, innen geriatri og andre relevante fagområder. 
 
Den medisinske og epidemiologiske utviklingen viser også økning i andelen pasienter med 
sammensatte og kroniske lidelser. Det samme ser vi blant ulike former for psykiske lidelser og 
pasienter med rusmiddelmisbruk. Stadig flere har behov for omfattende pleie og omsorg i tillegg 
til medisinsk oppfølging. Økningen i forhold til livstidsrelaterte forhold vil også prege 
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behandlingsbehovet. Pasienter med sykelig overvekt fikk fra 2004 tilbud i alle helseregioner. 
Tilbudet er likevel ikke godt nok i forhold til behovet.  
 
Endringer i pasientgrunnlag og sykelighet samt bedre mulighet til å behandle flere typer lidelser, 
er en utfordring for mange fag. Det er også et økende behov for tverrfaglige behandlingsformer 
og samarbeid mellom ulike nivå. 
 

4.7 Kapasitets- og investeringsbehov 
Tilbudet må kontinuerlig vurderes for å tilpasses ulike pasientgruppers behov. Ambulante 
tjenester bidrar til mer effektiv bruk av senger, det samme gjør intermediære senger, sykestuer og 
desentraliserte tjenester, dag- og poliklinisk virksomhet. Driften kan forbedres gjennom å 
optimalisere pasientflyt og liggetid. De minste sykehusene bør vurdere f eks å slå sammen 
kirurgiske og medisinske sengeposter. Samhandlingen med primærhelsetjenesten er et stadig 
forbedringsområde.  
 
For å oppnå både kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god drift må Helse Nord stadig foreta 
tilpasninger i den samlede kapasiteten. I tillegg må det investeres i nytt IKT- og medisinsk 
teknisk utstyr og nye bygg. Det er et stort behov for utskifting og oppgradering. Store avstander 
og desentralisert struktur krever kompleks samhandling. Det stiller store krav til godt utbygde 
IKT-systemer og ambulansetjenester. Moderne IKT-løsninger gir bedre kvalitet på tilbudet, og vil 
på lang sikt være kostnadsbesparende. Fordi befolkningsgrunnlaget er lite vil alle investeringer i 
Helse Nord imidlertid være forholdsvis kostbare. Helse Nord har dermed større 
investeringsbehov per innbygger enn de andre helseregionene.  
 

5 Hovedmål for Helse Nord – Strategisk fokus 2008-2010 

5.1 Overordnede strategier og mål 
Helse Nord RHF har følgende strategiske mål:  
 
• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 

praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
• Å eliminere uverdige ventetider 
• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
• At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige omveier, 

forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 
• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers 

av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 
• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å 

bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 
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• Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som de 
kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning ivaretas 

• At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil, 
gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte 

• Å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten. 
 
Nasjonal helseplan, som ble fremlagt sammen med Statsbudsjettet for 2007, vektlegger seks 
”bærebjelker” i helsevesenet:  
 
• Helhet og samhandling 
• Demokrati og legitimitet 
• Nærhet og trygghet 
• Sterkere brukerrolle 
• Faglighet og kvalitet 
• Arbeid og helse 
 
Nasjonale strategier for kvalitet, pasientsikkerhet og prioritering, personell og kompetanse, 
forskning for bedre helse, IKT, beredskap, internasjonalt samarbeid og prehospitale akuttjenester 
skal understøtte ”bærebjelkene”. Nasjonal koordinering skjer også gjennom egne strategiplaner 
for kreft, psykisk helse, rusomsorg, habilitering og rehabilitering, diabetes, KOLS og 
kvinnehelse.  
 
For å bygge opp kapasitet og kompetanse for å møte disse utviklingstrekkene har Helse Nord de 
siste årene utarbeidet handlingsplaner for psykisk helse, geriatri, rehabilitering/habilitering, og for 
avtalespesialister (desentralisering og ambulering). Det foreligger også vedtatte regionale 
føringer innefor ortopedi og desentraliserte spesialisthelsetjenester. I 2007 ble handlingsplaner for 
revmatologi og diabetes, samt for rusomsorg ferdigstilt. I 2008 vil det bli behandlet planer for 
intensivtjenesten, barnemedisin og laboratorievirksomhet. Det skal arbeides videre med planer 
for lokalsykehus, mens samhandling med primærhelsetjenesten også må styrkes. 
 
Til sammen gir disse planene god oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke 
tilbudet til store grupper pasienter i Helse Nord. De stemmer også godt overens med målene i 
Nasjonal helseplan. Samlet skal disse planene styre våre prioriteringer.  
 

5.1.1 Riktig prioritering og kvalitetsforbedring                                                     
Helse Nord ser arbeidet med prioritering, kvalitetsforbedring og samhandling i sammenheng. 
Riktig prioritering og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er 
våre viktigste virkemidler for å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal 
lære av egne erfaringer gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning som fokuserer på 
behandlingsresultat. Dette understrekes også i Helse Nords overordnede strategi. 
 
Kvalitet er løftet fram som satsingsområde gjennom nasjonal kvalitetsstrategi. Denne ligger til 
grunn for arbeidet. Gjennom innføring av gjennomgående, elektronisk kvalitetssystem DocMap, 
oppfølging av faglige retningslinjer og øvrige prosesser i den enkelte avdeling, i 
kvalitetsnettverk, fagråd og HMS-nettverk, vil vi på sikt ha et godt fundament for videre 
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kvalitetsforbedring, som også er i tråd med nasjonale føringer. Helse Nord RHF vil i 2008 
samarbeide med helseforetakene om en regional strategi for kvalitet, prioritering og samhandling. 
 
Målene for nasjonale kvalitetsindikatorer er ikke nådd. Pasienttilfredshetsundersøkelsene bør 
knyttes tettere opp mot lokalt forbedringsarbeid. Helse Nord RHF er ansvarlig for å etablere og 
drive to nasjonale kvalitetsregistre (ryggkirurgi og nevromuskulære sykdommer). Senter for 
klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er ansvarlig for driften i Helse Nord, i samarbeid 
med fagmiljøene.  
 
Sykehusene skal prioritere pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Likeverdige tilbud 
forutsetter ensartet og faglig riktig praktisering av Prioriteringsforskriften, både innenfor og 
mellom fagområder. Her har fagmiljøene store utfordringer. Satsingen på å etablere flere fagråd 
og styrking av fagnettverkene i regionen vil bidra til dette arbeidet.  
 
Helse Nord har etablert internrevisjon i tråd med krav fra eier. Internrevisjonen utarbeider årlig 
handlingsplaner med flere revisjonsprosjekter som gjennomføres i løpet av perioden. 
 

5.1.2 HMS, arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver 
Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for en velfungerende spesialisthelsetjeneste. I 2005 ble 
Arbeidstilsynets kampanje God Vakt! gjennomført. De enkelte foretak fikk en del pålegg, som 
for en stor del er fulgt opp både i det enkelte foretak og på overordnet nivå. Det 
foretaksovergripende arbeidet handler i hovedsak om å få på plass kvalitetssystem, en overordnet 
vernetjeneste og system for overvåking, kontroll og styring. Dette er et langsiktig arbeid.   
 
Det økende sykefraværet i foretakene er en utfordring for den enkelte medarbeider, kollega og 
ledelse. Helse Nord startet i 2007 prosjektet ”Arbeidsglede”, som skal tilby individrettet 
oppfølging av langtidssykemeldte. Prosjektet har fokus på at medarbeideren må ha 
arbeidsoppgaver (i jobb eller fritid) med tilstrekkelige friskfaktorer. Det vil også bli arbeidet med 
å få på plass gjennomgående medarbeidertilfredsundersøkelser for å kartlegge arbeidsmiljø og 
kvalitet på ledelsen av virksomhetene. 
 

5.2 Pasientbehandling 

5.2.1 Arbeidsdeling 
Helseforetakene i Helse Nord må samarbeide om å utnytte det samlede tilbudet i regionen 
fleksibelt. For å få dette til, må det være en klar arbeids- og oppgavedeling mellom tjenestene.  
 
UNN skal ha en ledende rolle i forskning og fagutvikling i regionen, og bør prioritere 
regionfunksjonene. Høyspesialiserte tjenester behandler pasientgrupper som er så små at det bør 
vurderes om pasientene kunne fått et kvalitativt bedre tilbud ved etablerte landsfunksjoner. NLSH 
skal videreføre sitt brede spesialisttilbud i Bodø og fullføre etableringen av palliativ 
strålebehandling. Samtidig skal også lokalsykehusfunksjonene ivaretas i Tromsø og Bodø, i 
samarbeid med lokalsykehus i eget foretak og øvrige helseforetak. Helgelandssykehuset og Helse 
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Finnmark skal videreutvikle lokalsykehustilbud med hovedvekt på indremedisin, geriatri, 
rehabilitering, psykisk helsevern og rusomsorg.  
 
Det må vurderes om lokalsykehusfunksjoner kan gis uten bruk av kostbare ressurser i 
høyspesialiserte avdelinger. De store sykehusene må også arbeide systematisk med å ikke ta på 
seg oppgaver som kunne vært gjennomført ved lokalsykehus. Videre er god samhandling med 
primærhelsetjenesten grunnlaget for gode spesialisthelsetjenester. Arbeidet med å styrke 
samhandlingen med primærhelsetjenesten og satsingen på telemedisin skal videreføres. I 2008 vil 
Helse Nord RHF og helseforetakene samarbeide om å gjennomføre prosjektet desentralisering av 
polikliniske kontroller. Målsettingen med prosjektet er å sikre at pasienter behandles på rett nivå 
og på rett plass i behandlingsforløpene.  
 

5.2.2 Samhandling og desentralisering – helhetlig strategi for lokalsykehus 
Grunnlaget for Helse Nords strategier for desentralisering og lokalsykehusenes rolle ligger i 
første rekke i rapporten ”Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord”(2005), og 
handlingsplanene tilknyttet ”kronikersatsingen”. Helse Nord har de senere årene også mottatt 
styrkingsmidler til lokalsykehus som er knyttet opp til våre satsinger på disse områdene.  
 
Det vil bli utarbeidet en helhetlig strategi for lokalsykehus i Helse Nord som legges fram for 
styret i 2008. Strategien skal bidra til å sikre viktige basisfunksjoner, og gi best mulig grunnlag 
for å kunne møte behovene i befolkningen med vekt på de store sykdomsgrupper. Høsten 2007 
behandlet styret felles planforutsetninger for arbeidet. Ut fra kjente forutsetninger skisseres her 
hovedområdene som tjenestetilbudet i lokalsykehusene må bygges rundt: gode diagnostiske 
tilbud som raskt leder pasienten inn i riktig behandlingskjede, trygge akuttilbud som inngår i en 
samlet akuttmedisinsk kjede, et bredt tilbud i generell indremedisin og geriatri med hovedvekt på 
tjenester til kronikergruppene og det økende antallet eldre pasienter med sammensatte lidelser. 
Dette må suppleres med et tilbud som minimum dekker behovet for enklere elektiv kirurgi til de 
samme pasientgruppene, og polikliniske tjenester fra ambulante spesialister på områder der det 
foreligger pasientvolumer som gir grunnlag for det. Til slutt er det viktig å sikre differensierte 
fødetilbud.  
 
I tillegg til forbedring av rutinene for samhandling med kommunehelsetjenesten, skal 
distriktsmedisinske sentre, sykestuer, og opptreningsinstitusjoners rolle tydeliggjøres gjennom 
langsiktige avtaler med helseforetakene.   
          

5.2.3 Langsiktig styrking av tilbudet til eldre og pasienter med kroniske 
lidelser 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2004 en samlet plan for å styrke tilbudet til eldre og 
pasienter med kroniske lidelser. Planene inneholdt tiltak for geriatri, habilitering og 
rehabilitering, diabetes og revmatologi for perioden 2004-2010, men planhorisonten er senere 
forlenget til 2013. I 2007 er det ferdigstilt regionale handlingsplaner for revmatologi, diabetes og 
habilitering som er godkjent av Helse Nords styre som retningsgivende for fagfeltene. 
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Utdanning og rekruttering av tilstrekkelig og kompetent personell er en forutsetning for å 
realisere satsingen. Rekrutteringsprogram for spesialister i geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og revmatologi er derfor sentralt i satsingen. Handlingsplan for diabetes synliggjør 
også behov for utdanning av endokrinologer. UNNs avdelinger er i en særstilling som 
utdannings- og forskningsinstitusjon. For å styrke kompetansen hos øvrige faggrupper, er det 
etablert kompetanseprogram i geriatri, habilitering/rehabilitering og revmatologi.     
 
Kapasiteten ved avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering i regionen skal økes for å 
kunne ivareta pasienter med funksjonssvikt etter hjerneslag, multitraumer, amputasjoner, rygg- 
og hodeskade. Ambulante team i rehabilitering og habilitering skal fortsatt styrkes. Fagnettverk i 
habilitering og rehabilitering må brukes aktivt til å forbedre funksjonsdeling og samarbeid 
mellom helseforetakene, opptreningsinstitusjonene og kommunene.      
 
Regional koordinerende enhet for rehabilitering er etablert ved UNN i 2007. 
Koordineringsfunksjonen i helseforetakene skal etableres i 2008.  
 
For å sikre en mest mulig helhetlig og god iverksetting av satsingen er det tilsatt regionale 
koordinatorer/pådrivere. Det skal etableres fagråd innen de ulike satsingsområdene. UNN har 
regionalt ansvar for videreføring av satsingen innen habilitering/rehabilitering, geriatri og 
revmatologi, mens NLSH har regionalt ansvar for diabetessatsingen. 
 

5.2.4 Videre utvikling av psykisk helsevern 
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern avsluttes i 2008, og helseforetakene i Helse Nord vil 
da i stor grad ha oppfylt målsettingene i planen. De nye tiltakene ved Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF var i full drift i 2006, mens tiltakene i Helse Finnmark HF 
ble iverksatt fra 2007.  
 
Det gjenstår utbygging ved Ofoten DPS og NLSH psykiatri i Bodø. Aktivitetene i Narvik er 
likevel satt delvis i verk fra 2006 gjennom nye tilsettinger Ved NLSH vil de siste investeringene 
omfatte enhet for sikkerhetspsykiatri og rus/psykiatri. Enhet for rus/psykiatri er i drift med 
redusert kapasitet frem til investeringene fullføres. I Helse Finnmark er investeringene iverksatt. 
 
Den regionale Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 ble vedtatt av styret i juni 2005. 
Planen beskriver utfordringene Helse Nord står overfor i forhold til styrking og videreutvikling 
av det psykiske helsevernet utover opptrappingsplanen. 
  
Prinsippet om desentralisering og nærhet til befolkningen står fast. Kravet om differensierte og 
likeverdige behandlingstilbud forutsetter bedre samordning og formalisert samarbeid mellom 
behandlingsenheter og -nivå. Hovedutfordringen er å justere kursen for utviklingen av DPS-ene 
og få på plass en klar definert oppgave- og ansvarsdeling mellom DPS og akuttpostene. 
Helseforetakenes arbeid med å utarbeide planer for DPS-enes samarbeid om å tilby differensierte 
behandlingstilbud innenfor foretakets opptaksområde, skal fullføres og følges opp i planperioden. 
Vedvarende overbelegg ved akuttpostene i Bodø og Tromsø tilsier at det fortsatt er behov for å 
styrke behandlingstilbudet ved DPS-ene. Bedre samordning vil kunne bidra til å redusere presset 
på akuttpostene og dermed også på ventetidene, men styrking av akuttavdelingene i Tromsø kan 
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også bli aktuelt. For å følge utviklingen og vurdere behovet nærmere har Helse Nord RHF bedt 
helseforetakene om å rapportere tertialvis om status for belegget i løpet av 2008.   
 
Rekrutteringsprosjektene for voksen- og barne- og ungdomspsykiatere skal videreføres som 
permanente tiltak, og et liknende etableres for psykologspesialister i 2008.   
 
DPS-ene har utviklet seg ulikt faglig og organisatorisk. Helse Nord RHF har derfor startet et 
komparativt forskningsprosjekt ved DPS-ene i Lofoten og Vesterålen som skal avsluttes i 2008. 
 
Alle DPS skal i planperioden ha etablert tverrfaglige, ambulerende team med tilgang til lege- og 
psykologspesialist. Dette er et viktig behandlingstilbud til pasienter som av ulike årsaker ikke kan 
møte til poliklinisk behandling, og styrker ettervern og oppfølging av pasienter over tid. Gjennom 
tidlig intervensjon, råd og veiledning til fastleger og kommunale tjenester kan teamene bidra til å 
forebygge innleggelse. 
 
Krav om omstilling, økt effektivitet og samhandling stiller store krav til lederne. Helse Nord RHF 
vil derfor satse på utvikling av lederrollen innen psykisk helse. Brukernes erfaringer og 
kompetanse utgjør et viktig supplement til spesialisthelsetjenestens faglige kompetanse. En 
prøveordning med å ansette medarbeidere i psykisk helsevern er i gang.  
  

5.2.5 Rusomsorg – iverksette ny handlingsplan 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2007 regional handlingsplan for tilbudet til 
rusmiddelavhengige i Helse Nord som retningsgivende for utviklingen av tilbudet. Planen 
forutsetter at tilbudet til rusmiddelmisbrukere må styrkes kapasitetsmessig på noen områder, og at 
tjenestene må differensieres og organiseres bedre for å ivareta krav til kvalitet i tjenestene. 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må integreres i de øvrige tjenestene. På kort sikt har 
økte ressurser blitt brukt til å sikre tilbud til pasienter med behov for innleggelse i institusjon. 
Fremover må det i tillegg vurderes endringer i struktur for å integrere tilbudene i større grad i den 
øvrige spesialisttjenesten. Det må utvikles lokalbaserte alternativer til dagens institusjonstilbud. 
De tjenester som er for dårlig utbygd i dag er polikliniske tjenester og korttids døgntilbud for 
krisehjelp og utredning i helseforetakene. Det er også behov for en betydelig satsing i å styrke 
kunnskapsgrunnlaget og kompetanseutviklingen i tjenestene.  
 
Utviklingen fremover må skje innenfor de rammer og forutsetninger som legges til grunn i den 
nasjonale opptrappingsplanen.  

5.2.6 Kreftbehandling 
Nasjonal strategi for kreftområdet gir en overordnet referanseramme for satsingen i de regionale 
helseforetakene, med målsetninger og tiltak innen forbygging, diagnostikk, behandling, 
rehabilitering og forskning.  
 
Det er nødvendig å investere i syklotron og PET-skanner ved universitetssykehuset. Det er 
fortsatt for lav kapasitet innen lindrende kreftbehandling og smertebehandling. Optimalisering og 
kvalitetssikring ved bruk av stråling ved diagnostisk radiologi og strålebehandling skal ivaretas 
både ovenfor pasienter og helsepersonell. Ny stråleterapienhet ved Nordlandssykehuset ble satt i 
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drift i 2007. Nye medikamentelle behandlingsmetoder utvikles innenfor en rekke 
kreftsykdommer. Helse Nord vil bidra til at det nasjonalt bygges opp systemer for dokumentasjon 
og metodevurdering som sikrer kvaliteten av behandling og behandlingsresultat. 
 

5.2.7 Intensivmedisin 
Tidligere utredninger viser at intensivkapasiteten i Helse Nord samlet sett er god nok, men 
fagutviklingen har ført til at de fleste pasientene nå behandles ved UNN og Nordlandssykehuset 
Bodø. De fleste intensivsengene ved mindre sykehus fungerer som beredskapssenger som ikke 
representerer reell kapasitet for intensivbehandling. Behovet for intensivbehandling ble utredet i 
2007, men det er allerede nå grunn til å konkludere med at det er behov for en utbygging av antall 
plasser på UNN, blant annet i forbindelse med fortsatt satsing på tidlig rehabilitering av 
hjerneskader (intermediærplasser) og sentralisering av deler av den hjertemedisinske 
virksomheten. Etter formelt vedtak må planen følges opp videre. 

5.2.8 Smittevern og beredskap 
Regionalt kompetansesenter for smittevern (KORSN) ble etablert i 2005. Senteret skal prioritere 
utvikling av felles informasjonssystemer og kompetanseutvikling i  regionen. Insidensregistrering 
av postoperative sårinfeksjoner ble startet i 2007. Den regionale smittevernplanen ble revidert i 
2007 og vedtatt av styret i februar 2008. Styrking av bemanning og kompetanse (sykepleiere og 
leger) og økt isolatkapasitet er prioriterte tiltak. Iverksettingstakten på tiltakene må imidlertid 
vurderes i henhold til den samlede ressurssituasjonen. Fokus i 2008 rettes først og fremst mot 
gjennomgang og oppdatering av rutiner og samarbeid med kommunenes smittevernpersonell. 
Planene for sosial og helsemessig beredskap ved store kriser og katastrofer må øves fortløpende. 
Arbeidet med å sikre lager og forsyning av kritiske legemidler og materiell videreføres. 
 

5.3 Prehospitale og akuttmedisinske tjenester 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten, herunder luftambulansetjenesten, behandler og transporterer 
både psykiatriske og somatiske pasienter. Tjenesten skal være integrert i helseforetakenes 
akuttmedisinske avdelinger og utvikles som en del av sykehustilbudet og være et sentralt 
virkemiddel i samhandlingen med primærhelsetjenesten.  
 

5.3.1 Ambulansetjeneste  
Ambulansetjenesten har store utfordringer med å oppfylle myndighetskrav. Styret vedtok i 2006 
at helseforetakene skulle overta driften av bilambulansetjenesten. Fra 2008 er overtakelsen 
gjennomført i alle helseforetakene. Fokus nærmeste år blir på å implementere nye 
ambulanseplaner. Helseforetakene må tilrettelegge for gode læresteder i ambulansefag og ta imot 
nye lærlinger, samt sikre ambulansepersonell oppnår formell kompetanse som fagarbeider med 
autorisasjon. 
 
Ny forskrift har som hovedregel ”tilstedevakt”. Helse Nord RHF har sammen med fagmiljøene 
og helseforetakene laget en retningslinje til forskriften for å sikre enhetlig tolkning og felles 
videreutvikling av tjenesten. De samlede nye krav medfører en betydelig økonomisk konsekvens 
for helseforetakene. 
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5.3.2 Luftambulansetjeneste  
Nye myndighetskrav for luftambulansetjenesten har de senere år medført en betydelig 
kostnadsvekst, hovedsakelig knyttet til nye arbeids- og hviletidsbestemmelser, samt skifte av 
ambulansehelikopter pga. krav i nye felleseuropeiske luftfartsbestemmelser.  For 2008 vil det bli 
en kostnadsvekst på ca 20 mill kr, som forventet vil øke med ytterligere 50 mill i 2009, og 40-50 
mill til i 2010. 
 
I 2006 ble anskaffelsesprosessen vedrørende nye ambulansehelikoptertjenester ferdigstilt. Økte 
kostnader knyttet til dette forventes å få virkning fra 2008. Høsten 2006 startet arbeidet med ny 
gjennomgang og anskaffelsesprosess knyttet til nye flyambulanseavtaler fra juli 2009. 
 

5.3.3 Nødmeldetjeneste – koordinering av ressurser  
Antall AMK-sentraler med mottak av nødnummer 113 er de senere årene redusert til en per 
helseforetak. Ved UNN har etter sammenslåingen med Harstad og Narvik to AMK-sentraler. Vi 
tar sikte på å redusere dette til en i 2009.  
 

5.3.4 Nytt digitalt nødnett (statlig fellesprosjekt) 
Prosjektet er vedtatt av Stortinget med en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner. Systemet skal 
utbygges trinnvis, og Nord-Norge antas å være ferdigstilt i 2012. Selv om dette er et statlig 
finansiert prosjekt må helsetjenesten selv finansiere mottagelse/implementering - kontrollrom, 
opplæring, organisering av nasjonal samordning, support etc. Kostnadene, herunder etablering av 
fellesprosjekt helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO), skal finansieres med en femtedel per 
RHF. For Helse Nord RHF utgjorde dette i 2007 ca 5 mill kr.   
 

5.4 Utdanning, rekruttering, stabilisering 
Spesialisthelsetjenesten er en kunnskapsvirksomhet og Helse Nord er helt avhengig av 
personellet som den viktigste innsatsfaktoren. Vi har særskilte utfordringer med å sikre 
tilstrekkelig og kompetent personell i tjenesten. Helse Nord har utviklet en policy og tiltak for å 
bedre tilgangen av helsepersonell og utnytte personellet mer effektivt. Utdanningsvolumet for 
leger må være forholdsvis høyt. Det etableres prosjekt på utenlandsrekruttering samt for 
ambulering av helsepersonell. Vikarbyrå skal benyttes mer strukturert gjennom rammeavtaler. I 
tillegg er det egne prosjekter for å rekruttere og utdanne legespesialister på ulike områder. 
 

5.4.1 Kompetansekartlegging 
For å lette planleggingen av hvilke personalressurser som må rekrutteres og hvilke som kan 
videreutdannes av eget personell, må en ha et effektivt, elektronisk planleggingssystem. Helse 
Nord vil i perioden ta initiativ til å få dette på plass som en del av en større, elektronisk 
personalportal. Dette vil være et sentralt lederstøtteverktøy og et system hvor den enkelte 
medarbeider vil kunne ha oversikt over alle data knyttet til sitt arbeidsforhold. Denne 
kompetansekartleggingen må ses i sammenheng med nasjonalt arbeid i forhold til legestillinger 
og øvrige prognoser knyttet til forventninger til behov innen ulike grupper av helsepersonell. 
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5.4.2 Helsefagutdanning i Helse Nord 
En utdanningskommisjon, nedsatt av Høgskolesamarbeidet har gjennomført en undersøkelse av 
høyskolenes kapasitet i grunn, - og videreutdanningen (tilbud og omfang) i helsefag samt 
beskrevet forventet behov for helsefaglig personell i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 
Gjennom behandling av rapporten i Høgskolesamarbeidet kom en frem til noen hovedområder 
som det skal arbeides videre med. Det blir viktig å utvikle en attraktiv personalpolitikk, 
rekrutterings- og utdanningskapasitetsstrategier. Høgskolene og spesialisthelsetjenesten må sikre 
at oppbygging av riktig og tilstrekkelig kompetanse skjer mest mulig parallelt med nasjonale og 
regionale satsingsområder. Samarbeidsavtaler med høgskolene, samt bedre samhandlingsrutiner 
for bl.a. å fange bedre opp og ta hensyn til endrede rammebetingelser er også viktig.  
 
I planperioden må Helse Nord ta initiativ til økt forskningsaktivitet innen helsefag samt arbeide 
for å innpasse videreutdanningene etter bachelorgrad i gradsstrukturen. Helse Nord må løse 
utfordringene som oppstår etter at høgskolene har overtatt ansvar for ABIOK-utdanningene. 
Utdanningstilbudets ivaretakelse av samisk språk, kultur og perspektiv vil også bli fokusert på.  
 

5.4.3 Grunnutdanning                                                
Helseforetakene skal ivareta praksisandelen i grunnutdanningene innenfor medisin og helsefag i 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Utviklingen i spesialisthelsetjenesten med økt bruk av 
dagbehandling, poliklinisk behandling og bruk av hotellposter medfører en stadig reduksjon i 
sengeantall. Dette får konsekvenser for organiseringen og gjennomføringen av praksisstudiene. I 
planperioden vil Helse Nord ta initiativ til at dagens organisering gjennomgås sammen med 
utdanningsinstitusjonene, for å utvikle praksisstudiene i tråd med de omstillingene som 
gjennomføres. Dette skal følges opp gjennom samarbeidsorganene med høgskolene og 
universitetet, samt gjennom deltakelse i gjennomgang av praksisstudiene.  
 

5.4.4 Etter – og videreutdanning 
Etter- og videreutdanning er et svært viktig felt for å opprettholde faglig standard og kvalitet, 
samt for å gjennomføre planlagte faglige satsinger. 
  
En sterkere satsing på utdanning av egne legespesialister etter modell av utdanningsprogrammene 
i psykiatri prioriteres innenfor geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi. Det 
er startet opp et langsiktig rekrutterings- og utdanningsprogram for å skaffe nøkkelpersonell i 
Finnmark, i samarbeid med nasjonale myndigheter. 
  
Høgskolen i Tromsø startet i 2007 en paramedicsutdanning for faglært ambulansepersonell. 
Rekruttering av lærlinger i ambulansefaget, slik at nye krav til kompetanse innfris, vil være en 
prioritert oppgave i planperioden. Det er et mål å opprette 12 lærlingplasser pr. år pr. helseforetak 
(sum 1. og 2. års lærlinger). 
 
For å sikre tilfredsstillende kapasitet innenfor kirurgi må utdanningen av ortopeder intensiveres, 
primært ved de største fagmiljøene. 

 60 Side 91



5.4.5 Lederutdanning/lederutvikling 
Foretaksmodellen forutsetter at ledelse på alle nivå bærer helhetlig ansvar for faglig innhold, 
kvalitet, fordeling av tjenester og økonomisk resultat. Godt lederskap på alle nivå er en 
forutsetning for å nå målet om god kvalitet og riktige prioritereringer. Leder- og ledelsesutvikling 
har stått sentralt i Helse Nord siden 2002. Det skal fortsatt arbeides med dette både gjennom 
nasjonale, regionale, foretaksvise og avdelingsvise tiltak.  
 
Helse Nord har bidratt aktivt i utvikling av et nasjonalt topplederprogram. Det er gjennomført to 
kull, med 12 deltakere fra Helse Nord. Betydningen av å utvikle felles verdiforankring og felles 
sett av kunnskap og ferdigheter hos fremtidige toppleder er sentrale målsettinger for programmet. 
Programmet har fått meget god evaluering og videreføres. 
 
Høsten 2005 startet Helse Nord RHF egen master i helseledelse (Master of Business 
Administration), basert på oppdragsundervisning fra Handelshøgskolen (HHB) ved Høgskolen i 
Bodø. Det første kullet ble ferdige høsten 2007. Denne formen for kunnskaps- og kulturbygging 
på tvers av foretakene har fungert godt, og nytt kull starter sin masterutdanning i 2008. 
 
For å styrke ivaretakelse av det personlige lederskapet har Helse Nord RHF etablert et 
coachingprogram. Målsettingen er at alle ledere i Helse Nord skal få tilbud om coaching.  
 
Det utvikles også egne lederutviklingsprogram på HF-nivå for å styrke lederskapet lokalt. Helse 
Nord RHF arrangerer en regional ledersamling i året. Det har tydelig effekt å bringe ca 100 ledere 
fra klinisk og stab/støttefunksjoner sammen, med hensyn til bygging av en felles foretakskultur i 
Helse Nord.  
 

5.5 Forskning 
Helse Nord RHFs forskningsstrategi ble vedtatt i 2004 og skal revideres i 2008, med gjennomføring 
fra 2009-2010. Forskningsfinansieringen og aktiviteten er organisert gjennom 
forskningsprogrammer innen somatikk, psykisk helse, aldersforskning/rehabilitering/ samhandling 
med primærhelsetjenesten og telemedisin. Vi finansierer også noen kombinertstillinger i medisin 
(dr.grad/legespesialisering), og startstipend for forskningssvake fagmiljø. I tillegg finansieres det 
infrastruktur for forskning spesielt ved UNN og i noen grad NLSH.. De fleste helseforetakene 
finansierer også noe forskning selv. I mange forskningsmiljø i foretakene er samarbeid med 
universitetsmiljøene sentralt. Dette forsterkes ytterligere gjennom at UiT og Helse Nord finansierer 
10 tematiske satsinger etter felles utlysning. Helse Nord deltar i nasjonalt strategisk 
forskningssamarbeid med de andre RHF-ene og i nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og 
helsefaglig forskning sammen med de fire breddeuniversitetene og andre nasjonale 
forskningsaktører. Et viktig formål med samarbeidet blir å få på plass nasjonale masterplaner for 
forskningssatsinger, og sørge for at de nordnorske miljøene deltar i planleggingen og i forskningen 
på de aktuelle områdene. Det arbeides med å etablere en nasjonal satsing på helsetjenesteforskning i 
regi av Helse Nord og Universitetet i Tromsø. 
 
Det vil i planperioden fortsatt bli lagt vekt på godt samarbeid med Universitetet i Tromsø i aktuelle 
konkrete forskningsprosjekt. Vi vil samtidig jobbe for å skape muligheter sammen gjennom 
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samfinansiering m.m. slik at ressurser og kompetanse utnyttes best mulig og kan realisere forskning 
som begge parter ser nødvendigheten av. 
 
Helse Nord ønsker å prioritere klinisk pasientnær forskning, inkludert translasjonsforskning de 
kommende årene. Det vil både føre til kompetansehevning, gi bedre diagnostikk, forebygging, 
behandling og rehabilitering samt bedre organisering av tjenestene. Videre legges det til rette for 
multisenterstudier i regi av den kliniske forskningsavdelingen ved UNN, og det satses på 
forskerutdanning gjennom kombinertstillinger for medisinere. 
 
UNN vil sluttføre sitt arbeid med egen forskningsstrategi, noe som vil ha betydning for videre 
muligheter for forskning ved UNN, både i volum og innretning. UNN og Helse Nord vil satse på 
at det skal være god forskning i alle fagmiljø/avdelinger ved universitetssykehuset, og at 
helsefaglig og annen helseforskning må gis muligheter i tillegg til medisinsk forskning. 
 
Det vil i revideringen av vår forskningsstrategi vurderes hvordan toppforskingen skal fortsette 
etter 2009, da finansieringsperioden for våre nåværende satsinger går ut. Etter evaluering i 2007 
har tre av fire miljøer fortsatt finansiering, og konklusjonen er at lignende type støtte bør tildeles 
videre.  
 
I tillegg til egenfinansiert forskning, vil RHF arbeide for å øke forskningsfinansieringen fra 
eksterne kilder i årene som kommer. 
 
Sammenlignet med de andre RHFene, bruker Helse Nord en forholdsvis lav andel av sitt samlede 
budsjett på forskning. På sikt kan dette føre til svekkelse av forskningen siden den statlige 
overføringen nå er gjort delvis aktivitetsbasert. Det er derfor nødvendig å styrke vår satsing på 
forskning i årene som kommer, særlig innenfor psykisk helsevern. Det er også nødvendig med et 
økt fokus på publisering og publikasjonspoeng. 
 

5.6 Opplæring av pasienter og pårørende og brukermedvirkning    
Det er etablert lærings- og mestringssentre (LMS) i alle helseforetak i Helse Nord. Det er etablert 
et velfungerende fagnettverk mellom lærings- og mestringssentrene i helseregionen.  
SINTEF Helse evaluerte lærings- og mestringssentrene i Helse Nord i 2006. Det ble konkludert 
med at det er behov for styrking av LMSene ut fra føringer/krav i HODs oppdragsdokument. Det 
er også behov for å styrke lærings- og mestringstilbudene til psykiatriske pasienter, pasienter med 
rusproblemer, pasienter med sykelig overvekt og pasienter med diabetes.  

5.6.1 Brukermedvirkning  
I tråd med vedtektene skal det innhentes erfaringer fra brukerne i planlegging og drift av 
virksomheten. Samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner skal også bli hørt. Dette ivaretas bl.a. gjennom brukerutvalg på 
regionalt og helseforetaksnivå. Samisk samarbeidsorgan vil kunne bidra til at medvirkning fra 
samiske organisasjoner kan ivaretas på en bedre måte. Det må arbeides videre med inkludering av 
innvandrer- og minoritetsorganisasjoner. 
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Det er utfordrende å integrere brukerperspektivet i en så stor og kompleks organisasjon som 
Helse Nord. Regionalt brukerutvalg ferdigstilte i 2006 en egen Plan for brukermedvirkning som 
inneholder en rekke anbefalinger og tiltak for å løfte brukermedvirkning på ulike nivå. Regionalt 
brukerutvalg utarbeider handlingsprogrammer for hvilke områder de ønsker å prioritere. I 2006-
07 har Regionalt brukerutvalg arbeide for å styrke samhandlingen med styret og administrasjonen 
i Helse Nord og tydeliggjøre sitt fokus på strategisk viktige saker. Etableringen av en fast ordning 
med observatør fra brukerutvalget til styret, som ble vedtatt innført i oktober 2006, er et viktig 
tiltak. Ordningen skal videreføres for det nye utvalget som skal oppnevnes i mars 2008. Kontakt 
og koordinering ut mot lokale brukerutvalg og etablering av regionale brukerkonferanser som 
årlig begivenhet og viktig arena for brukermedvirkning, er andre sentrale satsingsområder. 
Regionalt brukerutvalg følger dessuten jevnlig opp våre regionale satsinger og ønsker å se 
nærmere på oppfølging av pasientrettigheter (f eks individuell plan) og kvalitetsmål (f eks 
pasienttilfredshet, epikrisetid). 
 

5.7 Målretting og koordinering av helsesamarbeidet i Nordområdene 
Helse Nord RHF utredet i 2006 hvordan helsesamarbeidet i nordområdene på norsk side kan 
koordineres og målrettes i tiden fremover. Anbefalingene fra utvalget er retningsgivende for 
Helse Nord. Det anbefales en økt satsing gjennom langsiktige programmer innenfor områdene 
Folkehelse (forebygging og helsefremmende tiltak), Helsetjenester (utvikling av 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) og Infrastruktur (systemer for bedre 
samhandling; teknologi, avtaler, fagnettverk). Forsknings- og utviklingsvirksomhet vil inngå i de 
enkelte prosjekter under programmene. 
 
Om kort tid vil det bli laget en egen handlingsplan for beredskap i kriser og katastrofer for å møte 
utfordringen som følger av den raske industrielle og samfunnsmessige utvikling i området. 
Erfaringene fra øvelsen Barents Rescue 2005 vil inngå i underlaget for planen. 
Det vil også bli laget en handlingsplan for samhandling der målet er å ta i bruk mulighetene i 
telekommunikasjon, etablere systemer og arenaer for dialog, og utarbeide avtaler som fremmer 
samhandling.  
 
Helse Nord vil samarbeide nært med Barentssekretariatet i Kirkenes og med andre etater. 
Satsingen skal videre skje innenfor rammene av det etablerte internasjonale samarbeid i området. 
 

5.8 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning 
Alle innbyggere har rett til et likeverdig helse- og sosialtjenestetilbud. Samene har som urfolk 
ifølge Grunnloven rett til et særlig vern for å kunne utvikle sin kultur, språk og samfunnsliv. Som 
et ledd i dette gjennomførte Helse Nord i 2005 en kartlegging om kompetanse og tjenestetilbud 
for samiske brukere i helse- og sosialtjenesten i Nord-Norge som brukes som grunnlag for videre 
planlegging og utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkning i helseforetakene i 
regionen. Rutiner knyttet til bruk av tolketjenester, samt tilrettelegging for pasienter med samisk 
bakgrunn er viktige tiltak. Ved siden av tiltak for å rekruttere samisktalene personell må fokus 
rettes mot å øke kunnskapen om samisk språk og kultur blant de ansatte. 
 

 63 Side 94



Samisk samarbeidsorgan, som ble etablert i 2005 mellom Sametinget og øvrige RHF, skal være 
rådgivende overfor de ulike samarbeidsinstansene når det gjelder spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkning. I tillegg til å arbeide videre med å etablere seg, ønsker samarbeidsorganet å 
prioritere informasjonsutveksling og spørsmål knyttet til utdanning. Samarbeidsorganet er også 
utfordret til å ta opp problemstillinger knyttet til samiske brukere. 
 
Samisk nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern er på det nærmeste fullt etablert. 
Senteret er en viktig samarbeidspartner for helseforetakene når det gjelder utvikling av 
kompetanse og forskning på disse temaene.  
 
 

5.9 IVARETAKELSE AV ”SØRGE-FOR-ANSVARET” 

5.9.1 ”Sørge-for-ansvaret” i forhold til økonomiske forutsetninger 
Helse Nord har i dette plandokumentet redegjort for utviklingsplaner og satsingsområder på de 
fleste av våre ansvarsområder. Den økonomiske utviklingen og fremskrivninger viser at 
foretaksgruppen har svært store ufordringer. Vi er avhengig av kontroll med økonomien og 
realvekst i inntekter for å kunne gjennomføre vedtatte satsinger.  
 
Helseforetakene må i 2008 gjennomføre omstillingstiltak for å oppnå økonomisk resultatbalanse. 
Dette er en særdeles krevende utfordring, som kan få konsekvenser både for pasienttilbudet og 
for de ansatte. Helseforetakene arbeider fortløpende med å utrede forslag for å løse de 
økonomiske utfordringene. 
 
I arbeidet med en langsiktig investeringsplan for 2007-2015 er det dokumentert et betydelig 
investeringsbehov. For flere av tiltakene er det driftsmessige besparelser som vil bidra til delvis 
finansiering av investeringene. For å kunne gjennomføre prioriterte prosjekter i overskuelig 
framtid er det nødvendig med investeringslån og investeringstilskott fra eier. 
 
Fra 2008 er basisrammen økt slik at helseforetakene i prinsippet er satt opp med midler til å 
ivareta og fornye kapitalen i åpningsbalansen. Ny medisinsk teknologi og behov for å heve den 
bygningsmessige standarden i forhold til standarden 01010 2002, innebærer at helseforetakene 
fortsatt må effektivisere for å kunne håndtere de økte kostnadene. 
 
I løpet av 1. halvår 2008 vil Helse Nord RHF gjennomføre en langsiktig analyse av økonomisk 
bærekraft og oppdatere og justere investeringsplanen slik at det blir samsvar mellom planlagte 
investeringer og foretakets økonomiske bæreevne. 
 
   
Styret i Helse Nord RHF har som målsetting å fortsette satsingen på helsepolitisk høyprioriterte 
områder som geriatri, rehabilitering og psykisk helse, samt gjennomføre et investeringsprogram 
som sikrer en moderne og tilfredsstillende infrastruktur. Satsingene vil imidlertid sannsynligvis 
skyves ut i tid.   
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Skal Helse Nord kunne møte de store utfordringene er det avgjørende at de økonomiske 
rammebetingelsene er forutsigbare, og ikke skaper nye tilpasningsproblemer. Det betyr at lønns- 
og prisvekst må kompenseres fullt ut. I tillegg er det særlig viktig at nye oppgaver fullfinansieres, 
og at Helse Nord kan følge opp tidligere vedtatte prioriteringer. Dette gjelder også for 
bygningsmessige prosjekter.  
 
Helse Nord RHF vil understreke behovet for økonomiske rammebetingelser som gir 
fullfinansiering av nylig gjennomførte reformer, og som gir muligheter for omstilling og 
utvikling av tilbudene til de helsepolitisk høyt prioriterte pasientgrupper. 
 

5.9.2 ”Sørge-for-ansvaret” i forhold til veksten i behov 
I planen har vi beskrevet noen viktige utviklingstrekk som påvirker folks behov for 
spesialisthelsetjenester. Antallet heldøgnsopphold i somatiske sykehus har økt en god del mer enn 
befolkningsutviklingen alene skulle tilsi. For perioden 1995-2001 var dette tallet på 1,5 %. 
Veksten har vært enda høyere for poliklinikk og dagbehandling.  
 
Aktivitetsøkningen gjenspeiler den medisinskfaglige og teknologiske utviklingen, som 
frembringer stadig nye behandlingsmuligheter og tilbud. Helse Nord ser det som en del av sitt 
”sørge-for-ansvar” å gjøre nye effektive behandlingstilbud tilgjengelige for den nordnorske 
befolkning. Dette fordrer imidlertid at helseforetakene samtidig har fokus på metodevurdering og 
kvalitetssikring, for å sikre at behandling med dokumentert effekt blir benyttet. Vurderinger av 
kostnader og resultater i relasjon til økt livslengde og/eller livskvalitet skal aktivt gjennomføres 
før nye behandlingsmetoder eller medisinteknisk utstyr tas i bruk. Ved innføring av nye metoder, 
bør det også gjøres grep som sikrer at de gamle ikke videreføres uten at det er dokumentert behov 
for det.  
  
De siste årene har Statsbudsjettet gir føringer om at aktivitetsnivået innen somatikk skulle 
videreføres om lag som før, mens målet om større aktivitetsvekst innen psykisk helse og 
rusomsorg enn somatikk samtidig også videreføres. For å sikre bedre kontroll på 
aktivitetsutviklingen, besluttet styret i Helse Nord RHF høsten 2006 å bringe aktivitet og 
bemanning tilbake til 2005-nivå. Det er knyttet store utfordringer til å kommunisere slike delvis 
motstridende krav, samtidig med at vi ivaretar det samlede ”sørge- for ansvaret” for befolkningen 
i regionen.   
 

5.9.3 Omstilling og effektivisering 
Styrking av tilbudet til helsepolitisk høyt prioriterte pasientgrupper som eldre og kronikere, 
psykisk syke og rusmisbrukere innebærer økt fokus på en mer helhetlig tilnærming til pasientene, 
tverrfaglig samarbeid, samhandling med kommunene, fokus på individuelle planer og 
pasientopplæring. Handlingsplanene som er vedtatt innebærer styrking av tilbud i hele regionen. 
Samtidig er det nødvendig å tilpasse og redusere kapasiteten på andre fagområder hvor det er 
mindre kapasitetsbehov (særlig kirurgi) og vri den til dagbasert behandling og økt bruk av 
desentralisering. Sammen med samhandling med primærhelsetjenesten vil dette være sentrale 
grep i omstillingsarbeidet både for å få ned det høye sykehusforbruket og for å forbedre 
tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene til pasientgrupper hvor behandlingsvolumet er stort og 
nærhet til tjenestene viktig 
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Helseforetakene har de siste årene opplevd en ulik utvikling i aktivitetsnivået, spesielt ved at 
aktiviteten ved UNN har økt mens øvrige helseforetak har opplevd liten endring. Hvis 
samhandlingen mellom sykehusene fører til ytterligere reduksjon i aktiviteten ved 
lokalsykehusene samtidig som aktiviteten ved UNN bringes tilbake til 2005 nivå som forutsatt og 
ventelistene øker, må aktivitetsmålene revurderes for å sikre tilstrekkelig samlet kapasitet for hele 
foretaksgruppen.  
 
En undersøkelse fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) viser at sykehusene 
i Nord-Norge utfører for lite dagkirurgi. Vi bruker flere kirurgiske senger enn nødvendig. 
Helseforetakene må i 2008 analysere den kirurgiske virksomheten for eventuelt å redusere 
antallet kirurgiske senger ytterligere. De minste sykehusene bør spesifikt vurdere å etablere felles 
kirurgisk/medisinsk sengepost. Vaktordninger i radiologi bør vurderes avviklet og erstattet med 
samarbeid med UNN og/eller Nordlandssykehuset HF når resultatet av prosjektarbeidet rundt 
felles virtuell vaktordning for radiologi foreligger. Helse Nord RHF har også igangsatt et prosjekt 
som omhandler medisinsk biokjemi, blodbanktjenesten, immunologi, medisinsk mikrobiologi og 
patologi som skal utrede felles faglige standarder for laboratoriefagene, nødvendige tiltak for 
opprettelse av regional blodbank og optimal ressursutnyttelse og hvordan sikre at mest mulig av 
laboratorievirksomheten kan bli utført innenfor helseregionen. Prosjektet skal avsluttes i 2008. 
Organiseringen av barnemedisin er gjennomgått. Denne saken skal til styret i mai 2008. 
Intensivmedisin er også gjennomgått, det vises til omtale annet sted. 
 
I gjennomføringen av omstillinger er det viktig at prinsippene for omstilling og 
bemanningstilpasning som er vedtatt må følges. Det må være ryddige prosesser og gode 
samarbeidsmodeller og deltakelse fra medarbeidere med kjennskap til spesialisthelsetjenestens 
drift og prosesser er avgjørende. For ledere er det avgjørende å ha forståelse og aksept, og 
samtidig kunne håndtere den usikkerhet og motstand som normalt skapes i slike prosesser. 
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6 Vedlegg  

6.1 Lokalsykehusmidler – om oppfølging av tilskudd 
 
Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark. 
Prosjektets hovedmål var å implementere telemedisin slik at det skapes grunnleggende og varige 
endringer i samhandlingen mellom sykestuer og sykehus, og bedre helsetjenesten slik at 
pasientforløp blir helhetlig med tilfredsstillende kvalitet.  
 
Prosjektet ble finansiert 50 % av Forskningsrådet og 50 % av deltakerne selv. Fire sykestuer og 
begge lokalsykehusene i Finnmark var med.  Prosjekt startet høsten 2005 og ble avslutet ved 
utgangen av 2007. Helse Finnmark HF var prosjekteier med Nasjonalt senter for telemedisin som 
prosjektleder.  
 
Det ble implementert telemedisinsk utstyr ved sykestuene i Alta, Båtsfjord, Honningsvåg og 
Vadsø, og ved de medisinske avdelingene på sykehusene. Det ble også montert takkamera over 
pasientseng inne på sykestuenes akuttrom. Dette kameraet kan fjernstyres fra AMK ved 
sykehusene noe som muliggjør veiledning fra sykehus til sykestue i kliniske og akutte 
situasjoner.  
 
På sykepleierfaglig nivå har det vært avviklet overførings- og utskrivningssamtaler omkring 
felles pasienter hver uke. Mellom Vadsø og Kirkenes har det vært sendinger etter behov. 
Tilbakemeldingene her er utelukkende positiv. Videre har det vært avviklet telemedisinske 
visitter etter behov. Dette er imidlertid en tjeneste som må videreutvikles. 
 
Prosjektet er dokumenter gjennom tre rapporter: samfunnsøkonomisk evaluering, følgeevaluering 
med fokus på fagfolkets tilbakemeldinger, og en teknisk erfaringsrapport. 
 
Styrking av lokalsykehusene i Finmark med bruk av telemedisin.  
Prosjektet er en videreføring av overnevnte prosjekt og strekker seg over en periode på 18 mnd. 
Prosjektet hadde sin formelle oppstart i desember 2007. Deltakere er sykestuene i Lakselv og 
Karasjok, lokalsykehusene i Finnmark, kreftavdelingen og geriatrisk avdeling ved UNN HF, og 
Nasjonalt senter for telemedisin. Helse Finmark HF eier prosjektet. 
 
Prosjektet vil utplassere mobilt videokonferanseutstyr ved sykestuene som åpner for utstrakt 
samhandling med lokalsykehusene og UNN. Prosjektet Telemedisin som samhandlingsredskap 
mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, har gitt nyttige erfaringer for hvordan prosjektet 
organiseres og gjennomføres. Dette prosjektet har også gitt nyttige innspill i forhold til hvilke nye 
tjenester som bør inkluderes i de telemedisinske tjenestene. Erfaringer herfra brukes for å 
effektivisere og kvalitetssikre implementeringen.   
 
Prosjektets formål er å sikre at lokalsykehusene og sykestuene i Finnmark med bruk av 
telemedisin får tilgang til spesialistkompetanse innen akuttmedisin, medisin og kirurgi. I tillegg 
vil utstyret tilgjengeliggjøre muligheter for videokonferansebasert undervisning og veiledning. 
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Sykestue-prosjektet 
Dette prosjektet har til hensikt å avklare sykestuenes rolle i dag og i tiden fremover (neste 5 år), 
og bidra til at sykestuene blir en avklart, forutsigbar og integrert del av vår spesialisthelsetjeneste. 
 
Fase 1 ble gjennomført i perioden 01.09.05. – 01.03.06. Faggruppen har beskrevet og avklart 
hvilke tjenester og pasientgrupper som er egnet for utredning, behandling eller oppfølging ved 
sykestueplasser. Vurderingen har tatt hensyn til en forventet medisinsk faglig og teknologisk 
utvikling samt alderssammensetning for kommende 10-årsperiode. 
 
Fase 2 ble gjennomført i perioden 1.01.06 – 31.12.06. I fase 2 skal de anbefalte tiltak eller 
justeringer i forhold til dagens opplegg prøves ut.  
Økonomigruppen har hatt som hovedmål å beskrive og foreslå finansieringsordninger for 
sykestueplassene, herunder vurdere bruk av ISF/DRG. Arbeidet har bestått i å: 
 
- Beskrive kostnader og kostnadsstrukturer ved dagens sykestueplasser. 
-  Beskrive kostnader ved oppgradering av sykestueplassene i tråd med faggruppens 

anbefaling i forhold til investeringer og drift. 
-  Vurdere om dagens ISF/DRG-system vil være en hensiktsmessig finansieringsform for 

sykestueplassene og hvordan dette slår ut for de ulike sykestueplassene.  
-  Dersom ISF/DRG-systemet ikke kan anvendes, bes gruppen vurdere alternative systemer 

og kriterier for finansiering. 
- Beskrive forslag til implementeringsplan. 
 
Arbeidet i Fase 2 er ikke ferdig. Prosjektet videreføres til arbeidet er sluttført. Fremdrift totalt for 
prosjektet viser så langt ingen avvik i forhold til søknaden. 
 
Desentralisering av polikliniske kontroller med fokus på IKT/telemedisinske løsninger 
Tildelte midler for 2007 er i sin helhet overført til 2008. Prosjektleder for den regionale delen av 
prosjektet er tilsatt (75%), og styringsgruppen er nedsatt med representasjon fra HF, 
konserntillitsvalgte og brukerutvalg. Det arbeides med å få på plass lokale prosjektledere og 
lokale prosjektgrupper i hvert helseforetak, samt utvikle detaljert prosjektplan for den regionale 
delen av prosjektet. Arbeidet skal intensiveres ut over våren 2008. Planlagt aktivitet i UNNs 
prosjekt ved prosjektoppstart er:  
 
Møter med avdelinger/ enheter som har stort volum av pasienter med kroniske lidelser og hvor 
man har tradisjon for å bruke begrepet ”kontroll om 1 år” (eks. pasienter med hjertesvikt, 
nyresvikt, diabetikere). Målet med dette er å skape aksept for at det kan overlates til fastlegene å 
bestemme når pasienten trenger kontroll i spesialisthelsetjenesten. 
Opprettelse av 1-2 kliniske samarbeidsutvalg (primærleger og sykehusleger) for å få fram flere 
områder hvor praksis kan/bør endres. Sette fokus på transportkostnader og det faktum at det er de 
lokale helseforetakene som betaler når pasienter innkalles til kontroller på UNN. 
 
PKO den andre veien – spesialistene som praksiskonsulenter i primærhelsetjenesten 
50 % stilling som prosjektkoordinator lyses ut i jan 2008 og midlene er i sin helhet overført til 
2008. Det er laget prosjektskisse over omfang av spesialister som kan delta og innhold i 
praksisbesøkene. Skissen beskriver også hvordan man kan evaluere effekten av ordningen 
gjennom ulike kartleggingsprosjekt. 
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Standard pasientforløp – et middel for å få til bedre samhandling i behandlingskjeden for 
pasienter med akuttmedisinske problemstillinger 
Prosjektmidlene er i sin helhet overført til 2008. Prosjektmedarbeider i 50 % stilling blir utpekt i 
januar 08 og da vil styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper bli etablert. 
Hovedinnholdet i prosjektet er gjensidig hospitering for alle helsefaggrupper i akuttmottak og 
kommunale legevakter, utarbeidelse av felles faglige og administrative prosedyrer, klargjøring av 
ansvarsområder og kompetanseheving for alle involverte parter.  
Styrking av geriatrisk team, utviklingsprosjekt for ambulant geriatri UNN Narvik 
Bevilget 1 mnok i 2005. Prosjektperioden går ut 2008, og aktivitetene pågår som planlagt. Kr 
400 000 kroner er overført til 2008 og skal brukes til opplæringstiltak på kliniske avdelinger og 
implementering av rutiner rundt tiltakskjedetenkningen og til nettverkmøter med kommunene. 
 
Videreutvikling av tilbud innen rus, psykisk helse, kreftomsorg, kompetanse, 
telemedisin/UNN (DMS Nord-Troms)  
Tildelt i 2 mnok i 2005, overført i sin helhet til Nordreisa kommune april 2006.  
I 2006 og 2007 er det brukt midler på prosjektledelse (50 % stilling), hospitering, oppretting og 
drift av faglige nettverksgrupper. Ombygging og innredning av lokaler for røntgenundersøkelser, 
laboratorium, akuttrom, teleortopedi og hudbehandlingsenhet. 
Det gjenstår kr 200 000 som overføres til 2008. Midlene skal brukes til å bedre de fysiske forhold 
til områdegeriatri/rehabilitering og sykestue. 
 
Videreutvikling av DMS Midt Troms/UNN  
Tildelt 1 mnok i 2005, overført til Lenvik kommune i 2006. Midlene ble brukt i 2006, i hovedsak 
til bygningsmessig utredninger ved Lenvik helsesenter/Distriktsmedisinsk senter og laget skisse 
for hvordan tilbygg/nybygg kan plasseres i forhold til eksisterende bygg slik at man får 
hensiktsmessige lokaler til ambulante tjenester. Arbeidet ble gjort av egne ansatte, prosjektledere 
i DMS-prosjektet og ved kjøp av tjenester fra eksterne rådgivningsfirma. 
 
Prosjekt: Utredning om en evt. etablering av ny spesialitet innen akuttmedisin (på vegne av 
alle RHFene) 
Prosjektet er startet opp desember-07 og det er opprettet styringsgruppe og prosjektgruppe. 
Fagdirektørkollegiet er styringsgruppe og prosjektgruppen er sammensatt av spesialister fra alle 
RHFene og de aktuelle fagområder. Mandatet for prosjektet er relativt omfattende og 
prosjektperioden er delt i en kartleggingsfase, en analysefase og en vurderings-/konklusjonsfase. 
Kartleggingsfasen strekker seg til mai-08 og dette arbeidet er godt i gang. Det er gjennomført 
kartlegging av sammenliknbare lands spesialiteter/grenspesialiteter/formelle kompetanseprogram 
som er etablert for å styrke akuttfunksjonene både ved lokalsykehus og ved større sykehus 
akuttmottak. Prosjektet skal gjennomføre en studietur til Sverige i uke 11 og til Skottland i uke 
19. Både små og store sykehus skal besøkes. Prosjektet skal sluttføres innen årsskiftet. 
 

 

6.2 Tabell – oppsummering tilsyn 
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Rapportering tilsyn 2007     
UNN     

Status lukking  Kort om hvilke tiltak som er satt 
inn/ 

Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvor Avvik/merknader - innhold 

per dd.  andre kommentarer 
10.-11.okt. Seksjon for 
ambulant ReHabilitering 

Ingen avvik, 1 merknad   07/5380-8 

23.-24.okt. Fysikalsk medisin 
og rehabilitering - sengepost 

Ingen avvik, 1 merknad.   07/1687-4 

25. - 26. september 
Fødestuen Sonjatun 

Ingen avvik, 1 merknad   07/3872-8 

20. - 22. juni: Akuttmottaket 
UNN Tromsø 

Ingen avvik, 1 merknad: De fysiske og 
organisatoriske forhold begrenser en 
optimal pasientflyt i akuttmottaket. 

  Avdelingen arbeider med disse 
forhold. 

Statens Helsetilsyn  
  

3. og 4. mai: Longyearbyen 
sykehus 

Ingen avvik, 1 merknad: Det hadde 
vært en fordel med mulighet for 
telemedisinsk veiledning i akutte 
situasjoner 

    

Riksrevisjonen     
Datatilsynet         
Mattilsynet  27. nov. tilsyn hovedkjøkken 

UNN Tromsø  
  Svar sendt 18/12- 07   

Arbeidstilsynet         
16.-18.okt. Revisjon HMS, 
MTU, 
Behandlingshjelpemidler og 
elektro UNN Tromsø 

9 avvik, 3 merknader Svar sendt 16/1-08 07/5289-2 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap  

18.sept. Longyearbyen 
sykehus 

3 avvik Svar sendt 27/12-07 07/5224-2 

Statens 
forurensningstilsyn 

        

Statens strålevern          
Fylkesmannen         
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Kommunene 
Bygningsloven 

        

Lokalt el-tilsyn  Klubblokale Jonas 
Liesgt.Tromsø  21. juli  

12 feil/mangler ved det elektriske 
anlegget 

  Strøm frakoblet, leiekontrakt sagt 
opp. 

Kommunalt 
brannvesen  

        

Annet         
Helse Finnmark     
Statens Helsetilsyn  Akuttmottak i Klinikk Kirkenes 

og Klinikk Hammerfest. 
Døgnenhet Jansnes 
november 2007. 
Legemiddelhåndtering. 
Kirurgisk avdeling Kirkenes, 
desember 2007 

1 avvik (Hfest): Klinikk Hammerfest 
mangler et system som sikrer at drift i 
akuttmottaket foregår på en planlagt, 
organisert og forutsigbar måte slik at 
faglig forsvarlig pasientbehandling 
sikres. 3 merknader i Hfest, to 
merknader i Knes 

Helsetilsynet har lukket 
avvik på grunnlag av plan 
fra foretaket. Planen skal 
fullføres i løpet av vår 

Inndeling av pasienter i ulik 
hastegrad og med ulik oppfølging. 
Tilrettelegging for pasienter med 
lav hastegrad som må vente lenge. 
Skriftlig dokumentasjon i 
forbindelse med inndeling i 
hastegrader mangler, 
rapportverktøy for styring er ikke på 
plass 

 Akuttmottaka i Klinikk 
Kirkenes og Klinikk 
Hammerfest.  Mars 2007.   

1 avvik (Hfest):  Klinikk Hammerfest 
mangler et system som sikrer at drift i 
akuttmottaket foregår på en planlagt, 
organisert og forutsigbar måte slik at 
faglig forsvarlig pasientbehandling 
sikres. 

Helsetilsynet har lukket 
avvik 

Inndeling av pasienter i ulik 
hastegrad og med ulik oppfølging.  
Behov for mer overvåkingsutstyr, 
senger større rom.  Det blir 
fremdeles arbeidet med lukking av 
avvikene 

Riksrevisjonen  3 merknader i Hfest, to merknader i 
Knes   

Datatilsynet Klinikk Hammerfest, okt 05 - 
juni 06 

2 avvik. Mulig å hente pasient 
opplysning fra andre sykehus og 
manglende oppfølging av logg for 
innsyn i pasientjournal 

Ett avvik som ennå ikke 
er lukket. Ny programvare 
planlagt ved UNN, som 
også skal innføres i de 
andre foretaka 

Endring i rutiner slik at 
bilder/pasientopplysninger blir 
utlevert etter forespørsel, ikke bare 
hentet. Ny programvre ennå ikke 
kommet, kommer trolig i februar 
2007. Sekk av logger ikke 
gjennomført over alt i 
helseforetaket 

Mattilsynet          
Arbeidstilsynet Akuttavdelinga Hammerfest 

mai 2007 
1 avvik: ikke tilfredsstillende 
internkontrollsystem ved ambulansen 
i Hammerfest 

Avviket er lukket   
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 Helse Finnmark,  2005 17 pålegg - 15 lukka Arbeider med lukking av 
avvik  8. Forholdet 
mellom oppgaver som 
skal utføres og ressurser 
til å utføre dem skal være 
balansert, og avvik 9: 
Omstillinger og større 
endringer skal behandles 
som arbeidsmiljøsaker   

 Arbeid med oppfølging etter flere 
av avvika som Arbeidstilsynet har 
lukka, er forsinka 

   Rapport om tiltak 
gjennomført for lukking 
sendt Arbeidstilsynet 

 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap  

Klinikk Hammerfest og 
Kirkenes, april 2007  

7 avvik: Ikke systematisk rapportering 
for HMS-arbeid Manglende 
internkontroll for eletriske 
installasjonar og noen apparater  
Manglende rutiner for forebyggende 
arbeid på elinstallasjoner  
Ingen samling av avvik for å se 
risikobilde  
Manglende driftsansvarlig for 
lavspenningsanlegg, dermed mangel 
ved forsvarlig drift av anlegg  
Avtale med elektroinstallasjonsfirma 
må bringes i samsvar med forskrifter 
Manglende vurdering av sikkerhet ved 
utlevering av hjelpemidler 

 Arbeider med plan for 
lukking til DSB.  Noen av 
avvikene er retta opp. 

  

Statens 
forurensningstilsyn     

Statens strålevern      
Fylkesmannen     
Kommunene 
Bygningsloven     

Lokalt el-tilsyn  Klinikk Hammerfest og Klinikk 
Kirkenes, april 2007. 

 !2 mangler avdekket i Kirkenes, 10 
mangler i Hammerfest 

 Alle mangler rettet opp, 
unntatt 1-2 på hvert sted 
som rettes opp i 
forbindelse med 
ombygging av hovedtavle 
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våren 2008. 
Kommunalt 
brannvesen  

 Klinikk Kirkenes, august 2007  Dokumentasjon av 
internkontrollrutiner for brannsikkerhet 
er mangelfulle Mangler 
dokumentasjon for opgavefordeling 
mellom eier og driver  
Bygget er mangelfullt tilrettelangt for 
brannvesenets innsats. 
Brannvernleder mangler 
tilfredsstillende kompetanse. 
Manglende oversikt over godkjente 
bygningsmessige endringer gjennom 
tidene Brannverntegninger er ikke 
oppdaterte i forhold til situasjonen i 
bygget Mangler dokumenterte rutiner 
for oppretting av avvik og/eller 
anmerkning etter ulike tilsyn. Mangler 
system for overvåkning av 
internkontrollen Ledesystemet ikke i 
samsvar med gjeldendee krav  
Egen risikoanalyse for brann ikke fulgt 
opp.  Mangler planer for oppgradering 
av bygget 

 Tilbakemelding med plan 
for lukking av avvik under 
arbeid. 

  

Annet:  
Arbeidstilsynet og 
Helsetilsynet 

 Klinikk Kirkenes, Oktober 
2006.  Rapport i mai 2007 

Helsetilsynet:  mangler 
hygienesykepleier og smittevernlege 

 Avvik fra Helsetilsynet 
lukka.  Avvik fra 
Arbeidstilsynet under 
arbeid. 

  

 
 

Arbeidstilsynet: Mangel på 
dokumentasjon om hvilke vaksiner 
personalet bør få tilbud om  
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Rapportering tilsyn     
Nordlandssykehuset     

Status lukking  Kort om hvilke tiltak som er 
satt inn/ 

Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvor Avvik/merknader - innhold 

per dd.  andre kommentarer 
Statens Helsetilsyn  SPS ved       
(Det gjennomføres eget 
tilsyn av blodbanker) 

Røsvik bo og 
beh.senter 

Tilsyn høsten 2007 – 2 avvik og 6 
merknader 

Lukket   

          
  Vesterålen       
  Boldbank 9 observasjoner Lukket   
          
  DPS, Andenes Tilsyn oktober 2007 – 5 avvik og 3 

merknader 
Frist for lukking 02.02.2008 Plan for lukking under 

utarbeidelse 
          
  NLSH HF       
  Smittevern 2006 Alle 3 avvik lukket 2007 Lukket   
Riksrevisjonen         
Datatilsynet         
Mattilsynet  Lofoten 1 avvik etter tilsyn 31.08.07 Lukket   
Arbeidstilsynet NLSH 2005/2006 God Vakt – de siste pålegg lukket 

sommer 2007 
Lukket   

          
  NLSH 2006 Smittevern – alle 3 avvik stadfestet 

lukket høsten 2007 
Lukket   

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Vesterålen 2006 8 avvik og 5 merknader – lukket høst 
2007 

Lukket   

          
  NLSH Tilsyn oktober 2007 – 2 avvik og 3 

merknader 
Lukket   

Statens forurensningstilsyn         
NLSH      Statens strålevern  
Krav til PCB sanering Tiltaksplan er til behandling hos 

tilsyn 
Ikke lukket 
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Fylkesmannen         
Kommunene Bygningsloven         
Lokalt el-tilsyn  NLSH Som del av tilsyn fra DSB, se over     
Kommunalt brannvesen  Rønvik, RBB 6 avvik til system og 

bygning/vedlikehold 
Tiltak og tiltaksplan for 
lukking er godkjent 

Plan for utbedring sendes på 
anbud medio februar 2008 

          
  Vesterålen Div. avvik knyttet til bygningsmessig 

infrastruktur 
Ikke lukket Planlagt lukket v/ nytt 

sykehusbygg 
          
  Lofoten  7 avvik og 2 merknader – avvik 1-3 

søkt lukket 7.12.07. 
Frist for lukking av 
resterende er 28.02., 31.03. 
og 31.12.2008 

  

  (29.06.07)       
Annet       
Brannteknisk gjennomgang i 
regi av Helse Nord 

NLSH Sentrum, 
Lofoten og Vesterålen 

Diverse forhold påpekt i egen 
rapport (Reinertsen rapporten) 

  Tiltak under iverksetting og 
planlegging 

 
Rapportering tilsyn     
Helgelandssykehuset     

Status lukking  Kort om hvilke tiltak som er 
satt inn/ 

Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvor Avvik/merknader - innhold 

per dd.  andre kommentarer 
Statens Helsetilsyn  
(Det gjennomføres eget 
tilsyn av blodbanker) 

20 - 21.03                      
Akuttmottaket Mo i Rana 

Ingen avvik     

Riksrevisjonen         
Datatilsynet         
Mattilsynet  Januar. Kjøkken Mo i Rana 1 avvik  Frist for lukking av avvik 

forlenget til 1. juli 
Bygningsmessige utbedringer 

Arbeidstilsynet         
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

17.09-21.09 4 avvik, 4 anmerkninger Skal være lukket innen 
30.04 

  

Statens forurensningstilsyn         
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Statens strålevern  Pålegg ifm. Godkjenning 
GG07-33 og GS07-29 

3 pålegg gjenstår   Venter på "fysiker-ordning" i 
hele Helse Nord 

Fylkesmannen         
Kommunene Bygningsloven         
Lokalt el-tilsyn          
Kommunalt brannvesen  15.11.2008 Mo i Rana 7 avvik, 2 anmerkninger Skal være lukket innen 

31.03 
  

Annet         
 
Sykehusapotek Nord – ikke gjennomført tilsyn i 2008. 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.02.2008 200800072-20  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

 
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 29022008. 
UTTALELSE TIL ÅRLIG MELDING 2007. PLAN 2008-2010. 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt telefonmøte 29.02.2008 kl. 10.00 – 10.45. AU i RBU avholdt 
formøte fra kl. 09.00. Deltakelse fra øvrige medlemmer i RBU var frivillig. 
 
Til stede: 
Hans Austad (til 10.30) 
Ragnar Moan (til 10.00) 
Sissel B. Jenssen 
Else Andreassen 
Asle Sletten 
Bjørnar Østgård 
 
Saksliste: 
Sak 10/2008 Årlig melding 2007. Plan 2008-2010. Uttalelse fra RBU. 
 
 
Sak 10/2008 ÅRLIG MELDING 2007. PLAN 2008-2010. UTTALELSE FRA RBU. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg har gjennomgått utkast til årlig melding for 2007 og plan 2008-2010, 
og ønsker å komme med følgende kommentarer og innspill: 
 
RBU mener for det første at Helse Nord fokuserer på en visjon og et verdigrunnlag som også 
er viktig for brukerne, bl.a. gjennom at Helse Nord vil at pasientene skal velge å bli behandlet 
i regionen, med kvalitet, trygghet og respekt som bærende elementer. 
 
For brukerne av tjenesten vil kvaliteten og innholdet i tjenesten være svært viktig. Resultatene 
på flere kvalitetsindikatorer som f eks epikrisetid, individuell plan og korridorpasienter er 
fortsatt for dårlige. Brukerutvalget må ha større søkelys på utviklingen av disse indikatorene i 
tiden fremover. 
 
RBU vil understreke viktigheten av at pasientene må føle seg trygge og ikke får infeksjoner 
på sykehus. Det vises i den sammenheng til RBUs uttalelse i møte 18.02.2008 vedrørende 
testing av ansatte for hepatitt c (jf referatsak). 
 
RBU merker seg det som fremkommer i forhold til aktivitet spesielt innen psykisk helse og 
rus, men også øvrige områder under punkt 2.3.1, om at døgnaktivitet generelt går ned, mens 
det er vekst innen poliklinikk. Det fremgår ikke mye i meldingen om hvorvidt dette er bra for 
alle pasienter innen psykisk helsevern og rus. Mange sengeavdelinger er lagt ned de siste 
årene, og det har vært satset sterkt på å bygge opp poliklinikkene. Tilbudet i kommunene har 
ikke vært så godt utbygd. Det samme gjelder rusbehandling. Ensidig økning innen poliklinisk 
behandling, hvis det går på bekostning av nødvendig døgnbehandling er kanskje ikke alltid 
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det beste for alle pasienter. Helse Nord står nå foran å implementere rusplanen. Hvilke tilbud 
bør det satses på innenfor dette feltet? Svært mange pasienter har både rus- og psykisk lidelse 
samtidig. Det største problemet er kanskje om kommunehelsetjenesten ikke har bygd opp 
tilsvarende tilbud. Et viktig poeng for rusmiddelmisbrukere, og kasnskje også for noen 
psykiatriske pasienter, er å bryte opp med det hjemlige miljøet. Derfor er kanskje ikke 
hjemkommunen alltid det beste stedet for alle.  
 
På bakgrunn av disse problemstillingene vil RBU foreslå at det vurderes å gjøre en kvalitativ 
undersøkelse blant pasientene i regionen, for å finne ut mer om hvordan de oppfatter at 
tjenestene har utviklet seg de sist årene. Det kunne gjøres som en oppsummering i forhold til 
Opptrappingsplanen.  
  
Beskrivelsene knyttet til avsnittene om brukerutvalg og brukermedvirkning i meldingen er 
dekkende for inntrykket som RBU også sitter med på dette området. Samhandlingen mellom 
RBU og Helse Nord har blitt forbedret de siste årene, bla. gjennom observatørordningen til 
styret, vedtak om plan for brukermedvirkning og samhandling med administrasjonen. 
Aktiviteten er god i alle brukerutvalg. Det er veldig positivt at det satses på å utvikle 
tilleggskompetanse i systemet gjennom å ansette brukere i helseforetakene på områder der det 
er formålstjenelig. De erfaringene som nå hentes inn innen psykisk helse, rus og diabetes vil 
danne et godt utgangspunkt for videre utvikling, og dette vil RBU følge opp. RBU ser at det 
fortsatt gjenstår at Helse Nord yter tilskudd til brukerorganisasjonene som er på samme nivå 
som øvrige regioner har. Virksomhetene i brukerorganisasjonene er økonomisk krevende i vår 
region. 
 
Plandelen omtaler i punktene 5.2.1 til 5.2.3 viktige områder. God arbeidsdeling, utvikling av 
gode lokalsykehus, samhandling og desentralisering og langsiktig styrking av tilbudet til eldre 
og kronikere er svært viktige områder som må prioriteres.   
 
Diskusjonene om lokalsykehusstrategi blir viktig for RBU å følge opp i 2008. Det har vært et 
fokus på hva man vil fylle lokalsykehusene med. Det er nødvendig å tydeliggjøre hvilke krav 
som skal stilles til et lokalsykehus, slik at befolkningen er klar over hva de er og skal være.  
 
RBU vil understreke at utviklingen de siste årene gjennom satsingen på utvikling av 
spesialisthelsetjenestene for eldre og kronikere, må følges opp videre. Det er påkrevd å få økt 
antall geriatere og andre spesialister innenfor kronikersatsingen, og øke forskningsaktiviteten. 
Dette er også i tråd med befolkningsutviklingen og alderssammensetningen i regionen. Selv 
om Hele Nord har en ”ung” befolkning er det mange industriplasser og kystkommuner som nå 
preges av fraflytting og ”forgubbing.” Netto fraflytting fra regionen i 2007. 
 
Rehabiliteringstilbudet er ikke godt nok. Det er derfor svært viktig å fortsette satsingen på å 
bygge opp tilbudet videre. Det er mange som må vente på rehabiliteringstilbud. Dette er etter 
RBUs oppfatning ikke bare uheldig, men uakseptabelt.  
 
Samhandling mellom nivåene, med kommunehelsetjenesten og lokalsykehus f eks, må også 
vektlegges. Det er viktig med gode samarbeidsrutiner. Alle nivå må ta ansvar for pasientene, 
for å unngå reinnleggelser f eks. Satsingen på dette området må videreføres. Pasientombudene 
får også et økt ansvar innen kommunene.  
 
RBU og brukerutvalgene i regionen har vært opptatt av pasienttransporttilbudet i regionen. 
Dette temaet er imidlertid lite synlig i dokumentet, og er ikke eget punkt i plandelen, selv om 
dette er et viktig omtråde både økonomisk og i forhold til tjenestene. RBU foreslår at dette bør 
utvikles som eget punkt i plandelen. 
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RBU mener at det er viktig for utviklingen av tilbudet, at alle som vil det, får tilbud om 
heltidsstilling. Under punkt 5.4.2 om helsefagutdanning bør det tas inn at arbeidet med å 
skaffe flere praksisplasser må intensiveres. 
 
Det vises til punkt 5.6 om LMS og brukermedvirkning. Plandokumentet beskriver mange 
viktige utfordringer knyttet til brukermedvirkning på systemnivå, som er viktige for RBU. 
RBU påpeker at plandokumentet må kompletteres med de tiltak som beskrives i plan for 
brukermedvirkning. Sammen med viderføring av observatørordning, utvikling av bedre tilbud 
innen LMS og gode vilkår for brukerutvalgenes virksomhet viktige forutsetninger for å sikre 
brukermedvirkning på systemnivå. Brukernettverk er viktige, disse bør utvikles på samme 
måte som fagnettverk. Dette bør inkluderes i 5.6.1.  
 
Til slutt vil RBU støtte de prioriteringene som fremkommer i arbeidet med omstilling jf det 
som står under punkt 5.9.3. Det er viktig å utvikle mer helhetlige tjenester og sikre utvikling 
av tilbud til prioriterte pasientgrupper i hele regionen. Denne utviklingen må skje innenfor de 
økonomiske og ressursmessige forutsetninger som er tilgjengelige.  
 
Protokoll utskrevet 
 
 
29.02.2008 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ingvild Røe 
rådgiver 
         
 
 
 
 
 
 
Kopi: HRI, LHV, KIF, OL 
Helseforetakene i regionen v/direktør og brukerutvalg 
Pasientombudene i regionen 
Brukerorganisasjoner i regionen 
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STYRESAK 27-2008/3  FØDETILBUDET/SOMMERTURNUS I HELSE NORD 
 SOMMEREN 2007 – EVALUERING,  
 JF. STYRESAK 12-2008/5 
 Sakspapirer ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Bakgrunn 
Under behandling av styresak 12-2008/5 fattet styret i Helse Nord RHF, den 6. februar 2008 
følgende vedtak: 
 
Styret ber seg forelagt dokumentasjon i forhold til de påståtte lovbruddene med hensyn til 
signerte drøftingsprotokoller og inngåtte avtaler. 
 
Noe av bakgrunnen var følgende protokolltilførselen til nevnte styresak: 
 
Protokolltilførsel til styresak 12-2008/5 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse 
Nord sommeren 2007 – evaluering: 
 
Ansattevalgte representanter er sterkt uenig i arbeidsgivers konklusjon i forhold til 
gjennomføringen av sommerferien 2007. I saksfremlegget fremkommer det flere direkte feil. 
Det fremkommer blant annet en påstand om at det er inngått avtale med NSF på 
Helgelandssykehuset, noe som ikke er tilfelle. Her ble heller ingen sommerturnuser for 
sykepleiere godkjent av tillitsvalgte verken i Sandnessjøen eller i Mo i Rana. 
 
Tilbakemeldinger vi har fått fra tillitsvalgte ved helseforetakene viser at det har vært svært 
mange lovbrudd i form av ulovlig planlagt overtid, overskridelse av lovlig arbeidstid i form 
av doble vakter, og flere timer per uke enn arbeidsmiljøloven tilsier. Både ansatte og 
tillitsvalgte har meldt fra om situasjoner som ikke er akseptable ut fra et kvalitets- og faglig 
forsvarlighets perspektiv. 
 
Det kan ikke være tvil om at turnuser skal godkjennes av tillitsvalgte, og de må være lovlig 
satt opp etter arbeidsmiljølovens krav og krav til forsvarlig tjeneste etter Lov om 
Spesialisthelsetjenesten § 2.2 og Lov om Helsepersonell § 4. 
 
Vi forventer at styret holdes kontinuerlig orientert om hvilke tiltak helseforetakene gjør for å 
sikre en forsvarlig drift, tilstrekkelig bemanning og lovlige, underkrevende turnuser for 
sommerferien i 2008.  
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
Vurdering 
RHF-et har bedt om at hvert enkelt helseforetak oversender en redegjørelse for hvordan en har 
drøftet dette med de tillitsvalgte, samt en kopi av drøftingsprotokollen, for å kunne være i 
stand til å vurdere opplysningene, samt påstandene om lovbrudd. Vedlagt denne saken er HF-
enes tilbakemelding, med unntak av Helse Finnmark HF. 
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Med utgangspunkt i protokolltilførselens påstand om at det ikke er inngått avtale med NSF på 
Helgelandssykehuset, og at ingen sommerturnuser for sykepleiere ble godkjent av tillitsvalgte 
verken i Sandnessjøen eller Mo I Rana, vises det til vedlagte protokoller som er undertegnet 
av Ivar Kirkfjell og Lisbet Ann Johansen. 
 
Når det gjelder protokolltilførselens påstand om mange lovbrudd i form av ulovlig planlagt 
overtid, overskridelse av lovlig arbeidstid i form av doble vakter, og flere timer per uke enn 
arbeidsmiljøloven tilsier, har det fra Helse Nord RHF sin side ikke vært mulig å fremskaffe 
dokumentasjon ut over saksfremlegget på at dette har vært tilfelle.  
 
Protokolltilførselen tar også opp problemstillingen om at turnuser skal godkjennes av 
tillitsvalgte, og de må være lovlig oppsatte. Dette samsvarer med Helse Nord RHF’s syn. En 
har ikke avdekket avvik på dette området for sommerturnus eller fødetilbud for 2007, se 
vedlagte protokoller.  
 
Konklusjon 
RHF har ikke avdekket påståtte ulovligheter ut over det som fremkommer i saksfremlegget.  
 
Protokolltilførselens anmerkning om manglende avtale ved Helgelandssykehuset HF er 
tilbakevist. Helse Nord RHF har lagt ved overordnede avtaler for gjennomføring av 
ferieavvikling ved Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ved 
Nordlandssykehuset HF har en gjennomført planlegging og gjennomføring av ferieavvikling 
på vanlig desentral måte og i samarbeid med de lokale tillitsvalgte. Når det gjelder 
gjennomføringen ved Helse Finnmark HF, har vi på nåværende tidspunkt ikke klart å 
fremskaffe dokumentasjon. 
 
Helse Nord RHF vil påse at det enkelte helseforetak planlegger og gjennomfører avviklingen 
av sommerturnus og fødetilbud sommeren 2008 på faglig forsvarlig måte, samt etterlever 
avtaleverk på området. RHF har pr. dato rapportert til Helse- og omsorgsdepartementet planer 
for gjennomføringen av ferieavviklingen i 2008. 
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21.03.07.
OVERORDNET DRIFTSPLAN UNN HF 2007

Gjelder alle avdelinger i UNN, samt alle yrkesgrupper.

Etter fjorårets drift i jul- og nyttåret med sammenslåinger og stenginger av flere sengeposter i 
UNN Tromsø er det avholdt evalueringsmøter med de berørte avdelinger.
Tilbakemeldinger som kom på evalueringsmøtene er forsøkt ivaretatt så langt det har latt seg 
gjøre i planen for påskedriften 2007.

I perioder hvor uker i turnus omarbeides til helg- og høytidsplan (jul -/nyttår og påske) er det 
ikke ensbetydende med minimumsdrift hele perioden. Se derfor anmerkning under hver periode. 
For samarbeidende avdelinger er det viktig at driftsplan planlegges i god tid. Avdelingsleder 
eller den som har fått delegert personaladministrasjon ved den enkelte avdeling kan pålegge 
ansatte å ta ut avspasering i perioden/-e. Avdelingsvise drøftinger med tillitsvalgte skal 
gjennomføres jfr. AML §§ 8-1, 8-2 og 10-8. Avvikling av F4 dager må skje i samsvar med 
gjeldende Overenskomst for aktuelle arbeidstaker. Omarbeidet plan skal være ferdig og godkjent 
en måned før start.
Det forutsettes at de ulike avdelingers bemanningsplaner gjennom året legger opp til maksimal 
samordning av de ulike faggruppene innen avdelingen slik at personellressursbruken blir mest 
mulig rasjonell. 

Minimumsdrift = Minimumsbemanning med effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser
Lavdrift = Drift tilsvarende 70 % av full drift og bemanning deretter

All overført ferie fra 2006 skal som hovedregel være avviklet før 01.05.07.

Avdelingsledelsen må påse at driftskapasiteten i poliklinikkene koordineres i lavdriftsperioder.

UKE 10: Vinterferie for grunnskoler: (Fra mandag 05.03 t.o.m. lørdag 10.03.)
For at planleggingen av vinterferieuken skal være mulig innen rimelig tid er dere bedt om å
legge opp til en drift mest mulig likt det som var gjeldende for vinterferieuka i 2006.
For de som ikke har ferie til gode tas ut avspasering evt. kan arbeidstaker tilbys å jobbe ved 
annen avdeling i hele eller deler av perioden. Dette gjelder alle personellgrupper. Bemanning 
tilpasses drift. Vil minne om at søndag ikke er feriedag.
Plan for operasjonskapasitet i UNN Tromsø er lagt frem til påsken 2007 og vil være gjeldende jfr 
tidligere utsendte oversikt over operasjonskapasitetsfordeling. Dvs. at kapasiteten ikke skal 
reduseres ut over denne plan.

Detaljer for planlagt drift UNN Harstad og UNN Narvik; sendt ut tidligere.
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Påske:
På samme måte som julen 2006 planlegges sammenslåing og stenging av sengeposter i påsken.
Helg- og høytidsturnus utarbeides over 3 uker, uke 13, 14 og 15. (Fra mandag 26.03 t.o.m. 
søndag 15.04.). Lovbestemte fridager beregnes for denne perioden. 

De avdelinger som skal være sammenslått skal utarbeide felles turnuser og arbeidsplaner og 
det skal legges opp til reell samdrift, dvs. at de avdelinger som driver sammen skal benytte felles 
vaktrom, bemanning skal sees i sammenheng osv.
Så langt driften tillater det skal personalet avvikle ordinær avspasering og feriedager.
I følge overenskomster kan det, etter at spørsmålet er drøftet mellom partene, i stedet for 
godtgjøring, innarbeide helt eller delvis F4-dager til avspasering i arbeidsplanen.

Detaljert plan for sammenslåing og stenging: Sendt ut tidligere.

Detaljer for planlagt drift UNN Harstad og UNN Narvik: Sendt ut tidligere.

Mai: 
Det forutsettes full drift i mai måned, bortsett fra på helg- og høytidsdager og fredag 18.mai som 
i år er en inneklemt fredag.  
Fra og med søndag 29. april til og med mandag 28. mai beregnes lovbestemte fridager etter 
AML § 10-8. 

Sommer:
Hovedferieperioden settes i Tromsø til 8 uker f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 33 og i Harstad og Narvik til 
9 uker f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 34. 
Detaljert plan for de kliniske avdelinger: Se eget vedlegg med detaljer.

Ferieavviklingen planlegges på denne måte for å redusere behovet for innleie av vikarer til et 
minimum. Det er i tillegg ønskelig at man unngår større belastning på bemanningen enn nødvendig. 
Det skal avvikles minimum 4 uker ferie i hovedferieperioden for arbeidstaker som har opptjent fulle 
feriepengerettigheter. 
For å unngå lønnstrekk i juni må ansatte som ikke har opptjent fulle feriepengerettigheter, gi beskjed 
til Seksjon for personalservice innen 12.05.07.

Full feriefritid er 5 ferieuker (30 virkedager). Søndag er ikke feriedag. Ved planlegging av ferie for 
arbeidstakere som går i en arbeidsplan/turnus må dette tas hensyn til. 

Arbeidstakere over 60 år har 6 virkedager ferie i tillegg. (Antall arbeidsfrie dager i ekstraferien er 
begrenset til det antall arbeidsdager arbeidstakeren normalt har i en arbeidsuke).

For ”ikke kliniske” avdelinger åpnes det opp for individuelle løsninger av ferieplanleggingen der 
det er nødvendig av drifts- og økonomiske hensyn. Ferieavviklingen må likevel skje innenfor de 
rammer som gjelder i Lov om ferie og AML. 

Eventuell restferie som ikke er avviklet før hovedferieperioden bør avvikles i løpet av høsten.

Knut E. Schrøder
Direktør
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26.03.07.

SOMMEREN 2007 UNN HF (revidert etter høringsrunde. Endringer 
markert med rød tekst)

Harstad:
Redusert drift i 9 uker f.o.m. mandag 25. juni t.o.m. søndag 26.august, uke 26-34

• Dagkirurgisk virksomhet går delvis, regulert i forhold til hvilke leger som minimum må 
være tilstede for å ivareta beredskapen.

• Intensiv: 7 senger.. Intensivpasienter fra hele UNN har 1.prioritet i intensivsengene. Ved 
ledig kapasitet skal senger tilbys pasienter fra sengepostene som trenger pleie og omsorg.

• Oppvåkningssengene: Åpne på dagtid ukene 26, 27, 33 og 34. De øvrige uker vil 
pasienter som trenger overvåking ivaretas på Intensiv.
Pleiepersonalet på Anestesi/Operasjon bistår på Intensiv ved behov jfr gjeldende rutiner.
Spesialsykepleieressursene benyttes på denne måten fleksibelt.

• Hotellsengene er i drift hele sommeren for å avlaste sengepostene. Alle pasienter som 
kan legges i hotellsenger, bør legges der.

• Det reduserte antall senger kan bli utfordrende. Dette fordrer at alle berørte 
seksjonsledere sørger for en ekstra kvalitetssikring av alle inn- og utskrivelser. Dere bes 
vurdere behovet for å etablere ekstraordinære samarbeidsfora i forbindelse med 
ferieavviklingen.

Somatiske senger:
Antall 
normerte 
senger

Senger i drift 
sommeren 2007

Føde 9
Gyn 3 12

Alle sengene skal være i 
drift i 9 uker og benyttes 
til Føde/Gyn fra Ha . og 
Na., samt kirurgiske og 
medisinske pasienter fra 
Ha. Det må samarbeides 
om 
planlegging/opplæring av 
personell.

Kirurgi 36 18 I tillegg disponeres 
senger sammen med  
Føde/Gyn og Med. i 
6.etg.

Medisin 40 36 Drive 36 senger i plan 5, 
sør, der det ellers er 28 
senger.
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12 senger på nordsiden 
stenges.
I tillegg disponeres 
senger sammen med  
Føde/Gyn og Kir. i 6.etg.
Ferieavviklingen for de 
ansatte kan spres utover
hovedferieperioden. 
Dette må da ikke 
medføre økte 
vikarutgifter på et senere 
tidspkt.

Rehabilitering 12 Stenger i 4 uker, uke 29, 
30, 31 og 32 fom16.07 
tom 12.08.
I disse ukene legges 
rehab.pas i medisinske 
senger
De øvrige ukene: Normal 
drift

ØNH 5 Stenger i 4 uker, uke 28, 
29, 30 og 31, 
f.o.m.09.07. t.o.m. 05.08.

Operasjonskapasitet:
Uke 26, 27, 32, 33 og 34: Kir./Gyn/ØNH.: 2 team + 1 ØNH team
Uke 28, 29, 30 og 31: Kir./Gyn: 1 team. ØNH: Stengt

Narvik:
Redusert drift i 9 uker f.o.m. mandag 25. juni t.o.m. søndag 26.08.07., uke 26-34

• 2 observasjonssenger i Mottagelsen er i ordinær drift.
• Dagåpent på Recovery, inkl. dagkir. Kveld, natt og helg: 6 plasser samlet på medisinsk 

side på Intensiv. Intensivpasienter har 1.prioritet. Hvis ledig sengekapasitet: Avlaste 
sengepostene ved behov.

• Det reduserte antall senger kan bli utfordrende. Dette fordrer at alle berørte 
seksjonsledere sørger for en ekstra kvalitetssikring av alle inn- og utskrivelser. Dere bes 
vurdere behovet for å etablere ekstraordinære samarbeidsfora i forbindelse med 
ferieavviklingen.

Somatiske senger:
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Antall 
normerte 
senger

Senger i drift 
sommeren 2007

Føde 9
Gyn 3

12 senger stengt i 4 
uker: Uke 29, 30, 31 
og 32 fom 16.07. tom 
12.08.

De rest. ukene i 
sommerferieperioden: 
Se neste kolonne

Pas. går til Ha el Tr.

12 senger skal være i 
drift i de resterende 5
ukene og benyttes til 
Føde/Gyn, kir. og 
med.pas. Det må 
samarbeides om 
planlegging/opplæring 
av personell.

Kir 23 20 Inkl. kir og med. barn. 
Med barn følges 
medisinsk opp fra 
Med.seksjon.

I tillegg: Gyn pas.som 
ikke er øhjelp og som 
kan håndteres av 
kirurgisk personell.

Kir, barn 3 0 Stengt 9 uker
Med 30 30
Med, barn 3 0 Stengt 9 uker

Operasjonskapasitet:
Uke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34:
Operasjonsteam tilsvarende kun ø- hjelp.

Tromsø:
Redusert drift i 8 uker, f.o.m. 25.06.07. t.o.m.19.08.07. Uke 26- 33

• Intensivkapasiteten opprettholdes
• Akuttmedisinsk avdeling opprettholder sin kapasitet 
• Pasienthotellet har full drift.
• Dagkirurgisk avdeling: Stengt f.o.m. uke 28 t.o.m. uke 31
• Det reduserte antall senger kan bli utfordrende. Dette fordrer at alle berørte 

avdelingsledere sørger for en ekstra kvalitetssikring av alle inn- og utskrivelser. Dere bes 
vurdere behovet for å etablere ekstraordinære samarbeidsfora i forbindelse med 
ferieavviklingen.

Somatiske sengeposter som flytter sammen:
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Samlokalisert hos Flytter Tidsrom Totalt disponible senger
samt kommentarer

Avd. for gastro-
enterologisk kir.

KK v/ Gynekologisk 
sengepost.

Flytter sammen i 4 
uker fom uke 28 
tom uke 31

Uke 26, 27, 32 og 
33 brukes til ned og 
opptrapping fra/til 
normal drift

30
Av disse:
20 Gastrokir 
10 Gyn

Buffersenger på Avd. for 
urologi- og endokrinkir.
de 4 ukene avdelingene er 
sammenslått.

Gyn undersøkelsesrom 
må etableres på 
Gastrokir.

Må samarbeid om 
bemanning for å sikre 
nødvendig kompetanse

Nevrokirurgisk 
avdeling

Fys./Med./Rehab

Øyeavdelingen.

Flytter sammen i 8 
uker fom uke 26 
tom uke 33.

Flytter til Nevrokir 
i ukene 26, 31, 32 
og 33.
Stengt 4 uker fom 
uke 27 tom uke 30.
Øyepasienter i 
denne perioden 
legges på Nevrokir.

20 (18)

Uke 26,31, 32 og 33:
12 Nevrokir
 4 Fys.med.
4 Øye

Uke 27, 28, 29 og 30:
12 Nevrokir inkl Øye

6 Fys.med

Må samarbeid om 
bemanning for å sikre 
nødvendig kompetanse.

Nyremedisinsk avd. Revmatologisk 
avdeling

Flytter sammen 8 
uker fom. Uke 26 
tom uke 33

15
Av disse:
11 Nyre
4 Revma

Ortopedisk avdeling Nevrologisk 
avdeling

Flytter sammen 8 
uker fom. Uke 26 
tom uke 33

28

18 Ort
10 Nevrol.

ØNH Avd. for plastikk-og 
håndkirurgi

Flytter sammen 8 
uker fom uke 26 
tom uke 33

15

Uke 26, 27, 28, 32 og 33:
9 ØNH
4 Plastikk
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Hudavdelingen Stengt uke 29,30 
og 31. 
Hudpasienter i 
denne perioden 
legges på ØNH
Ukene 26, 27, 28, 
32 og 33 driver 
Hudavd på ØNH 
med 2 senger.

2 Hud

Uke 29, 30 og 31:
10 ØNH
5 Plastikk

Må samarbeid om 
bemanning for å sikre 
nødvendig kompetanse

Med B, Lunge Hjertemedisinsk 
sengepost

Flytter sammen 4 
uker fom uke 29
tom uke 32

Uke 26, 27, 28 og 
33

29
Av disse:
Lunge: 10
Hjertemed: 19

Hjertemed: 24 senger

Lunge: 21 senger

Øvrige sengeposter hvor det er endringer
Avdeling Drift
Kreftavdelingen Redusere til 25 senger i 5 uker, uke 28, 29, 30, 

31 og 32.
De øvrige 3 uker, uke 26, 27 og 33: 30 senger i 
drift

Gastromedisinsk avdeling Full drift. Ved ledig kapasitet: Ta imot andre 
indremedisinske pasienter.

Geriatrisk avdeling Full drift. Ved ledig kapasitet: Ta imot andre 
indremedisinske pasienter

BUK
- Store barn

- Nyfødtintensiv

Redusere til 14 senger i 8 uker, fom 25.06.
tom 19.08.07.

Full drift.
Avd.for hjerte/lunge/kar kir. Redusere til 21 senger i 8 uker, fom 25.06. 

tom 19.08.
Avd. for urologi- og endokrinkirurgi Redusert drift til 19 senger. Skal i tillegg til 

urologiske senger være buffer for Gastrokir. 
og Gyn. i ukene hvor de er sammenslått, uke 
28, 29, 30 og 31.

Somatiske sengeposter som stenger:
Avdeling Antall stengte senger Stengt
Avd. for fys.med og rehab 14 Stengt 8 uker, driver på Nevrokir.
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Breivkia F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Avd. for fys.med. og rehab
MBR

8 Stengt 4 uker
F.o.m. uke 28
t.o.m. 31

Nevrologisk avdeling 18 Stengt 8 uker, driver på Ort.avd.
F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Avd. for gastroenterol. kir- på 
Gyn avdeling.

5 Stengt 8 uker
F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Gyn sengepost 18 Stengt 4 uker, driver på Gastrokir.
F.o.m. uke 28
T.o.m. uke 31

Avd. for plastikk-og 
håndkirurgi

10 Stengt 8 uker, driver på ØNH
F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Revmatologisk avdeling 11 Stengt 8 uker, driver på Nyremed.
F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Hudavd. 8 Stengt 8 uker, driver på ØNH
F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Øye 6 Stengt 8 uker, driver på Nevrokir.
F.o.m. uke 26
t.o.m. uke 33

Hjertemedisinsk avdeling:
Sengeposten

Hjertemed.utredningspost

28

8

4 uker, driver på Med B, Lunge.
F.o.m. uke 29 
t.o.m. uke 32

Stengt i 8 uker fom uke 26
tom uke 33.

Annet:
Avdeling Senger Informasjon
MIA 3 senger omdisponeres I uke 29, 30, 31 og 32: 

Benyttes de 3 omdisponerte 
MIA-sengene til noen få 
elektive pas (Obs etter PCI )
Ukene 26, 27, 28 og 33: 
Brukes rom 901 på 
sengeposten til få elektive pas. 
Obs etter PCI på MIA.

Operasjonskapasitet:
Operasjonskapasiteten legges på samme nivå som 2006. Oversikt med detaljer vil bli sendt ut 
separat fra Felles driftsledelsen operasjon.
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Universitetssykehuset
Nord-Norge
9480 Harstad

Kontonr: 
4700.04.02008

Besøksadresse: 
St. Olavs gt. 70
9480 Harstad

Org.nr: 
983 974 899

Telefon: 77 01 50 00
Telefax: 77 01 51 27

Internett:  
www.unn.no

Avd: Administrasjonsavdelingen
Avd fax: 77 01 51 27

Avd epost: 
postmottak@hhf.no

Saksbehandler: 
Max Jenssen
Dir tlf: 77 01 56 11

Saksbehandler e-post: 
Max.jenssen@hhf.no

Foretakstillitsvalgte ved UNN Harstad
Kopi: HTV alle lokasjoner

Deres ref: Vår ref: Sted / dato:
JENMA2 Harstad, 30.mars 2007

Løpenr.: Saksnr.: Arkivnr.:

PROTOKOLL – DRIFTSPLAN SOMMER 2007 UNN HF 
Universitetssykehuset Nord-Norgeviser til innkalling av foretakstillitsvalgte til drøftingsmøte 
torsdag 29 mars 2007 kl 13.30 – 14.30. Drøftingen ble gjennomført som videomøte.

Deltakelse
Forbundene var anmodet om å stille med foretakstillistvalgt (FTV) og hadde anledning til å ta 
med HTV som bisittetre ved behov. Følgende deltok:

• Mai Britt Martinsen NSF (T)
• Lene Pedersen SAN (T)
• Line Ura HVO (T)
• Rune Moe Fagforbundet (T)
• Torlauf T Paulsen KFO (N)
• Hilde Stavern Fagforbundet (vara N)
• May Britt Jensen Fagforbundet (N)
• Øvrige tillitsvalgte hadde meldt forfall eller kunne ikke møte

Arbeidsgiver var representert med:
• Max Jenssen - Rådgiver EAF/PRS (T) møteleder/referent
• Rune Johansen - Rådgiver EAF/PRS (N)

Følgende saker ble drøftet:
Nr Tema Ansvar
Sak nr 1 Overordnet driftsplan UNN HF 2007 og spesielt 

Sommer 2007 UNN HF
Max Jenssen
Rådgiver EAF/PRS

Sak nr 2 Eventuelt

Harstad
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Gjennomføring
Innledning
Det var ingen merknader til innkallingen og møteleder redegjorde for prosessen slik:

• Sommeren 07 blir stram ifh til tidligere år og derfor er det kjørt en omfattende prosess 
for å få til en driftsplan innen for forsvarlige rammer, både faglig og økonomisk.

• Direktøren har gått gjennom høringsuttalelsene, hvis endringer fremkommer av 
driftsplan sommer 07 datert 26.03.07 som grunnlag for drøftingsmøte.

• Følgende er gjennomført:
– Overordnet driftsplan satt opp og drøftet med TV, samt noen kriterier for 

sommerdrift.
– Forslag til sommer 07 satt sammen og sendt ut på høring til TV og ledere.
– Høringsuttalelser er vurdert av direktøren
– Justert plan utarbeidet
– Mindre feil i grunnlaget meldt tilbake og justert for.
– ”Endelig” plan sommer 07 klar for drøfting datert 26.03.07
– Protokoll blir forelagt direktør og endelig driftsplan sommer 2007 vil foreligge.

Merknader fra tillitsvalgte
De tillitsvalgte hadde følgende merknader utover det som tidligere synes å være melddelt og 
tatt høyde for:

KFO (N)
De var bekymret for følge- og fagpersonell knyttet til fødende fra Narvik ved stenging i 4 uker. 
De mener at ambulansepersonell ikke kan kompensere for dette og viser til at kommunene 
Narvik, Ballangen og til dels Gratangen kjøper jordmortjenester fra Føde/Gyn i Narvik.
NSF (T) menete å kjenne til at det skal være et poliklinisk tilbud lokalt i Narvik. Adm vil be 
ledelsen på kvinneklinikken å redegjøre for saken.

Fagforbundet (N)
Begymret for antall senger i drift i Harstad, kir, med og spesielt føde/gyn som skal ha 3 
avlastningssenger. Ser store utfordringer pga forskjellige fagområder, ev behov for isolat etc. 
Det vises til høringsutkast vedlegg 2 til møteinnkaling og administrasjon viser til føringer gitt i 
driftsplan sommer 07.

Viser til søknad fra Psykiatrien i Narvik vedrørende 5 døgnspost. Har ikke mottatt svar på 
henvendelse. Administrasjon viser til at forhold vedrørende Psykoatri og Rus behandles 
særskilt og er ikke ferdigstilt.

Fagforbundet (T)
Viser til ulik praksis vedrørende avdelingsvis drøfting av ferieplaner og forventer at 
ferieplanene drøftes avdelingsvis i god tid før start hovedferieperiode. 
Støttes av de øvrige forbund og KFO (N) ber ledelsen vurdere om ferieplaner bør drøftes felles 
for spesielt Harstad og Narvik som har svært integrert drift under sommeravvikling.
Administrasjon viser til de føringer som er gitt i planen og ferielovens bestemmelser.
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NSF (T)
Viser til at noen avdelinger vil bli svært presset ifh til overtid og AML`s verneregler. Hun ber 
ledelsen vurdere å inngå en særavtale med NSF om utvidet bruk av overtid i forkant, slik at 
dette kan forvaltes på en forsvarlig måte. Personalsjefen vil bli bedt om å se nærmere på dette 
forhold.

Eventuelt

Fagforbundet (T)
Ønsker flere kurs for godkjenning av turnus i GAT. Det er manglende kompetanse om dette, 
praksis og kjennskap til grunnleggende arbeidstidsbestemmelser må styrkes.
Dette støttes av møteleder og vil bli brakt videre til personalsjef ved PRS.

Drøftingsmøte avsluttet 29.14.15.

Max Jenssen Rune Moe
Rådgiver Fagforbundet
EAF PRS (på vegne av forbundene)

Kopi: Marit Lind, Marit E Johansen
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SÆRAVTALE I FORBINDELSE MED FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2007 
 
 
Bakgrunn for tiltaket er behov for godkjenning av ferieturnus og inndekning av udekkede 
vakter i ferieturnusen for kirurgisk og medisinsk døgnavdeling. 
 
På denne bakgrunn er det aktuelt å inngå individuelle arbeidsavtaler med ansatt fagpersonell 
etter at alle forsøk på innhenting av eksterne vikarer er utprøvd. Følgende alternativer 
foreligger: 
 
1.  Midlertidig utvidelse av deltidsstillinger 
2.  Flytting av ferietidspunkt 
3.  Ta ut mindre ferie enn 4 uker 
4.  Ekstravakter ut over full stilling 
 
Det kan gis følgende tilbud ved alternativ 2-4, begrenset til kirurgisk og medisinsk 
døgnavdeling: 
 
- Flytting av ferietidspunkt eller uttak av mindre ferie kompenseres med kr. 500 pr. vakt, 
utover tariffbestemte tillegg. 
 
- Ekstravakter ut over full stilling kompenseres med kr. 500 pr. vakt. Eventuell 
overtidsgodtgjørelse kommer til fratrekk fra denne kompensasjonen. 
 
Denne avtalen har ikke tilbakevirkende kraft i forhold til arbeidsavtaler inngått før d.d. 
 
  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
18. juni 2007 
 
 
Ivar J. Kirkfjell 
avd.direktør 
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HELGELANDSSYKEHUSET 
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE 
 
 
 

 
 

Helgelandssykehuset HF Organisasjonsnummer 983974929 Avdeling Mosjøen Avdeling Sandnessjøen 
Foretaksledelsen og avdeling Mo i Rana E-postadresse adm@rasyk.nl.no Postboks 568 Postboks 613 
8607 Mo i Rana                                        8651 Mosjøen 8801 Sandnessjøen 
Telefon 75 12 51 00  Internettadresse www.vesyk.nl.no  Telefon 75 11 51 00 Telefon 75 06 51 00 
Telefax 75 12 51 06    Telefax 75 11 51 06 Telefax 75 06 51 84          

PROTOKOLL 
 
År 2007 den 18. juni ble det avholdt drøftingsmøte mellom Helgelandssykehuset HF 
og NSF vedrørende arbeidstid og ferieturnus ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
Tilstede: 
 
Ivar Kirkfjell  Avdelingsdirektør Helgelandssykehuset Sandnessjøen  
Astrid Pia Fjærvoll  Jurist PO 
Marit Hermstad  Avdelingssjef 
Raymond Karlsen  Personalrådgiver 
Lisbeth Ann Johansen Foretakstillitsvalgt NSF 
 
 
Bakgrunnen for møtet er behov for godkjenning av ferieturnus og hvordan løse 
udekkede vakter i ferieturnusen for døgnavdelingene. 
 
Vakante vakter i turnus 
Partene er enige om at følgende alternativ er aktuelle for å dekke vakante vakter: 
  

1. Løse ut deltidsstillinger 
2. Flytte på ferie 
3. Ta ut mindre ferie 
4. Ta ekstravakter ut over full stilling 

 
Arbeidsgiver vil forsøke å få dekket opp vakante vakter etter de skisserte 
alternativene. 
 
Godkjenning av turnus 
NSF :  
De fremlagte turnuser vil bli godkjent av NSF forutsatt at arbeidsgiver godtar NSFs 
krav på godtgjøring jfr. den fremlagte produktivitetsavtale fra NSF. 
 
Arbeidsgiver : 
Arbeidsgiver kan ikke se at spørsmålet om godtgjøring skal være avgjørende for om 
turnusen kan godkjennes eller ikke. Avgjørende må være hvor arbeidsbelastende 
turnusplanen er for den enkelte. 
 
  
For Helgelandssykehuset   For NSF 
 
 
Ivar Kirkfjell    Lisbeth Ann Johansen 
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HELGELANDSSYKEHUSET 
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE 
 
 
 

 
 

Helgelandssykehuset HF Organisasjonsnummer 983974929 Avdeling Mosjøen Avdeling Sandnessjøen 
Foretaksledelsen og avdeling Mo i Rana E-postadresse adm@rasyk.nl.no Postboks 568 Postboks 613 
8607 Mo i Rana                                        8651 Mosjøen 8801 Sandnessjøen 
Telefon 75 12 51 00  Internettadresse www.vesyk.nl.no  Telefon 75 11 51 00 Telefon 75 06 51 00 
Telefax 75 12 51 06    Telefax 75 11 51 06 Telefax 75 06 51 84          

PROTOKOLL 
 
År 2007 den 25. juni ble det avholdt drøftingsmøte mellom Helgelandssykehuset HF og NSF 
vedrørende arbeidstid og ferieturnus ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
Tilstede: 
 
Ivar Kirkfjell  Avdelingsdirektør Helgelandssykehuset Sandnessjøen  
Tore Enga                 Personal- og org.sjef HF 
Marit Hermstad  Avdelingssjef kirurgisk område SSJ 
Grete Svines  Avd. leder medisinsk avd SSJ 
Birgit Johansen  Avd. leder kirurgisk avd. SSJ 
Lisbeth Ann Johansen Foretakstillitsvalgt NSF 
Anne-Lise Solberg  Fylkesleder NSF Nordland 
 
Bakgrunnen for møtet er behov for godkjenning av ferieturnus og hvordan løse udekkede 
vakter i ferieturnusen for døgnavdelingene.  
 
Det er enighet om at det inneværende år er en stor utfordring å lage driftsplaner som 
dekker alle vakter i forbindelse med ferieavviklingen. Dette skyldes i all hovedsak at 
tilgangen på vikarer er svært begrenset sammenlignet med tidligere år. 
 
Ferieturnusene baserer seg på gjeldende gjennomsnittsberegnede grunnturnuser. 
 
Det er enighet om at gjennomføringen baserer seg på protokoll av 18. juni 2007, punktene 
1 – 4 i avsnittet om Vakante vakter i turnus – som lyder slik: 
  

1. Løse ut deltidsstillinger 
2. Flytte på ferie 
3. Ta ut mindre ferie 
4. Ta ekstravakter  

 
Arbeidsgiver har ansvaret for å få dekket opp vakante vakter etter de skisserte 
alternativene. Det inngås individuelle avtaler med den enkelte sykepleier innenfor 
gjeldende lov- og avtaleverk. 
 
Partene er enige om at man i løpet av september 2007 kommer sammen for å drøfte 
turnusplanlegging i foretaket med særlig vekt på kommende opplegg for ferieavvikling.  
 
Denne protokollen erstatter protokoll av 18. juni 2007. 
 
  
For Helgelandssykehuset   For NSF 
 
 
Ivar Kirkfjell    Lisbeth Ann Johansen 
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HELGELANDSSYKEHUSET 
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE 
 
 

 
 

Helgelandssykehuset HF Organisasjonsnummer 983974929 Avdeling Mosjøen Avdeling Sandnessjøen 
Foretaksledelsen og avdeling Mo i Rana E-postadresse adm@rasyk.nl.no Postboks 568 Postboks 613 
8607 Mo i Rana                                        8651 Mosjøen 8801 Sandnessjøen 
Telefon 75 12 51 00  Internettadresse www.vesyk.nl.no  Telefon 75 11 51 00 Telefon 75 06 51 00 
Telefax 75 12 51 06    Telefax 75 11 51 06 Telefax 75 06 51 84          

PROTOKOLL 
 
År 2007 den 28. juni ble det avholdt drøftingsmøte (telefonmøte) mellom Helgelands-
sykehuset HF og NSF vedrørende arbeidstid og ferieturnus ved Helgelandssykehuset Mo i 
Rana 
 
Tilstede: 
 
Per Martin Knutsen  Avdelingsdirektør Helgelandssykehuset Mo i Rana 
Lisbeth Ann Johansen Foretakstillitsvalgt NSF 
Tore Enga                 Personal- og org.sjef HF 
Rolf Hansen  Avdelingsleder, ass.avdelingsleder intensivavd. 
Ninja Hansen  Avdelingsleder, medisinsk avdeling 
Mary Ann Hagen  Ass. avdelingsleder kirurgisk avdeling 
Lisbeth Storvik  Repr. Mottagelsen 
 
Bakgrunnen for møtet er behov for godkjenning av ferieturnus og hvordan løse udekkede 
vakter i ferieturnusen for døgnavdelingene.  
 
Det er enighet om at det inneværende år er en stor utfordring å lage driftsplaner som 
dekker alle vakter i forbindelse med ferieavviklingen. Dette skyldes i all hovedsak at 
tilgangen på vikarer er svært begrenset sammenlignet med tidligere år. 
 
Partene er enige om at følgende alternativ er aktuelle for å dekke vakante vakter: 
  

1. Løse ut deltidsstillinger 
2. Flytte på ferie 
3. Ta ut mindre ferie 
4. Ta ekstravakter  

 
Arbeidsgiver har ansvaret for å få dekket opp vakante vakter etter de skisserte 
alternativene. Det inngås individuelle avtaler med den enkelte sykepleier innenfor 
gjeldende lov- og avtaleverk. 
 
Partene er enige om at man i løpet av september 2007 kommer sammen for å drøfte 
turnusplanlegging i foretaket med særlig vekt på kommende opplegg for ferieavvikling.  
 
 
 
  
For Helgelandssykehuset Mo i Rana   For NSF 
 
 
Per Martin Knutsen     Lisbeth Ann Johansen 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.3.2008 200800225-5 008 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 
 

 

STYRESAK 30-2008  NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 – 2019  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Bakgrunn 
Felles forslag til Nasjonal transportplan 2010 – 2019 fra Kystverket, Jernbaneverket, Statens 
Vegvesen og Avinor er sendt på høring til fylkeskommunene og de største byene i Norge. 
Høringsfrist er satt til 30. april 2008. 
 
Høringsutkastet kan lastes ned her: http://www.ntp.dep.no/2010-2019/planforslaget.html  
 
Nordland fylkeskommune har invitert Helse Nord RHF til å komme med innspill til deres 
behandling av saken med svarfrist medio februar. Direktørmøtet i foretaksgruppen diskuterte 
sentrale momenter sett fra helseforetakenes side som burde vektlegges i en nasjonal 
transportplan i direktørmøte, den 20. februar 2008. Disse momentene ble oppsummert i et 
brev som ble oversendt de tre fylkeskommunene i vår region samme dag.  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å gi innspill til sentrale momenter Helse Nord mener bør 
vektlegges i Nasjonal transportplan. Helse Nord er ikke høringsinstans i saken, men det 
foreslås at vedtaket og saksfremlegget oversendes Samferdselsdepartementet. 
 
I det følgende presenteres momentene som ble omtalt i brevet til fylkeskommunene i Nord-
Norge 20. februar 2008: 
 
Trafikksikkerhet 
Helse Nord vil påpeke betydningen av at helse prioriteres sterkere i bruk av midler på 
vegnettet. Dette for å forebygge ulykker og store personlige og samfunnsmessige kostnader 
knyttet til personskader. Etter vår oppfatning bør ulykkesbelastede strekninger prioriteres, 
samt etablering av midtskille og andre sikkerhetstiltak på sterkt trafikkerte strekninger.  
 
Vedlagt følger en oversikt over de mest ulykkesbelastede strekningene i vår region. 
  
Standard på vegnettet 
Standarden på viktige strekninger i landsdelen er mange steder dårlig, noe som i tillegg til 
trafikksikkerhet også gir lengre reisetid eller høyere risiko for stengte veier enn ønsket. Helse 
Nord er opptatt av at veinettet til og mellom våre sykehus er godt, slik at reisetiden når det 
haster blir kortest mulig. Dette kan også bidra til bedre faglig begrunnet funksjonsfordeling 
mellom våre enheter. 
 
Helse Nord vil spesielt peke på dårlig standard langs E6 i Nordland og strekningen Alta – 
Langfjordbotn i Finnmark, samt behovet for en bedre veiforbindelse mellom Sandnessjøen og 
Mosjøen. 
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Flytilbud 
Det rutegående flytilbudet er svært viktig for Helse Nord, både til pasienttransport og til 
tjenestereiser/ambulerende helsepersonell. I tillegg kommer flyambulanse. Vi er derfor 
avhengig av et effektivt rutetilbud, stor regularitet samt sikkerhet for at pasienten kommer seg 
frem til bestemmelsesstedet, når det haster. Utbedring av flyplasser med lav regularitet og 
hyppige stengninger er derfor viktig sett fra vår side sammen med sikkerhetstiltak som 
rullebanelengde, sikkerhetsutstyr m.v. Videre at flyplassene er tilgjengelig døgnet rundt for 
ambulanseflygninger. 
 
Rutetilbudet bør bedre tilpasses behovene pasientene har for å komme til og fra behandling 
uten unødig samlet lang vente- og reisetid. Rutetilbudet på anbudsrutene i Finnmark er lite 
tilpasset pasientens og helseforetakets behov. Mange mellomlandinger og manglende 
rutetilbud Hammerfest – Alta – Kirkenes (begge retninger) medfører slitsomme reiser, ofte 
via Tromsø. Dette undergraver bruk av sykehusene i fylket, og gir unødig stor pasientstrøm ut 
av fylket.  
 
Manglende rutetilbud mellom Tromsø og Narvik medfører problemer i forhold til ambulering 
av helsepersonell og øvrige reiser mellom enhetene ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 
For dette helseforetaket er opprettholdelse av flyplass i Narvik sammen med et 
hensiktsmessig rutetilbud mellom de to nevnte byene av avgjørende betydning. 
 
Kollektivtilbud 
Som ansvarlig for finansiering av pasienttransport, er Helse Nord svært opptatt av 
tilgjengelighet og kvaliteten på det rutegående tilbudet i landsdelen. Pasientene har rett til 
dekning av reiseutgifter til undersøkelse og behandling, og hovedregelen er reise på billigste 
måte til nærmeste sted. Dette tilbudet er mange steder fraværende, eller lite tilpasset 
pasientens behov.  
 
Det vises til en felles rapport fra Samferdselsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet om pasienttransport og transporttilbud i distriktene (4. februar 2008), 
der det blant annet pekes på ønske om å øke andelen pasientreiser i det ordinære rutegående 
transporttilbudet. Dette krever mer fleksible rutegående tilbud, der ruter og rutetider er 
tilpasset behandlingssted og behandlingstidspunkt, gjerne bestillingsbaserte dør til dør tilbud, 
herunder som mating til større rutegående tilbud. Videre pekes på forbedring av tilbudet m. h. 
t. nødvendig assistanse ved av-/påstigning, hjelp med bagasje, gode regulerbare seter, 
transport helt frem til bestemmelsesstedet m. m. Det bør også vurderes egne ”avdelinger” for 
pasienter på buss/hurtigbåt/tog. Helse Nord støtter konklusjonene i denne rapporten, og bidrar 
gjerne i et samarbeid om utforming av et bedre tilpasset offentlig rutetilbud. 
 
Rapport om Pasienttransport og transporttilbud i distriktene kan lastes ned her: 
http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/EIA/Rapporter/Rapport%20-
%20Pasienttransport%20og%20transporttilbud%20i%20distriktene.pdf  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord fremhever nødvendigheten av at helse og trafikksikkerhet prioriteres sterkere i 

bruk av midler på vegnettet. Dette for å forebygge ulykker og store personlige og 
samfunnsmessige kostnader knyttet til personskader. 
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2. Standarden på vegnettet i vår region er mange steder dårlig, og Helse Nord fremhever 

standardens betydning for god fremkommelighet og kortest mulig reisetid til sykehusene, 
når det virkelig haster. Et mer effektivt vegnett kan bidra til en bedre faglig 
funksjonsfordeling av pasienttilbudet. 

 
3. Et godt rutegående flytilbud er sentralt for transport av pasienter og helsepersonell til og 

fra sykehusene. Helse Nord vil spesielt påpeke at rutetilbudet på strekningen Hammerfest 
– Alta – Kirkenes er lite tilpasset pasientens og helseforetakets behov, noe som medfører 
slitsomme reiser. Videre undergraves bruk av sykehusene i fylket, og gir unødig stor 
pasientstrøm ut av fylket. I tillegg medfører et manglende rutetilbud mellom Tromsø og 
Narvik problemer i forhold til ambulering av helsepersonell og øvrige reiser mellom 
enhetene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

 
4. Helse Nord støtter konklusjonene i den felles rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet 

og Samferdselsdepartementet datert 4. februar 2008 om pasienttransport og transporttilbud 
i distriktene. Helse Nord etterlyser konkrete tiltak som kan bedre det offentlige 
rutetilbudet i distriktene slik at en større andel av pasienttransporten kan ivaretas på en 
hensiktsmessig måte, og deltar gjerne i et samarbeid om utforming av et bedre tilpasset 
offentlig rutetilbud. 

 
 
Bodø, den 5. mars 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Mest ulykkesbelastede strekninger i Nord-Norge  
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Vedlegg: Mest ulykkesbelastede strekninger i Nord-Norge  
 
Statens vegvesen Region nord har oppgitt følgende strekninger som mest ulykkesbelastede i 
Nord-Norge: 
 
Nordland:
E6 Fauske sør - Fauske nord 
E6 Narvik sør - Narvik nord 
E10 Sortland 
E10 Melbu - Stokmarknes 
E10 Svolvær - Kabelvåg 
Rv. 80 Fauske - Bodø 
 
Troms: 
E8 Fagernes - Tromsø 
Rv. 83 Tjeldsund - Harstad 
Rv. 86 Finnfjordbotn - Finnsnes 
Rv. 862 Tverrforbindelsen, Tromsø 
 
Finnmark: 
E6 Alta 
Rv. 94 Akkarfjord - Hammerfest lufthavn 
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