
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 12. mars 2008 
 
Kl.: 11.00 til ca. 16.00 
 
Sted: Nordlandssykehuset Bodø somatikk 
 – store møterom, Prinsensgate 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800016-15 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 12. MARS 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 12. mars 2008 – fra kl. 11.00 
på Nordlandssykehuset Bodø somatikk – store møterom, 

Prinsensgate i Bodø. 
 
 
Etter behandling av styresak 15-2008 og 16-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.30. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 15-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 12. mars 2008: 
 
Sak 15-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 16-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2008 Side 3
Sak 17-2008 Lønnsforhandlinger 2008 – rammer/føringer 

Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.  

Side 17

Sak 18-2008 Tertialrapport nr. 3-2007 
Sakspapirer ettersendes. 

Side 18

Sak 19-2008 Økonomirapport nr. 1-2008 Side 19
Sak 20-2008 Økt intern kassakreditt Nordlandssykehuset HF Side 36
Sak 21-2008 Årlig melding 2007 og Plan 2008-2010 

Sakspapirer ettersendes. 
Side 38

Sak 22-2008 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2008 – 
2010  

Side 39

Sak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord Side 44
Sak 24-2008 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og 

likviditet 
Side 69

Sak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om 
oppstart av konseptfase 

Side 89

Sak 26-2008 Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 Side 114
Sak 27-2008 Orienteringssaker Side 120
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 28-2008 Referatsaker Side 123
 1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. 

januar 2008 ad. Smerteklinikkvirksomhet i Helse Nord – 
status og utfordringer  

 

 2. Brev fra Eldrerådet i Andøy Kommune av 30. januar 2008 
med fellesuttalelse ad. nytt sykehusbygg i Vesterålen  

 

 3. Brev fra organisasjonen Voksne for barn, journalført 11. 
februar 2008 med informasjon om organisasjonen  

 

 4. E-post fra Bård Anders Langø, Alstahaug Arbeiderparti av 
13. februar 2008 ad. nedlegging av funksjoner ved 
Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen 

 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. 
februar 2008 

 

 6. Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat av 19. 
februar 2008  

 

Side 1



 
 
 7. Brev fra foretakstillitsvalgte ved Helse Finnmark HF til 

valgstyret i helseforetaket av 18. februar 2008 med krav 
om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg 

 

Sak 29-2008 Eventuelt Side 151
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 16-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 6. 
februar 2008 – fra kl. 09.00 til kl. 14.20. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inger Lise Strøm, Kåre Simensen, Line Miriam 
Haugen (fratrådte før vedtak ble fattet i styresak 9-2008), Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve 
Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Nestleder Wenche Pedersen og styremedlem Inge Myrvoll. 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Vararepresentant Sissel B. Jensen var innkalt for Hans Austad, men hun kunne ikke møte på 
kort varsel. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, kst. fagdirektør Oddvar Larsen, organisasjonsdirektør Åshild Nordnes, direktør for 
forretningsutvikling Tor-Arne Haug, økonomidirektør Jann-Georg Falch og internrevisor Tor 
Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 1-2008 KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Wenche Pedersen (nestleder) 
Inger Lise Strøm 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Kåre Simensen 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
Kirsti Jacobsen 
Kari B. Sandnes 
Stig-Arild Stenersen 
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STYRESAK 2-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 1-2008 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte, den 12. desember 2007 
Sak 4-2008 Budsjett 2008 Helse Nord – konsolidert  

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 5-2008 Oppdragsdokument 2008 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 6-2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 2008 
Sak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord 
Sak 8-2008 Sluttrapport fase 1 Nasjonalt prosjekt for Stabs- og støttefunksjoner 
Sak 9-2008 Beslutnings- og forankringsstruktur i tariffområdet 

Sakens behandling ble utsatt til etter styresak 14-2008. Den ble 
behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a. De ansattevalgte 
styremedlemmer fratrådte under behandling av denne saken. 

Sak 10-2008 Internrevisjonsrapport nr. 1/07: Vern av taushetsbelagte opplysninger i 
pasientjournal- og røntgensystemer i foretaksgruppen, oppfølging av 
styresak 74-2007 

Sak 11-2008 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF 
Sak 12-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Regnskap 2007 – foreløpig 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 4. Lokalsykehusstrategi – prosess 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 5. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – 

evaluering  
Sak 13-2008 Referatsaker 
 1. Brev fra Helgeland Regionråd av 11. desember 2007 ad. 

sykehustilbudet på Helgeland  
 2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF av 12. 

desember 2007 ad. pensjonskostnader i de regionale foretakene og 
private ideelle 

 3. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 19. september 2007, 8. 
november 2007, 11. desember 2007, 4. januar 2008 og 23. januar 
2008 

 4. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 11. 
desember 2007 med uttalelse fra Nordland Fylkesting – Fullverdig 
fødetilbud må opprettholdes 

 5. E-post fra Ola O. K. Giæver jr. av 3. januar 2008 til KOFA ad. klage 
i forbindelse med avtalen om ambulansestasjoner i Lyngen 
Kommune 

 6. E-post fra Ivar Østberg av 19. januar 2008 med vedtak fattet av 
årsmøtet i Harstad KrF ad. sykehuspreststillingen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 

 7. E-post fra konserntillitsvalgte i Helse Nord av 21. januar 2008 med 
vedlagt brev ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord 
RHF 
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 8. Protokoller fra drøftingsmøter, den 29. januar 2008 ad. styresak 6-

2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 
2008, styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord og 
styresak 8-2008 Sluttrapport fase 1 Nasjonalt prosjekt for Stabs- og 
Støttefunksjoner 
Kopi av protokollene ble ettersendt. 

 9. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. januar 2008 ad. 
utbygging/nybygg av Nordlandssykehuset avdeling Stokmarknes 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 10. E-post av 5. februar 2008 fra Støtteforeningen for Harstad Sykehus 
med åpent brev til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad m. fl. 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 14-2008 Eventuelt 
1. Kreftbehandling i regionen – orientering  

 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringene som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
STYRESAK 3-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. DESEMBER 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. desember 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 4-2008  BUDSJETT 2008 HELSE NORD –  
 KONSOLIDERT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til Helse- og omsorgsdepartementets forutsetninger knyttet til 

aktivitetsutvikling, og ber administrasjonen følge opp at helseforetakenes prioritering 
mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling gjenspeiler dette. Dette innebærer 
blant annet:  

 
- Samlet aktivitetsvekst på 1,5 % i forhold til anslag 2007 i Statsbudsjettet (basert på 

estimater per 1. tertial 2007) 
- Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for barn/unge og voksne skal øke utover 

dette som følge av krav om økt produktivitet per behandlerårsverk  
- Aktiviteten innen psykisk helsevern og rusomsorg skal øke mer enn innen somatikk i 

tillegg til økning som følge av opptrappingsplanene   
 

Aktivitetsplaner som ikke er i tråd med føringene skal endres.  
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2. Ressursbruk og aktivitetsutvikling per formål (somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg) 
skal innarbeides som en sentral del av den periodiske resultatrapporteringen, både på 
helseforetaksnivå og i rapportering på regionalt nivå.  
 

3. Styret er ikke fornøyd med at det ikke er fremlagt komplett, detaljert og 
konsekvensvurdert tiltaksplan for den samlede omstillingsutfordringen i foretaksgruppen 
slik som forutsatt i styresak 96-2007 Budsjett 2008 – Rammer og føringer. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF gis frist til 10. mars 
2008 med å utarbeide og styrebehandle tiltaksplan i henhold til forutsetningene. Samtlige 
helseforetak må detaljere sine planer på en slik måte at oppfølgingsansvar er i samsvar 
med fullmaktsstruktur, og fremdriften mht forutsatt oppstart, tidspunkt for full effekt m.v. 
er konkretisert.  
 

4. Helseforetakene skal måles månedlig mot periodisert budsjett, og korrigerende tiltak ved 
avvik skal umiddelbart iverksettes. Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider 
tilleggsliste med konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik 
oppstår.  
 

5. Styret er tilfreds med at fullmaktsstrukturen nå blir gjennomgått.  
 

6. Likviditeten til foretaksgruppen er stram, og setter krav til riktig prioritering og 
disponering av investeringsrammen. Styret påpeker viktigheten av at de krav som er 
vedtatt i konsernbestemmelser for investeringer følges opp 100 % i alle deler av 
foretaksgruppen.  
 

7. Styret godkjenner at salg av fast eiendom kan inngå som et kortsiktig tiltak i 2008 ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å sikre realisering 
av resultatkravet og styrke likviditeten. Det kreves imidlertid at det utarbeides komplette 
tiltaksplaner først, slik at foretaket/ene på et tidligst mulig tidspunkt har redusert 
driftsnivået i samsvar med resultatkravet. Det forutsettes at en eventuell avhending av 
eiendom kun skal skje på et forretningsmessig grunnlag, og det er absolutt krav at 
vurderinger og dokumentasjon er i samsvar med kravene i styresak 111-2005 Prinsipper 
for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. Før et eventuelt salg 
gjennomføres, skal helseforetakets styre behandle saken, og det/de konkrete salgene være 
behandlet av foretaksmøte.  
 
Før eventuelt salg av fritidseiendommer skal konsekvensene for ansattes velferdstilbud, 
arbeidsglede og arbeidsmiljø drøftes. 
 

8. Styret aksepterer ikke avvik fra resultatkravet og påpeker nødvendigheten av at det 
fokuseres på organisasjonskultur og ledelsesutvikling for å sikre lojalitet på alle nivå i 
organisasjonen til de økonomiske rammer og det gitte oppdraget i henhold til 
oppdragsdokumentet med hensyn til prioritering samt gjeldende regler for HMS.  

 
9. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om utvidelse av trekkrettighet bank til 800 

mill. kr for å oppfylle de løpende betalingsforpliktelser.  
 
10. Styret i Helse Nord justerer styringsmålet vedtatt i styresak 96-2007 Budsjett 2008 – 

Rammer og føringer for endringene i pensjonskostnader. Styringsmål etter økte 
pensjonskostnader fastsettes til: 

Side 6



 
 

 Styringsmål 2008  
Helse Finnmark HF - 63,1
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

 - 193,2

Nordlandssykehuset HF - 117,7
Helgelandssykehuset HF - 39,9
Helse Nord IKT - 2,4
Helse Nord RHF 0,8
Sykehusapotek Nord HF 0,7
Sum - 414,8

 
11. Nordlandssykehuset HF gis anledning til å ta opp et internt lån fra Helse Nord RHF på 70 

mill. kr. Låneopptak fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 videreføres 
helseforetaket.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til Helse- og omsorgsdepartementets forutsetninger knyttet til 

aktivitetsutvikling, og ber administrasjonen følge opp at helseforetakenes prioritering 
mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling gjenspeiler dette. Dette innebærer 
blant annet:  

 
- Samlet aktivitetsvekst på 1,5 % i forhold til anslag 2007 i Statsbudsjettet (basert på 

estimater per 1. tertial 2007) 
- Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for barn/unge og voksne skal øke utover 

dette som følge av krav om økt produktivitet per behandlerårsverk  
- Aktiviteten innen psykisk helsevern og rusomsorg skal øke mer enn innen somatikk i 

tillegg til økning som følge av opptrappingsplanene   
 

Aktivitetsplaner som ikke er i tråd med føringene skal endres.  
 

2. Ressursbruk og aktivitetsutvikling per formål (somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg) 
skal innarbeides som en sentral del av den periodiske resultatrapporteringen, både på 
helseforetaksnivå og i rapportering på regionalt nivå  
 

3. Styret er ikke fornøyd med at det ikke er fremlagt komplett, detaljert og 
konsekvensvurdert tiltaksplan for den samlede omstillingsutfordringen i foretaksgruppen 
slik som forutsatt i styresak 96-2007 Budsjett 2008 – Rammer og føringer. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF gis frist til 10. mars 
2008 med å utarbeide og styrebehandle tiltaksplan i henhold til forutsetningene. Samtlige 
helseforetak må detaljere sine planer på en slik måte at oppfølgingsansvar er i samsvar 
med fullmaktsstruktur, og fremdriften mht forutsatt oppstart, tidspunkt for full effekt m.v. 
er konkretisert.  
 

4. Helseforetakene skal måles månedlig mot periodisert budsjett, og korrigerende tiltak ved 
avvik skal umiddelbart iverksettes. Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider 
tilleggsliste med konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik 
oppstår.  
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5. Styret er tilfreds med at fullmaktsstrukturen nå blir gjennomgått.  

 
6. Likviditeten til foretaksgruppen er stram, og setter krav til riktig prioritering og 

disponering av investeringsrammen. Styret påpeker viktigheten av at de krav som er 
vedtatt i konsernbestemmelser for investeringer følges opp 100 % i alle deler av 
foretaksgruppen.  
 

7. Styret godkjenner at salg av fast eiendom kan inngå som et kortsiktig tiltak i 2008 ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å sikre realisering 
av resultatkravet og styrke likviditeten. Det kreves imidlertid at det utarbeides komplette 
tiltaksplaner først, slik at foretaket/ene på et tidligst mulig tidspunkt har redusert 
driftsnivået i samsvar med resultatkravet. Det forutsettes at en eventuell avhending av 
eiendom kun skal skje på et forretningsmessig grunnlag, og det er absolutt krav at 
vurderinger og dokumentasjon er i samsvar med kravene i styresak 111-2005 Prinsipper 
for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. Før et eventuelt salg 
gjennomføres, skal helseforetakets styre behandle saken, og det/de konkrete salgene være 
behandlet av foretaksmøte.  
 
Før eventuelt salg av fritidseiendommer skal konsekvensene for ansattes velferdstilbud, 
arbeidsglede og arbeidsmiljø drøftes. 
 

8. Styret aksepterer ikke avvik fra resultatkravet og påpeker nødvendigheten av at det 
fokuseres på organisasjonskultur og ledelsesutvikling for å sikre lojalitet på alle nivå i 
organisasjonen til de økonomiske rammer og det gitte oppdraget i henhold til 
oppdragsdokumentet med hensyn til prioritering samt gjeldende regler for HMS.  

 
9. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om utvidelse av trekkrettighet bank til 800 

mill. kr for å oppfylle de løpende betalingsforpliktelser.  
 
10. Styret i Helse Nord justerer styringsmålet vedtatt i styresak 96-2007 Budsjett 2008 – 

Rammer og føringer for endringene i pensjonskostnader. Styringsmål etter økte 
pensjonskostnader fastsettes til: 

 
 Styringsmål 2008  
Helse Finnmark HF - 63,1
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

 - 193,2

Nordlandssykehuset HF - 117,7
Helgelandssykehuset HF - 39,9
Helse Nord IKT - 2,4
Helse Nord RHF 0,8
Sykehusapotek Nord HF 0,7
Sum - 414,8

 
11. Nordlandssykehuset HF gis anledning til å ta opp et internt lån fra Helse Nord RHF på 70 

mill. kr. Låneopptak fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 videreføres 
helseforetaket.  
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Protokolltilførsel til styresak 4-2008, pkt. 3 i vedtaket – stemmeforklaring: 
 
Ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF er kritisk til det konsoliderte budsjettet, 
når Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke har utarbeidet 
konkrete og konsekvensutredede tiltaksplaner og drøftet disse med de tillitsvalgte og lagt dem 
frem for vernetjenesten, da det i styresak 96-2007, pkt. 4 ble vedtatt – som følger: 
 
Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få konsekvenser 
for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal utarbeides og drøftes med 
tillitsvalgte og legges frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger, før den legges 
fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 
 
Omstillingsutfordringene ved disse foretakene er så betydelige at det vil få konsekvenser for 
pasienttilbudet og de ansatte. Uten en slik oversikt har ikke styret for Helse Nord RHF 
mulighet til å ha et helhetlig perspektiv for foretaksgruppen.  
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
Protokolltilførsel til styresak 4-2008: 
 
Det overordnede målet er at Helse Nord skal tilby kvalitativt gode helsetilbud. Virksomheten 
skal preges av god kvalitet, og ha kultur for læring og forbedring, og samhandling mellom 
tjenestenivåene (Oppdragsdokumentet fra HOD til HN s2). 
 
Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er så anstrengt at dersom økonomisk balanse skal 
oppnås så vil dette få konsekvenser for pasienter og ansatte. Vi konstaterer at arbeidsmiljø og 
faglig forsvarlighet er under konstant press. Manglende gjennomføringsmulighet i forhold til 
fagplaner som er utarbeidet er et konkret eksempel på at behov, oppgaver og ressurser ikke er 
i balanse. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 5-2008  OPPDRAGSDOKUMENT 2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar de vedlagte Oppdragsdokumenter for helseforetakene 

for 2008 med de endringene som kom frem under behandling av saken.   
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om en egen styresak vedrørende rapporten Pasienttransport 

og transporttilbud i distriktene. Styret ber om et spesielt fokus på konsekvensene innen 
vår region, sett i forhold til punkt 3.4.14 i Oppdragsdokument 2008.  

 
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar de vedlagte Oppdragsdokumenter for helseforetakene 

for 2008 med de endringene som kom frem under behandling av saken.   
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om en egen styresak vedrørende rapporten Pasienttransport 

og transporttilbud i distriktene. Styret ber om et spesielt fokus på konsekvensene innen 
vår region, sett i forhold til punkt 3.4.14 i Oppdragsdokument 2008.  

 
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
 
STYRESAK 6-2008  KRONIKERSATSINGEN, PSYKISK HELSEVERN  
 OG RUS – PRIORITERINGER I 2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vil under forutsetning av budsjettkontroll vurdere å avsette inntil 7 mill. kr. som 

øremerket tilskudd i tillegg til ordinær budsjettoverføring til kronikersatsingen, 
rusbehandling og psykisk helsevern i 2008, jf. prioriteringer i saksframlegg.  

 
2. Styret vil ta endelig stilling til om tiltaket kan iverksettes etter 1. halvår. Det forutsettes at 

administrerende direktør følger opp saken overfor helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vil under forutsetning av budsjettkontroll vurdere å avsette inntil 7 mill. kr. som 

øremerket tilskudd i tillegg til ordinær budsjettoverføring til kronikersatsingen, 
rusbehandling og psykisk helsevern i 2008, jf. prioriteringer i saksframlegg.  

 
2. Styret vil ta endelig stilling til om tiltaket kan iverksettes etter 1. halvår. Det forutsettes at 

administrerende direktør følger opp saken overfor helseforetakene. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 6-2008: 
 
Ansattevalgte representanter støtter den prioriteringen som er gjort, men ser en stor utfordring 
i å kunne gjennomføre den foreslåtte satsningen innenfor de økonomiske rammene. Det er 
lagt ned mye arbeid med planene innenfor diabetes, revmatologi, psykiatri, rus og 
habilitering/rehabilitering. Vi konstaterer at behovet for ressurstilførsler, i form av både 
kompetanse, flere stillinger og bygningsmessige forhold, er enormt mye større enn det som lar 
seg gjennomføre med dagens økonomiske situasjon i Helse Nord. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 7-2008  SMITTEVERNPLAN 2008-2011 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Smittevernplanen for 2008 – 2011 godkjennes som retningsgivende for arbeidet med å utvikle 
smittevernet i regionen. De ikke-kostnadskrevende tiltakene konkretiseres i 
oppdragsdokumentene for helseforetakene. Iverksettingstakten av nye, kostnadskrevende 
tiltak skal vurderes i forbindelse med budsjettarbeidene for 2009 – 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Smittevernplanen for 2008 – 2011 godkjennes som retningsgivende for arbeidet med å utvikle 
smittevernet i regionen. De ikke-kostnadskrevende tiltakene konkretiseres i 
oppdragsdokumentene for helseforetakene. Iverksettingstakten av nye, kostnadskrevende 
tiltak skal vurderes i forbindelse med budsjettarbeidene for 2009 – 2011. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 7-2008: 
 
Ansattevalgte representanter vil vise til drøftingsprotokollen av 29.01.08 hvor partene 
understreker viktigheten av at det blir nok fokus på det forebyggende og langsiktige arbeidet, 
samt at Helse Nord må få på plass et formalisert samarbeid og ansvarsfordeling mellom 
smittevern og regional HMS gruppe, og at smittevernpersonellets funksjon og kompetanse 
trekkes med å et tidlig tidspunkt i planleggingen av utbyggingsprosjektene som pågår i Helse 
Nord. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 8-2008  SLUTTRAPPORT FASE 1 NASJONALT 
 PROSJEKT FOR STABS- OG  
 STØTTEFUNKSJONER 
 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i 

prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger 
innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale 
fellesløsningene bør bestå av.  

 
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene, med 

sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
 
3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i 

ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid 
og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de 
nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter. 
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4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i 

gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom 
regionene. 

 
5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre 

kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og 
fylkeskommuner m.m.  

 
6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine 

organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for 
eventuelle omstillings- og endringsprosesser. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i 

prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger 
innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale 
fellesløsningene bør bestå av.  

 
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene, med 

sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
 
3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i 

ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid 
og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de 
nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter. 

 
4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i 

gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom 
regionene. 

 
5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre 

kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og 
fylkeskommuner m.m.  

 
6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine 

organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for 
eventuelle omstillings- og endringsprosesser. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 8-2008: 
 
Ansattevalgte representanter viser til protokolltilførsel fra drøftinger mellom Helse Nord og 
KTV/KVO og vil også understreke at etableringen av en felles løsning må skje på annen måte 
enn gjennom å etablere et felleseid aksjeselskap (AS). 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 9-2008  BESLUTNINGS- OG FORANKRINGSSTRUKTUR  
 I TARIFFOMRÅDET, ENDELIG VEDTAK 
 Sakens behandling ble utsatt til etter styresak 14-2008. Den  
 ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a. De  
 ansattevalgte styremedlemmer fratrådte under behandling av  
 denne saken. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Det fremlagte forslag til beslutnings - og forankringsstruktur tariffområdet i Helse Nord tas til 
etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Det fremlagte forslag til beslutnings - og forankringsstruktur tariffområdet i Helse Nord tas til 
etterretning. 
 
 
STYRESAK 10-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 1/07:  
 VERN AV TAUSHETSBELAGTE  
 OPPLYSNINGER I PASIENTJOURNAL- OG  
 RØNTGENSYSTEMER I FORETAKSGRUPPEN,  
 OPPFØLGING AV STYRESAK 74-2007 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
STYRESAK 11-2008  OPPNEVNING AV REVISJONSKOMITÉ I HELSE 

NORD RHF 
 
Styreleder la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

Wenche Pedersen 
Terje Olsen 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 
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2. Wenche Pedersen velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

Wenche Pedersen 
Terje Olsen 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 

 
2. Wenche Pedersen velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
 
STYRESAK 12-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Valg av styrer i helseforetakene – orientering om prosess og valg av arbeidsutvalg. 
Følgende styremedlemmer jobber frem forslag til HF-styrenes sammensetning på 
vegne av styret, i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF: Bjørn Kaldhol, 
Wenche Pedersen og Kari B. Sandnes 

- Internrevisjonsprosjektet "Fullmaktsstrukturen i helseforetakene" – foreløpig 
orientering om konklusjonene i prosjektet. Orienteringen ble lagt frem av 
internrevisor Tor Solbjørg. 

- Styreseminar i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 12. og 13. februar 2008  
- Møteplan 2008 for styret i Helse Nord RHF, gjennomgang. Møteplan ble endret som 

følger (endringene i kursiv): 
• 12. mars 2008:  Tromsø 
• 23. april 2008:  Bodø – besøk av Nordlandssykehuset Bodø 
• 14. mai 2008: Bodø  
• 14. – 15. mai 2008: Styreseminar for alle styrene i helseforetakene (nyoppnevnte) 
• 18. juni 2008:  Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset Mo i Rana 
• 26. august 2008:  Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
• 23. september 2008:  Tromsø  
• 22. oktober 2008:  Tromsø 
• 22. – 23. oktober 2008: Styreseminar for alle styrene i helseforetakene 
• 19. november 2008:  Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset Vesterålen 
• 16. desember 2008:  Tromsø 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. brev fra Helsetilsynet av 13. 

desember 2007 ad. tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. 
- Revisjonsrapport pr. 2. tertial – tilbakemelding på to forhold som RHF-styret tok opp 

i styremøte, den 10. oktober 2007 
- Tilbakemelding på enkelte punkter fra revisjonsrapport for 2. tertial 2007 – 

informasjon 
- Brannsikring sykehusene – oppfølging fra styremøte 12. desember 2007 
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- Deltidsstillinger i Helse Nord, kartlegging – oppfølging fra styremøte 12. desember 
2007  

- Pasientbuss i område til Universitetssykehuset Nord-Norge HF – oppfølging fra 
styremøte 12. desember 2007 

- Gjestepasienter hjertekirurgi Feiring, jf. Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
manglende levering – oppfølging fra styremøte 12. desember 2007 

- Spesialistlegestillinger, strategier tiltak – oppfølging fra tidligere styremøte  
- Sykestueprosjekt, finansiering - informasjon 

3. Regnskap 2007 – foreløpig 
Sakspapirene ble ettersendt. 

4. Lokalsykehusstrategi – prosess  
Sakspapirene ble ettersendt. 

5. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
I styresak 12-2008/5 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering 
fattet styret følgende vedtak: 
 
Styret ber seg fremlagt dokumentasjon i forhold til de påståtte lovbruddene med hensyn til 
signerte drøftingsprotokoller og inngåtte avtaler.  
 
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/ 
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STYRESAK 13-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helgeland Regionråd av 11. desember 2007 ad. sykehustilbudet på Helgeland 
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF av 12. desember 2007 ad. 

pensjonskostnader i de regionale foretakene og private ideelle 
3. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 19. september 2007, 8. november 2007, 11. 

desember 2007, 4. januar 2008 og 23. januar 2008 
4. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 11. desember 2007 med 

uttalelse fra Nordland Fylkesting – Fullverdig fødetilbud må opprettholdes 
5. E-post fra Ola O. K. Giæver jr. av 3. januar 2008 til KOFA ad. klage i forbindelse med 

avtalen om ambulansestasjoner i Lyngen Kommune 
6. E-post fra Ivar Østberg av 19. januar 2008 med vedtak fattet av årsmøtet i Harstad KrF ad. 

sykehuspreststillingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  
7. E-post fra konserntillitsvalgte i Helse Nord av 21. januar 2008 med vedlagt brev ad. krav 

om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF  
8. Protokoller fra drøftingsmøter, den 29. januar 2008 ad. styresak 6-2008 

Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 2008, styresak 7-2008 
Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord og styresak 8-2008 Sluttrapport fase 1 Nasjonalt 
prosjekt for Stabs- og Støttefunksjoner 
Kopi av protokollene ble ettersendt. 

9. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. januar 2008 ad. utbygging/nybygg av 
Nordlandssykehuset avdeling Stokmarknes 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

10. E-post av 5. februar 2008 fra Støtteforeningen for Harstad Sykehus med åpent brev til helse- 
og omsorgsminister Sylvia Brustad m. fl. 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 14-2008  EVENTUELT 
 
1. Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål om kreftbehandlingen i regionen og 

medieoppslag som har vært den seneste tiden. 
 

Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar adm. direktørs informasjon til orientering. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. februar 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør Side 16



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: 
 

 

STYRESAK 17-2008  LØNNSFORHANDLINGER 2008 –  
 RAMMER/FØRINGER 
 Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
 Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a. 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltar styremedlemmer som er valgt av 
de ansatte ikke under behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 
forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 18-2008  TERTIALRAPPORT NR. 3-2007  
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800026-10 131 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 
 

 

STYRESAK 19-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2008 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Helse Nord har i januar 2008 et underskudd på 50,7 millioner kroner. Det er avvik fra eiers 
resultatkrav på 4,2 millioner kroner.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et resultat på 414,8 millioner kroner i henhold til eiers 
krav. Pr. dato er estimatet for 2008 et underskudd på ca. 600 millioner kroner, noe som er et 
avvik på rundt 185 millioner kroner fra eiers styringskrav. 
 
Når det gjelder økonomisk status, gjennomføring av tiltak og strategier for å oppnå eiers krav 
til økonomisk balanse vises det til behandling av styresak 4-2008 Budsjett 2008 Helse Nord – 
konsolidert. 
 
Tidlig på året er det mye usikkerhet knyttet til estimater og prognoser for utviklingen 
fremover. Estimatet vil bedre seg etter hvert som helseforetakene realiserer de budsjetterte 
omstillingstiltakene. 
 
Heleforetakenes styrebehandlede og vedtatte omstillingstiltak må gjennomføres for at 
foretaksgruppen skal oppnå økonomisk balanse i 2008. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret er fornøyd med resultatet for januar og viser til at estimert resultat for 2008 er 

beheftet med stor grad av usikkerhet. Det er fortsatt høy risiko for at Helse Nord ikke skal 
nå målet og balanse i driften i år. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell 
oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført. 

 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Månedsrapport Helse Nord januar 2008 
 ØBAK – rapporteringsskjema  
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UTREDNING 
 
 

Månedsrapport Helse Nord januar 2008 
  
 
 
Regnskapet pr. januar viser at avvik fra eiers styringsmål på 4,2 mill kroner 
Foretakene har i stor grad budsjettert slik at effekten av omstillingstiltakene i hovedsak skal 
realiseres 2. halvår 2008, dette innebærer at eventuelle avvik knyttet til tiltaksplanene ikke vil 
fremkomme som avvik fra budsjett før et godt stykke ut i året. 
Viser for øvrig til styresak 4/2008 konsolidert budsjett 2008, hvor det redegjøres for en 
betydelig risiko knyttet til tiltaksplaner og muligheten for å oppnå de økonomiske mål i 2008.  

1.1 Økonomi 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 636 417 637 313 -895 0 %
ISF egne pasienter 129 809 127 116 2 693 2 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 887 11 723 -3 835
Gjestepasiente

-33 %
r 3 555 3 465 89 3 %

Polikliniske inntekter 9 688 8 298 1 389 17 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 6 586 7 640 -1 055

Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 19 091 21 476 -2 384
Andre øremerkede tilskudd 13 384 13 979 -595
Andre driftsinntekter 37 376 43 606 -6 230
Sum driftsinntekter 863 794 874 617 -10 823
Kjøp av offentlige helsetjeneste

-14 %

-11 %
-4 %

-14 %
-1 %

r 49 017 50 281 -1 265 -3 %
Kjøp av private helsetjenester 35 265 35 807 -542 -2 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 97 496 97 411 85
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 6 029 7 318 -1 289
Lønn til fast ansatte 427 814 418 918 8 896
Overtid og ekstrahjelp 23 440 16 547 6 894
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 81 841 83 658 -1 818 -2 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -26 028 -20 774 -5 254
Annen lønn 37 355 40 368 -3 013 -7 %
Avskrivninge

0 %
-18 %

2 %
42 %

25 %

r 55 516 54 122 1 394
Nedskrivninge

3 %
r 0 0 0 0 %

Andre driftskostnader 131 903 145 289 -13 386 -9 %
Sum driftskostnader 919 648 928 946 -9 299 -1 %
Driftsresultat -55 854 -54 329 -1 524 3 %
Finansinntekter 12 768 11 642 1 126 10 %
Finanskostnader 7 563 4 511 3 053
Finansresultat 5 204 7 131 -1 927 -27 %
Ordinært resultat -50 650 -47 199 -3 451 7 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 %
Ekstraord kostnade

68 %

r 0 0 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 %
(Års)resultat -50 650 -47 199 -3 451 7 %
Herav økte pensjonskostnader som 
følge av endrede økonomiske 
forutsetninger 33 530 34 275 -745 -2 %

Resultat jf økonomisk krav fra HOD -17 119 -12 924 -4 196 32 %

Januar
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1.1.1 Resultat  
Helse Nord har i januar 2008 et underskudd på 50,7 millioner kroner inklusive 
pensjonskostnader. Det er avvik fra eiers resultatkrav på 4,2 millioner kroner.  
 
 

Resultat januar Resultat januar Budsjett januar Avvik
Helgeland -8 267                   -6 906                   -1 361                   
UNN -29 780                 -24 409                 -5 370                   
Nordlandssykehuset -6 106                   -5 230                   -876                      
Helse Finnmark -9 144                   -9 945                   801                       
Sykehusapotek Nord 676                       4                           671                       
Helse Nord IKT 351                       -642                      993                       
Helse Nord RHF 1 621                    -71                        1 692                    
SUM -50 650                 -47 199                 -3 450                   
økte pensjonskostnader 33 530                  34 275                  -745                      
Resultat jfr økonomisk krav fra HOD -17 119                 -12 924                 -4 195                    

 
Driftskostnadene i januar 2008 er 7,9 % høyere enn i samme måned i 2007. Korrigert for de 
økte pensjonskostnadene har driftskostnadene en økning på 3,9 %. Dette er lavere enn den 
beregnede pris- og lønnsveksten i statsbudsjettet for 2008. 
 
Budsjettavviket ved UNN skyldes lavere inntekt enn budsjettert og økt lønn. 
 
Nordlandssykehusets avvik skyldes i hovedsak at rentekostnadene er underbudsjettert for 
januar. 
 
Helse Finnmark har et positivt budsjettavvik på 801 000 kroner. Det er imidlertid ført netto en 
million kroner for lite i pensjonskostnader. Dette vil bli rettet opp i februarregnskapet. 
 
Sykehusapotek Nord har et positivt avvik 671 000 kroner som en følge av lavere 
varekostnader og lavere lønnskostnader. 
 
Helse Nord IKT har et positivt avvik på 993 000 kroner grunnet lavere lønnskostnader og 
andre driftskostnader enn budsjettert. 
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et resultat på 414,8 millioner kroner i henhold til eiers 
krav. Pr. dato er estimatet for 2008 et underskudd på ca. 600 millioner kroner, noe som er et 
avvik på knapt 185 millioner kroner fra eiers krav. Det vises til drøftinger i styresak 4-2008 –  
Budsjett 2008 Helse Nord – konsolidert.Her redegjøres det for vår strategi for å oppnå eiers 
styringskrav inklusive en sentral buffer på knapt 130 mill kroner  Status, gjennomføring av 
tiltak og strategier for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse er tema i oppfølgingsmøtene 
med HF ene. 
 

1.1.2 Videre utvikling og usikkerhet 
I budsjettet er det forutsatt at planlagte tiltak skal ha effekt utover året. For å oppnå balanse i 
2008 må de budsjetterte tiltakene få effekt utover i 2008. Dette betyr at det er knyttet 
usikkerhet til resultatutviklingen i tiden fremover. 
 
Arbeidet med avslutting og rapportering av 2007-regnskapene har lagt beslag på en stor del av 
arbeidskapasiteten i økonomiavdelingene. Regnskapet pr. januar er derfor i stor grad basert på 
avsetninger. Det er knyttet noe risiko til dette. Omleggingen fra poliklinikkinntekter til 
innsatsstyrt finansiering har ført til høyere krav til dokumentasjon og andre krav til 
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rapportering. Ny registreringspraksis kan medføre risiko for tapte inntekter og følges derfor 
opp særskilt.   
 
UNNs salg av aksjer gir en bokført gevinst på 11,2 millioner kroner i januar. 
 

1.1.3 Gjennomføring av tiltak  
Det foreligger ikke et grunnlag for å gi en helhetlig vurdering av omstillingstiltakene i 2008 
kun basert på januar rapporteringen. De fleste tiltakene er forutsatt å gi effekt i andre halvår 
2008. 
 
Finnmark har to tiltak som er planlagt satt i gang andre halvår, mens resten er igangsatt 
01.01.08. De har foreløpig ingen indikasjoner på at tiltakene skal være forsinket. 
 
UNN rapporterer et avvik på 5 millioner kroner allerede i januar. Dette er delvis begrunnet 
med at en del avdelinger har etterslep på tiltak fra 2007 og at en del generelle tiltak ikke er 
gjennomført fullt ut, og først vil slå inn med full effekt fra april-mai.. 

1.1.4 Driftsinntekter 
Totalt er driftsinntektene 8,2 % høyere i januar 2008 enn samme måned i 2007. Dette skyldes 
generelle priskompensasjon, samt at ekstrabevilgningen Helse Nord fikk i 2007 ikke ble 
inntektsført i januar 2007. 
Basisrammen er periodisert og ført i henhold til budsjett i alle foretak. 
 
I forhold til budsjett viser inntektene et avvik på -10,8 millioner kroner. De største postene 
som trekker ned er ISF somatisk poliklinisk aktivitet (tidligere poliklinikkinntekter) og andre 
driftsinntekter. Det er risiko knyttet til omlegging av ISF som følge av endret krav til 
dokumentasjon og rapportering. Det er også et avvik på laboratorieinntekter.  
 

1.1.5 Driftskostnader  

1.1.5.1 Kjøp av offentlige helsetjenester 
Kjøp av offentlige helsetjenester viser en reduksjon på 1,27 millioner kroner. Det er 
Nordlandssykehuset og Helse Finnmark som har reduksjon. Det er en økning i kjøp av 
offentlige helsetjeneste på 9,4 % fra samme periode i fjor. 
 
Også private helsetjenester har et lite negativt avvik på en halv million kroner i januar.  
 
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen er i samsvar med budsjett i januar, men 
viser en vekst på over 12 % fra i fjor. Dette kan innebære at budsjettet er mer reelt i 2008 enn 
i 2007. 
 
Innleie fra firma er 1,2 millioner kroner lavere enn budsjett og det varsles jevnt over en 
reduksjon fra høsten 2007. Det er også en reduksjon siden januar i fjor. Dersom vi ser dette 
sammen med bruk av overtid og ekstrahjelp er det ingen besparelse i bruk av personell i 
forhold til januar 07.  
 
Totale lønnskostnader viser i januar et avvik på 5,7 millioner. Overtid og ekstrahjelp har et 
avvik på 41,7 %.  
I forhold til januar 07 er det en økning på 4,9 % i lønnskostnader eksklusive 
pensjonskostnadene. Pensjonskostnadene har økt som følge av nye beregningsregler fra KLP 
og inngår ikke i resultatkravet. 
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Regnskap 08 Regnskap 07 Vekst fra 07 Budsjett 08 Budsjettavvik
Lønn til fast ansatte 427 814 407 288 5,0 % 418 918 8 896
Overtid og ekstrahjelp 23 440 21 801 7,5 % 16 547 6 894
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar -26 028 -25 304 2,9 % -20 774 -5 254
Annen lønn 37 355 37 296 0,2 % 40 368 -3 013
Sum lønnskostnader 462 582 441 080 4,9 % 455 060 7 522
Total lønn Januar Februar Mars April
 
Forklaringer på avvikene på denne posten er 
 

• Høyere sykefravær enn budsjettert  
• Manglende gjennomføring av tiltak på bemanningsreduksjon 
 

Avskrivninger er litt høyere enn budsjett. En del av de budsjetterte avskrivningskostnadene 
for investeringer som skal gjennomføres i år er så langt budsjetter senere på året, det forventes 
derfor ikke avvik på årsbasis. Det er foreløpig ikke budsjettert eller ført nedskrivninger. 
 
Andre driftskostnader viser en besparelse på 13,4 millioner kroner i januar 08. I forhold til 
januar 07 er det en reduksjon på 3,8 millioner. Reduksjonen fra i fjor kan delvis spores til 
overgang fra kjøp av tjenester til egen drift av ambulansetjenesten i Finnmark.  
 
Dette er en post som er basert på mange avsetninger, dette kan være en kilde til usikkerhet og 
resultatforverring. 

1.1.6 Finansposter  
Netto finansposter har et avvik på 1,9 millioner kroner i forhold til budsjett. På årsbasis ser 
det ut til at rentekostnadene er underbudsjettert.  
 
UNN har solgt aksjer og bokført en gevinst på 11,2 millioner kroner. Dette gjør at netto 
finansposter er positiv i januar. 

1.1.7 Investeringer 
Det er bokført investeringer for om lag 15 mill kr i januar. Dette er 33 millioner mindre enn 
budsjettert.  

1.1.8 Likviditetsutvikling  
 
Ved utgangen av januar hadde foretaksgruppen -343 mill kr i saldo i konsernbanksystemet. 
Dette var 11 mill kr dårligere enn budsjettert. I tillegg er det investert for 33 millioner mindre 
enn budsjettert, noe som gjør at likviditeten er over 40 mill kroner dårligere enn forutsatt i 
prognosen. Noe kan være svingninger som ikke fanges opp av prognosen, men den svake 
likviditeten støtter mistanken om at resultatutviklingen er dårligere enn avviket fra budsjett 
kan tyde på. 
 
I styresak 4-2008 – Budsjett 2008 Helse Nord – konsolidert ba styret om å få økt rammen for 
kassakreditt til 800 mill kr. Helse Nord er nå innvilget 700 mill kr av HOD. 
Likviditetsutvikling og rammer for kassakreditt følges opp videre i 2008.  
 

Side 23



-900 000

-800 000

-700 000

-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

Likviditet 2008 Budsjett
Regnskap 
Prognse 2007
Limit kassakreditt

 
 

1.2 Personal 

1.2.1 Sykefravær 
 
Sykefravær rapporteres en og en halv måned etter den aktuelle måneden. Dette betyr at vi pt 
har oversikt over sykefraværet til og med desember 2007.  
 
For desember 2007 var sykefraværet 9,5 %. Dette er en oppgang fra 8,6 % i tilsvarende 
måned i 2006. Økningen består i sin helhet av langtidsfravær, som har økt fra 4,2 % til 5,2 %. 
 
For hele 2007 var totalt sykefravær i Helse Nord 9,0 %, mens langtidsfraværet (over 56 dager) 
lå på 4,5 %. Dette er noe det samme nivået som i 2006, der fraværet var henholdsvis 8,9 % og 
4,4 %. 
 

1.2.2 Årsverksutvikling 
 
Helse Nord hadde i januar 12 245 månedsverk. Dette er en økning fra januar 2007 på 297. 
Helse Finnmark, Helse Nord IKT og Nordlandssykehuset har den største økningen. 
 

Januar 2008 Jan. 07 - jan. 08
Helse Finnmark 1 471,26 124,32
UNN 5 926,53 -66,59
Stokmarknes
Harstad, Narvik + div.
Sum Hålogalandssykehuset
Nordlandssykehuset 3 347,24 233,18
Helgelandssykehuset 1 244,83 -19,84
Sykehusapotek Nord 77,96 2,25
Helse Nord RHF 48,10 1,30
Helse Nord IKT 129,54 22,10
Sum Helse Nord 12 245,46 296,72  
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Deler av økningen i Helse Finnmark består i overtakelse av ambulanse, samt økning i 
psykiatrien. Både Helse Finnmark og Nordlandssykehuset oppgir variabellønnsutbetalinger 
fra desember som mulig kilde til det høye målte nivået i januar. 
 
UNN har en nedgang i bemanningen på 67 månedsverk fra januar i fjor. Noe av dette skyldes 
at det ble betalt ut lønn til ambulansearbeidere i Vesterålen i januar 2007, disse hører til 
Nordlandssykehuset og ble lønnet der fra og med februar 2007. 
 

1.3 Aktivitet  
Aktivitetstallene for januar er noe mangelfullt rapportert fra helseforetakene. 

1.3.1 Somatikk  
Den samlede aktiviteten i somatikk ved UNN målt ved innleggelser, dagkirurgi og antall 
DRG-poeng har økt i forhold til januar 2007. Aktiviteten er stabil på antall innleggelser, 
samtidig som liggedøgn går ned. 
 
Helse Finnmark har en liten økning fra januar 2007, men ligger fremdeles under plan for 
januar. Det antas at plantallene for 2008 vil bli oppfylt. Dette innebærer en generell økning på 
1 – 3 % på somatikk. Det er en nedgang i pasienttyngde i Kirkenes som foreløpig ser ut til å 
gjelde kirurgiske pasienter. 
 
Nordlandssykehuset viser en økning i heldøgnsaktivitet. Noe som skyldes en økning ved 
Lofoten og Vesterålen. Det er også en liten økning i dagopphold. I forhold til januar 2007 er 
det også en økning i polikliniske konsultasjoner. Denne økningen skyldes at stråleterapi ikke 
var i drift i januar 2007. 
 
Ved Helgelandssykehuset vises en generell vekst i somatikk i forhold i til samme periode i 
fjor. Det er en vekst i antall DRG-poeng med 4,9 %. Polikliniske konsultasjoner viser også en 
oppgang. 

1.3.2 Psykisk helse  

1.3.2.1 aktivitetsutviklingen innen BUP  
Ved UNN er det en liten økning i utskrivelser fra døgnopphold fra i fjor. Liggedøgn har gått 
ned fra 391 til 291 fra januar 2007. Polikliniske konsultasjoner viser en økning både i 
Tromsø, Narvik og Harstad. 
 
Ved Helse Finnmark er aktiviteten økt i forhold til i fjor og er over plan. 
 
Nordlandssykehuset har en aktivitet i januar som ligger under plantall for dagbehandlinger. 
Antall utskrevne pasienter er i henhold til plan, mens liggedøgn er under plan. Antall tiltak 
ligger langt over plan. 
 
Ved Helgelandssykehuset er det en vekst på 3,2 % fra januar til 2007 og 2008. Veksten holdes 
tilbake ved en reduksjon i Brønnøysund på 60 %. Det er en liten reduksjon i antall liggedøgn. 

1.3.2.2 aktivitetsutviklingen innen VOP  
UNN viser en økning på antall utskrivelser i voksenpsykiatrien på 14 % i forhold til i fjor. 
Antall liggedøgn har gått ned med 1 %. Polikliniske konsultasjoner har gått ned med 693 i 
januar. 
 
Ved Helse Finnmark er aktiviteten økt i forhold til i fjor og er over plan. 
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Ved Nordlandssykehuset er antall utskrivinger i januar over plan. Det samme gjelder 
liggedøgn. Antall dagbehandlinger ligger under plan og på omtrent samme nivå som i januar i 
fjor. 
 
Det er en generell vekst i voksenpsykiatri ved Helgelandssykehuset. Det er vekst innen 
utskrivninger, liggedøgn og dagbehandlinger. Konsultasjoner voksenpsykiatri viser en vekst 
på 12,5 % fra januar 2007. 

1.3.3 Rusomsorg  
Ved UNN er antall utskrivelser økt med 11 til 39 i forhold til januar i fjor. Liggedøgn har gått 
ned med 36 %. Antallet polikliniske konsultasjoner i rusomsorgen er 1092 som er en økning 
på 857 fra januar i fjor. I forhold til desember er det en økning på 453 konsultasjoner. 
 
Ved Helse Finnmark er antall liggedøgn økt. Antall utskrivninger ligger på samme nivå som 
januar i fjor. Dersom antall liggedøgn holdes på det høye nivået er resultatet ventet å bli flere 
utskrevne pasienter, i tråd med målsetting for 2008. 
 
Nordlandssykehuset har 11 færre konsultasjoner enn plantallet på 198, men en økning på 51 
fra januar 2007. 
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Økonomirapportering til eier 2008
Helse Nord RHF Velg periode her:

Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn
Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall)

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2007

Endring i 
%

Årsbudsjett 
2008

Årsestimat 
2008 per 
Januar Avvik i kr

Årsresultat 
2007

Estimat -08 
vs resultat -
07

Endring i 
% Budsjett ut året Estimat ut året Avvik i kr

Endring i 
%

Basisramme 636 417 637 313 -895 0 % 636 417 637 313 -895 0 % 123 129 24 % 7 857 140 7 857 140 0 6 995 696 861 444 12 % 7 219 827 7 220 723 895 0 %
ISF egne pasienter 129 809 127 116 2 693 2 % 129 809 127 116 2 693 2 % 10 329 9 % 1 528 765 1 546 888 18 123 1 462 991 83 897 6 % 1 401 648 1 417 079 15 430 1 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 887 11 723 -3 835 -33 % 7 887 11 723 -3 835 -33 % 7 887 297 % 149 535 131 412 -18 123 0 131 412 0 % 137 812 123 524 -14 288 -12 %
Gjestepasienter 3 555 3 465 89 3 % 3 555 3 465 89 3 % 895 34 % 47 287 47 287 0 54 054 -6 768 -13 % 43 821 43 732 -89 0 %
Polikliniske inntekter 9 688 8 298 1 389 17 % 9 688 8 298 1 389 17 % -12 276 -56 % 89 824 94 802 4 979 237 763 -142 961 -60 % 81 525 85 115 3 590 4 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 6 586 7 640 -1 055 -14 % 6 586 7 640 -1 055 -14 % -3 560 -35 % 93 045 88 066 -4 979 120 500 -32 433 -27 % 85 405 81 481 -3 924 -5 %
Øremerkede tilskudd psykisk 
helsevern 19 091 21 476 -2 384 -11 % 19 091 21 476 -2 384 -11 % 2 474 15 % 257 711 257 711 0 223 825 33 885 15 % 236 235 238 619 2 384 1 %
Andre øremerkede tilskudd 13 384 13 979 -595 -4 % 13 384 13 979 -595 -4 % -67 605 -83 % 170 304 170 304 0 462 965 -292 662 -63 % 156 324 156 920 595 0 %
Andre driftsinntekter 37 376 43 606 -6 230 -14 % 37 376 43 606 -6 230 -14 % 4 269 13 % 592 549 592 549 0 516 905 75 644 15 % 548 943 555 173 6 230 1 %
Sum driftsinntekter 863 794 874 617 -10 823 -1 % 863 794 874 617 -10 823 -1 % 65 543 8,2 % 10 786 158 10 786 158 0 10 074 701 711 457 7,1 % 9 911 541 9 922 364 10 823 0,1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 49 017 50 281 -1 265 -3 % 49 017 50 281 -1 265 -3 % 9 501 24 % 596 694 596 694 0 542 328 54 366 10 % 546 413 547 677 1 265 0 %
Kjøp av private helsetjenester 35 265 35 807 -542 -2 % 35 265 35 807 -542 -2 % 6 281 22 % 433 016 433 016 0 439 638 -6 622 -2 % 397 209 397 751 542 0 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 97 496 97 411 85 0 % 97 496 97 411 85 0 % -5 433 -5 % 1 112 065 1 147 265 35 200 1 126 555 20 710 2 % 1 014 654 1 049 769 35 115 3 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 6 029 7 318 -1 289 -18 % 6 029 7 318 -1 289 -18 % -568 -9 % 115 109 114 009 -1 100 146 507 -32 498 -22 % 107 791 107 980 189 0 %
Lønn til fast ansatte 427 814 418 918 8 896 2 % 427 814 418 918 8 896 2 % 20 526 5 % 4 865 957 4 915 796 49 839 4 705 379 210 417 4 % 4 447 039 4 487 982 40 943 1 %
Overtid og ekstrahjelp 23 440 16 547 6 894 42 % 23 440 16 547 6 894 42 % 1 640 8 % 292 883 368 466 75 583 351 213 17 254 5 % 276 336 345 026 68 689 20 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 81 841 83 658 -1 818 -2 % 81 841 83 658 -1 818 -2 % 36 020 79 % 1 012 523 1 012 442 -81 902 747 109 696 12 % 928 865 930 602 1 737 0 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -26 028 -20 774 -5 254 25 % -26 028 -20 774 -5 254 25 % -724 3 % -250 341 -275 341 -25 000 -328 019 52 678 -16 % -229 567 -249 313 -19 746 8 %
Annen lønn 37 355 40 368 -3 013 -7 % 37 355 40 368 -3 013 -7 % 60 0 % 396 913 396 897 -16 466 080 -69 182 -15 % 356 545 359 542 2 997 1 %
Avskrivninger 55 516 54 122 1 394 3 % 55 516 54 122 1 394 3 % 12 389 29 % 651 994 651 994 0 631 955 20 039 3 % 597 873 596 479 -1 394 0 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -8 500 -100 % 0 0 0 2 662 -2 662 -100 % 0 0 0 0 %
Andre driftskostnader 131 903 145 289 -13 386 -9 % 131 903 145 289 -13 386 -9 % -3 861 -3 % 1 938 415 1 989 190 50 775 1 777 637 211 553 12 % 1 793 126 1 857 287 64 161 3 %
Sum driftskostnader 919 648 928 946 -9 299 -1 % 919 648 928 946 -9 299 -1 % 67 331 7,9 % 11 165 231 11 350 431 185 200 10 764 682 585 748 5,4 % 10 236 284 10 430 783 194 499 2 %
Driftsresultat -55 854 -54 329 -1 524 3 % -55 854 -54 329 -1 524 3 % -1 787 3 % -379 073 -564 273 -185 200 -689 982 125 709 -18 % -324 743 -508 419 -183 676 36 %
Finansinntekter 12 768 11 642 1 126 10 % 12 768 11 642 1 126 10 % 9 047 243 % 28 817 28 817 0 22 348 6 469 29 % 17 176 16 050 -1 126 -7 %
Finanskostnader 7 563 4 511 3 053 68 % 7 563 4 511 3 053 68 % 3 080 69 % 64 545 64 545 0 48 338 16 207 34 % 60 034 56 982 -3 053 -5 %
Finansresultat 5 204 7 131 -1 927 -27 % 5 204 7 131 -1 927 -27 % 5 967 -782 % -35 728 -35 728 0 -25 990 -9 738 37 % -42 859 -40 932 1 927 -5 %
Ordinært resultat -50 650 -47 199 -3 451 7 % -50 650 -47 199 -3 451 7 % 4 180 -8 % -414 800 -600 000 -185 200 -715 972 115 971 -16 % -367 602 -549 351 -181 749 33 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 %
(Års)resultat -50 650 -47 199 -3 451 7 % -50 650 -47 199 -3 451 7 % 4 180 -8 % -414 800 -600 000 -185 200 -715 972 115 971 -16 % -367 602 -549 351 -181 749 33 %
Herav økte pensjonskostnader som 
følge av endrede økonomiske 
forutsetninger 33 528 34 272 -745 -2 % 33 528 34 272 -745 -2 % 33 528 0 % 414 800 414 800 0 325 000 89 800 28 % 380 528 381 272 745 0 %

Resultat jf økonomisk krav fra HOD -17 122 -12 926 -4 196 32 % -17 122 -12 926 -4 196 32 % 37 707 -69 % 0 -185 200 -185 200 -390 972 205 771 -53 % 12 926 -168 078 -181 004 108 %

Teoretisk prognose (res + bud) -418 251
diff 181 749 Avvik må forklares i direktørens kommentarer

Konklusjon:

Januar

Januar Akkumulert per Januar Akkumulert per Januar Årsestimat vs fjorårets resultat Anslått utvikling ut året ift budsjett

Forventer en negativ utvikling i forhold til budsjettet 
for de resterende månedene

Årsestimat vs årets budsjett
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Velg HF for graf over antall månedsverk Velg HF for graf over sykefraværSum Helse Nord RHF 0

Resultat- og estimatutvikling 2007-2008
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OMSTILLINGSUTFORDRING 2008

Budsjettert 
omstilling 
2008

Realisert av 
årsbudsjett 
per Januar

Estimat for 
året Endring

Realisert av 
budsjettet for 
1. tertial

Realisert av 
budsjettet for 
2. tertial

Realisert 
av 
budsjettet 
for 3. 

Helse Finnmark 67 800 0,0 % 67 800 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
UNN 275 000 1,8 % 275 000 0 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Nordlandssykehuset 143 500 0,0 % 143 500 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Helgelandssykehuset 21 700 8,3 % 21 700 0 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Sykehusapotek Nord 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Helse Nord RHF 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Helse Nord IKT 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sum Helse Nord RHF 508 000 1,3 % 508 000 0 7,5 % 0,0 % 0,0 %

Realisering av omstilling per HF
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PERIODISERT BUDSJETT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsbudsjett
Basisramme 637 313 659 475 657 285 666 478 683 610 611 712 536 684 608 912 696 062 697 110 695 415 707 085 7 857 140
ISF egne pasienter 127 116 129 917 124 028 136 392 136 558 130 355 103 603 112 305 131 359 140 796 138 888 117 448 1 528 765
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 723 14 319 10 371 13 181 13 437 12 267 9 483 11 117 12 836 13 725 14 355 12 721 149 535
Gjestepasienter 3 465 3 506 3 726 4 009 4 098 4 016 3 732 4 003 4 093 4 413 4 075 4 150 47 287
Polikliniske inntekter 8 298 7 204 7 450 7 857 7 962 7 807 5 613 6 605 7 649 8 181 8 245 6 952 89 824
Laboratorie- og radiologiinntekter 7 640 8 496 8 417 8 002 9 669 8 320 6 707 6 252 9 310 8 464 8 540 3 227 93 045
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 21 476 257 711
Andre øremerkede tilskudd 13 979 14 069 14 181 14 172 14 087 13 169 14 050 14 054 14 130 14 055 14 099 16 257 170 304
Andre driftsinntekter 43 606 40 499 43 620 42 004 45 350 43 935 38 610 45 172 43 443 47 748 82 415 76 147 592 549
Sum driftsinntekter 874 617 898 960 890 554 913 572 936 247 853 056 739 957 829 897 940 359 955 968 987 508 965 463 10 786 158
Kjøp av offentlige helsetjenester 50 281 49 607 49 631 49 292 49 604 49 604 49 284 49 311 49 360 49 606 50 610 50 504 596 694
Kjøp av private helsetjenester 35 807 35 955 36 115 36 242 36 109 35 954 35 974 35 981 36 276 36 006 36 246 36 351 433 016
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 97 411 85 865 90 314 92 043 93 283 89 164 86 458 87 509 91 907 98 593 96 546 102 971 1 112 065
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 7 318 8 052 9 096 9 132 9 461 9 673 11 862 12 707 11 310 8 371 8 541 9 584 115 109
Lønn til fast ansatte 418 918 420 703 417 202 419 176 429 167 460 630 227 618 334 202 437 299 430 276 434 473 436 294 4 865 957
Overtid og ekstrahjelp 16 547 18 316 19 250 19 922 26 717 19 633 28 625 29 854 28 501 27 794 26 772 30 952 292 883
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 83 658 83 238 86 188 83 720 83 588 85 318 83 719 83 719 86 027 83 695 83 680 85 973 1 012 523
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -20 774 -20 686 -20 686 -20 669 -20 670 -20 907 -20 637 -20 599 -20 588 -20 556 -20 556 -23 012 -250 341
Annen lønn 40 368 40 632 40 828 40 250 41 085 3 390 28 486 28 462 28 251 27 885 27 919 49 358 396 913
Avskrivninger 54 122 53 989 54 001 53 983 53 945 53 895 53 979 53 974 53 960 53 938 53 922 58 286 651 994
Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 145 289 147 215 150 414 146 135 141 489 141 706 161 718 162 857 170 601 172 319 173 744 224 927 1 938 415
Sum driftskostnader 928 946 922 885 932 354 929 226 943 780 928 059 747 086 857 978 972 904 967 930 971 896 1 062 188 11 165 231
Driftsresultat -54 329 -23 925 -41 800 -15 653 -7 533 -75 002 -7 129 -28 081 -32 545 -11 962 15 612 -96 724 -379 073
Finansinntekter 11 642 1 313 1 675 1 476 1 484 1 661 1 390 1 784 1 744 1 489 1 489 1 669 28 817
Finanskostnader 4 511 6 105 5 047 5 433 5 417 5 415 5 488 5 640 5 352 5 379 5 379 5 379 64 545
Finansresultat 7 131 -4 792 -3 372 -3 957 -3 933 -3 754 -4 098 -3 857 -3 608 -3 889 -3 889 -3 709 -35 728
Ordinært resultat -47 199 -28 717 -45 172 -19 610 -11 466 -78 757 -11 226 -31 938 -36 153 -15 852 11 723 -100 434 -414 800
Ekstraord inntekter 0
Ekstraord kostnader 0
Skattekostnad 0
(Års)resultat -47 199 -28 717 -45 172 -19 610 -11 466 -78 757 -11 226 -31 938 -36 153 -15 852 11 723 -100 434 -414 800
Herav økte pensjonskostnader som følge av 
endrede økonomiske forutsetninger 34 272 34 100 35 309 34 297 34 243 34 952 34 297 34 297 35 242 34 287 34 281 35 221 414 800
Resultat jf økonomisk krav fra HOD -12 926 5 383 -9 863 14 687 22 778 -43 804 23 071 2 359 -911 18 436 46 004 -65 213 0

2008
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RAPPORTERING AV LIKVIDITET:
Skattetrekksmidler skal ikke inngå i den rapporterte likviditetsbeholdningen, heller ikke øvrige bundne midler. Driftskreditter legges inn med negativt fortegn
Likviditet - resultat Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Likviditetsbeholdning UB -337 681
Limit driftskredittramme -400 000 -400 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

Likviditet - budsjett Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Likviditetsbeholdning UB -326 681 -371 915 -364 861 -257 627 -372 533 -408 842 -318 319 -363 374 -350 120 -744 746 -829 652 -821 246
Limit driftskredittramme -400 000 -400 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

Likviditet - estimat Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Likviditetsbeholdning UB -326 681 -371 915 -364 861 -257 627 -372 533 -408 842 -318 319 -363 374 -350 120 -744 746 -829 652 -821 246
Limit driftskredittramme -400 000 -400 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000
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Bemanningsrapportering til eier 2008
Helse Nord RHF Rapportering 2008 Januar

ANTALL MÅNEDSVERK Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Helse Finnmark 1471 1441 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
UNN 5927 6075 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Nordlandssykehuset 3347 3105 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Helgelandssykehuset 1245 1218 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Sykehusapotek Nord 78 81 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Helse Nord RHF 48 55 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Helse Nord IKT 130 142 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Sum Helse Nord RHF 12 245 12 116 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T
Økning siden samme periode 2007 297 144 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T

Definisjoner av årsverk, ansatte og sykefravær finnes i "Nasjonale HR-indikatorer og definisjonskatalog", rapport av 15. november 2006, ref arbeidsgruppens anbefalinger side 11, 14 og 16 

2008
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Aktivitetsrapportering til eier 2008
Helse Nord RHF Rapportering 2008 Januar

Realisert DRG-aktivitet 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Akkumulert 

resultat
Antall DRG poeng egne pasienter 8 921 8 921
Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 724 724
Realisert DRG-poeng sørge for 2008 9 645 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 9 645
Refusjonspoeng somatisk poliklinisk 
virksomhet 19 857 19 857

ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet (res) 7 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 887
Polikliniske inntekter 9 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 688
Laboratorie- og radiologiinntekter 6 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 586
Sum polikliniske inntekter fra NAV (res) 16 274 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 16 274

Budsjettert DRG-aktivitet 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Akkumulert 

resultat
Antall DRG poeng egne pasienter 8 616 9 057 8 497 9 376 9 380 8 965 7 052 7 708 8 988 9 688 9 560 8 033 104 920
Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 714 711 719 758 766 721 645 637 772 773 759 694 8 669
Budsjettert DRG-poeng sørge for 2008 9 330 9 768 9 215 10 134 10 146 9 685 7 698 8 344 9 760 10 461 10 319 8 726 113 589
Refusjonspoeng somatisk poliklinisk 
virksomhet 33 437 32 125 26 111 33 185 33 829 30 884 23 874 27 989 32 317 34 554 36 141 32 026 376 472

ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet (bud) 11 723 14 319 10 371 13 181 13 437 12 267 9 483 11 117 12 836 13 725 14 355 12 721 149 535
Polikliniske inntekter 8 298 7 204 7 450 7 857 7 962 7 807 5 613 6 605 7 649 8 181 8 245 6 952 89 824
Laboratorie- og radiologiinntekter 7 640 8 496 8 417 8 002 9 669 8 320 6 707 6 252 9 310 8 464 8 540 3 227 93 045
Sum polikliniske inntekter fra NAV (bud) 15 939 15 701 15 867 15 860 17 631 16 127 12 320 12 857 16 959 16 645 16 786 10 178 182 869

2008

2008
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Estimert DRG-aktivitet 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November
Antall DRG poeng egne pasienter 104 920
Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 8 669
Estimert DRG-poeng sørge for 2008 113 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refusjonspoeng somatisk poliklinisk 
virksomhet 376 472
ISF-inntekt somatisk poliklinisk aktivitet 131 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polikliniske inntekter 94 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorie- og radiologiinntekter 88 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum polikliniske inntekter fra NAV 182 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader fordelt på tjenesteområder
Regnskap 
for 2007

Års-budsjett 
2008

Regnskap 
per 1. tertial 
2008

Regnskap 
per 2. tertial 
2008

Regnskap 
per 3. tertial 
2008

Årsestimat 
etter 1. 
tertial

Årsestimat 
etter 2. 
tertial

Prosentvis 
vekst

Fordelings-
nøkkel til 
bruk for 
"Annet"

Tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmisbrukere 223 025 0 0,0 %
Psykisk helsevern 1 865 546 0 0,0 %
Somatiske tjenester 6 840 759 0 0,0 %
Rehabilitering 366 132 0 0,0 %
Annet 1 857 661 0 0,0 %
Sum 0 11 153 123 0 0 0 0 0 0,0 % 0 %

TNF-hemmere
Regnskap 
for 2007

Års-budsjett 
2008

Regnskap 
per 1. tertial 
2008

Regnskap 
per 2. tertial 
2008

Regnskap 
per 3. tertial 
200

Årsestimat 
etter 1. 
tertial

Årsestimat 
etter 2. 
tertial

Legemiddelkostnader knyttet til 
legemiddelgruppen TNF-hemmere 150 200 158 000
Legemiddelkostnader knyttet til Betaferon (MS-
medikament)
Legemiddelkostnader knyttet til Avonex og Rebif 
(MS-medikamenter)
Legemiddelkostnader knyttet til Copaxone (MS-
medikament)
Legemiddelkostnader knyttet til Tysabri (MS-
medikament)
Sum legemiddelkostnader til MS-
medikamenter 0 0 0 0 0 0 0

2008
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Analyser

DRG-aktivitet 2007 Resultat Budsjett
Avvik i 
poeng Avvik i % Resultat Budsjett

Avvik i 
poeng Avvik i %

Årsbudsjett 
2007

Årsestimat 
2007 per 
Januar Avvik i poeng

Antall DRG poeng egne pasienter 8 921 8 616 305 4 % 8 921 8 616 305 4 % 104 920 104 920 0
Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 724 714 10 1 % 724 714 10 1 % 8 669 8 669 0
Sum DRG-poeng "sørge for" 9 645 9 330 315 3 % 9 645 9 330 315 3 % 113 589 113 589 0
Polikliniske inntekter 9 688 8 298 1 389 17 % 9 688 8 298 1 389 17 % 89 824 94 802 4 979
Laboratorie- og radiologiinntekter 6 586 7 640 -1 055 -14 % 6 586 7 640 -1 055 -14 % 93 045 88 066 -4 979

Januar Akkumulert per Januar
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800038-12 163 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 20-2008  ØKT INTERN KASSAKREDITT  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål / sammendrag 
Nordlandssykehuset HF styrebehandlet i desember 2007 behov for økt tilførsel av likviditet i 
form av investeringslån og kassakreditt. Det foreslås i denne saken å øke rammen for intern 
kassakreditt med 100 mill kr for Nordlandssykehuset HF.  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
I foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet ble vedtektene for Helse Nord RHF 
endret, slik at foretaksgruppen kan ta opp lån på til sammen 2.600 mill kroner. 1.500 mill 
kroner til investeringer og 1.300 mill kroner til kassakreditt.  
 
I brev av 5. februar 2008 har Helse- og omsorgsdepartementet innvilget Helse Nord RHF 
tillatelse til å ta opp kassakreditt på inntil 700 mill kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF har i styresak 44/2007 Budsjett 2008 bedt om å få tilført kr. 256 mill 
i styrket likviditet. Behovet for likviditetstilførsel er begrunnet med den svake økonomiske 
utviklingen, store utbetalinger til pensjonspremie og høyt investeringsnivå. Dersom ikke 
helseforetakets rammer for kassakreditt økes, vil ikke foretaket kunne betale sine regninger på 
forfall.  
 
I foretaksmøtet i februar 2008 ble vedtektene for Nordlandssykehuset endret slik at foretaket 
kan ta opp lån på til sammen 1.100 mill kroner. Det foreslås i denne saken å øke rammen for 
intern kassakreditt med 100 mill kr for Nordlandssykehuset. I styresak 4-2008 Budsjett 2008 
Helse Nord – konsolidert innvilget styret i Helse Nord RHF 70 mill kroner i internt 
investeringslån til helseforetaket. I tillegg forventes det 50 mill kroner i lån fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Nordlandssykehuset HF vil dermed samlet tilføres 220 mill kroner i 
lån og intern kassakreditt i år. 
 
Tabellen nedenfor viser fordeling av rammene etter justeringer i tråd med denne saken.   
 
Justering mars 2008     
Helseforetak Låneramme  Herav intern 

kassakreditt 
Herav lån *) Udisponert 

låneramme 

Helse Finnmark HF 450 450 0 0
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

550 550 0 0

Nordlandssykehuset HF 1 100 500                     550                         50 
Helgelandssykehuset HF 250 250 0 0
Sykehusapotek Nord HF 5 0 0 5
Helse Nord RHF, inkl IKT 245    245
SUM 2 600 1 750 550 300

*) inklusive lån på 50 mill kroner fra HOD i 2008 
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Dersom det ikke kommer en permanent løsning på de økte kostnadene til pensjon i revidert 
nasjonalbudsjett budsjett våren 2008, vil vi måtte søke om ytterligere økt kassakreditt og øke 
rammene til alle helseforetakene. 
 
Konklusjon 
Det tilrådes å øke rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF med 100 mill kr til 
500 mill kr.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF økes til 500 mill kr.  
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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STYRESAK 21-2008  ÅRLIG MELDING 2007 OG PLAN 2008-2010  
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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 29.2.2008 200800072-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 22-2008  OPPNEVNING AV REGIONALT 
 BRUKERUTVALG FOR PERIODEN 2008 – 2010  
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål/sammendrag  
Dette er en oppfølging av styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for 
oppnevning av nytt utvalg 2008-2010. Styret i Helse Nord RHF tok denne saken til 
orientering.  
 
I denne saken ble det konkludert med å følge samme prinsipper for sammensetning av 
Regionalt brukerutvalg for perioden 2008-2010 som forrige periode. Disse prinsippene ble 
utformet etter et samarbeid med organisasjonene i regionen, og utvalget hadde i praksis 
fungert litt over ett år. Sammensetningen ivaretar hensynet til representasjon fra viktige 
grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som 
kan fungere effektivt i forhold til dets rolle. Det foreslås å gjøre en grundigere vurdering ved 
neste oppnevning i 2010. RBU i Helse Nord RHF for 2008-2010 settes ut fra dette sammen på 
følgende måte: 
 
− fem representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra FFO i regionen  
− to representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra SAFO i regionen 
− to representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra de fylkeskommunale 

eldrerådene i regionen 
− én representant fra satsingsområde (videreføre fra forrige periode: rusorganisasjonene) 
 
Nytt RBU i Helse Nord RHF for 2008-2010 oppnevnes med samme funksjonstid som styrene. 
Ordningen med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver 
gruppe som har forslagsrett, foreslås videreført. Styret i Helse Nord RHF utnevner leder og 
nestleder av og blant de oppnevnte medlemmer.  
 
I denne saken fremmes forslag til representanter, vararepresentanter samt leder og nestleder til 
nytt Regionalt brukerutvalg for perioden 2008 – 2010 i tråd med styrets anbefalinger. Valget 
skjer med bakgrunn i innkomne forslag fra organisasjonene og fylkeskommunale eldreråd i 
regionen.  
 
Styret vedtok i styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – Plan for brukermedvirkning og 
observatørordning til styret i Helse Nord RHF en ordning, hvor én fast representant med 
personlig vararepresentant fra RBU deltar som observatør med møte- og talerett i styret i 
Helse Nord RHF. Denne ordningen videreføres, men med to vararepresentanter. Observatøren 
oppnevnes av RBU. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning som 
en del av sin arbeidsform. Det er også tatt inn bestemmelser om brukermedvirkning i § 14 i 
vedtektene til Helse Nord RHF. Utvalgets sammensetning og mandat fastsettes for øvrig av 
styret for Helse Nord RHF.  
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Regionalt brukerutvalg er et rådgivende utvalg for styret i Helse Nord RHF. Utvalget, som 
skal settes sammen på samme måte som nåværende utvalg, vil få samme funksjonstid som 
styrene i helseforetakene som ble oppnevnt i januar 2008, dvs. med virkeperiode til våren 
2010.  
 
I tråd med retningslinjene ble FFO Region Nord, SAFO Nord, fylkeseldrerådene i regionen 
samt rusorganisasjonene (RIO Nord og Landsforbundet mot stoffmisbruk region Nord) bedt 
om å foreslå kandidater. Innen fristen hadde FFO, SAFO, fylkeseldrerådene og RIO sendt inn 
forslag. Tidligere har kontaktutvalget for de fylkeskommunale eldrerådene i Nord-Norge 
sendt inn forslag på felles kandidater, men dette er ikke gjort denne gangen fordi nytt 
kontaktutvalg ikke er oppnevnt. Fylkeseldrerådene har derfor sendt inn forslag fra hhv. 
Nordland, Troms og Finnmark. Det har ikke kommet forslag på kandidater fra 
Landsforbundet mot stoffmisbruk.  
 
Vurdering 
En rekke hensyn må ivaretas ved sammensetningen av Regionalt brukerutvalg. Det er viktig 
at det regionale brukerutvalget har legitimitet i sitt arbeid. Ved oppnevningen av nytt utvalg er 
det tatt utgangspunkt i de prinsipper for representasjon og oppnevning som styret sluttet seg 
til i styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning, 
og senere stadfestet i sak 115-2007/5. Utvalget settes sammen av representanter fra de største 
hovedsammenslutningene; Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum 
for Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) samt de fylkeskommunale eldrerådene i 
regionen. I tillegg kommer representant for ett satsingsområde, som for perioden 2008-10 skal 
velges fra rusorganisasjonene.  
 
Organisasjonene er bedt om å vurdere en rekke kriterier i sitt valg av kandidater. I tillegg til 
behovet for en balansert sammensetning ut fra kjønn, alder og geografi/ /helseforetak, er det 
viktig at utvalget reflekterer barn, ungdom og voksnes perspektiv og har representanter med 
samisk, minoritets-, innvandrerbakgrunn. Utvalget bør reflektere Helse Nords viktige 
satsingsområder (kronikergruppene, eldre, psykisk helse og rus). Representantenes evne til å 
ivareta alle brukere/pårørende, ikke kun ”egen gruppe”, samt deres brukerkompetanse og 
tidligere erfaring fra arbeid med brukermedvirkning spiller også inn. 
 
Med tanke på de viktige prosesser brukerutvalget er inne i bl.a. knyttet til oppfølgingen av 
plan for brukermedvirkning, er det henstilt til organisasjonene om at hensynet til kontinuitet 
vurderes når organisasjonene skal se på hvilke kandidater som skal oppnevnes. 
  
Med unntak av representant for satsingsområde, innebærer den vedtatte sammensetningen at 
utvalget ikke har representanter fra enkeltorganisasjoner. Dette innbefatter også Sametinget 
og andre organisasjoner for samer, minoriteter og innvandrere. Organisasjonene er bedt om å 
vurdere også dette ved utvelgelsen av kandidater. Spørsmål om samiske brukeres situasjon må 
også ivaretas i Helse Nord RHF. Her vil Samarbeidsorganet som Helse Nord RHF og øvrige 
RHF har opprettet med Sametinget være et naturlig organ.  
 
Konklusjon 
I tråd med styrets vedtak oppnevnes nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF. Utvalget 
får samme funksjonstid som styrene i helseforetakene i Helse Nord. Behovet for bred 
representasjon fra de viktigste organisasjonene, satsingsområdene for Helse Nord RHF og 
ønsket om legitimitet er søkt ivaretatt. Det er viktig at utvalget kan fungere effektivt i forhold 
til sin rolle og sakene det skal behandle. Hensynet til kontinuitet har veid tungt i vurderingen.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 
115-2007-5. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige 
grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som 
kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.  

 
2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 

perioden mars 2008 til mars 2010: 
 

• Sissel B. Jenssen, Andfiskå  FFO Nordland (gjenvalg) 
• Mildrid Pedersen    FFO Troms (ny) 
• Anna M. Solli    FFO Troms (ny) 
• Asle Sletten, Tromsø    FFO Troms (gjenvalg) 
• Arnfinn Sarilla, Alta    FFO Finnmark (gjenvalg) 
• Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Fylkeseldrerådet Finnmark (ny, vara i dag) 
• Turid Gaarder, Hamarøy  Fylkeseldrerådet Nordland (ny) 
• Halgeir Holthe, Kvaløysletta  SAFO (gjenvalg) 
• Svein Haug, Kvaløysletta  SAFO (ny) 
• Ragnar Moan, Tromsø   RIO Nord, for satsingsområde rus (gjenvalg) 

 
 
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:  
 

• Sissel Brufors Jenssen, FFO, leder 
• Ragnar Moan, RIO Nord, nestleder 

 
4. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall 

vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett.  
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for FFO: 
• Ragnvald Mortensen   FFO Nordland  (ny)   
• Stig Raymond Mo, Borkenes  FFO Troms (gjenvalg)   
• Nina Danielsen   FFO Finnmark (ny)  
• Signhild Mentzoni   FFO Nordland  (ny)  
• Leidar Eilertsen   FFO Finnmark (ny)  
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for SAFO: 
• Ernly Eriksen, Mo i Rana   SAFO (ny) 
• Ragnhild Skaalbones, Bodø   SAFO (ny) 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene: 
• Oddmund Soleng, Bardu  Fylkeseldrerådet Troms (ny) 
• Aud Overå Fyhn, Tromsø  Fylkeseldrerådet Troms (vara i dag) 
• Inge Hyld, Tromsø    Fylkeseldrerådet Troms (ny) 
• Ernst Eidem, Bodø   Fylkesleldrerådet Nordland (ny) 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus: 
• Hilde Nicolaisen, Tromsø   RIO Nord (gjenvalg) 
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5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 

videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av satsene. 
 
6. Ordningen med vararepresentant fra Regionalt brukerutvalg til styret videreføres, med to 

vararepresentanter. 
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Fullstendig liste over innkomne forslag: 
 
Forslag til 
medlemmer: 

 Organisasjon Foreslått fra 
(Organisasjon) 

Sissel B. Jenssen Gjenvalg FFO Nordland 
Mildrid Pedersen Ny FFO Troms 
Anna M. Solli Ny FFO Troms 
Asle Sletten Gjenvalg FFO Troms 
Arnfinn Sarilla Gjenvalg FFO Finnmark 

FFO Region Nord 

Samuel Anders 
Guttorm 

Vara i dag Fylkeseldrerådet 
Finnmark 

Fylkeseldrerådet i 
Finnmark* 

Turid Gaarder Ny Fylkeseldrerådet 
Nordland 

Fylkeseldrerådet i 
Nordland* 

Oddmund Soleng Ny Fylkeseldrerådet Troms 
Aud Overå Fyhn Vara i dag Fylkeseldrerådet Troms 

Fylkeseldrerådet i 
Troms* 

Halgeir Holthe Gjenvalg SAFO Troms 
Svein Haug Ny SAFO Troms 

SAFO Nord 

Ragnar Moan Gjenvalg RIO Nord RIO Sentralt 
    
Forslag til 
varamedlemmer: 

   

Ragnvald Mortensen  Ny FFO Nordland   
Stig Raymond Mo Vara i dag FFO Troms   
Nina Danielsen Ny FFO Finnmark  
Signhild Mentzoni Ny FFO Nordland 
Leidar Eilertsen Ny FFO Finnmark  

FFO Region Nord 

Inge Hyld Ny Fylkeseldrerådet i Troms Fylkeseldrerådet i 
Troms* 

Ernst Eidem Ny Fylkeseldrerådet i 
Nordland 

Fylkeseldrerådet i 
Nordland* 

Ernly Eriksen Ny SAFO Nordland SAFO Region Nord 
Ragnhild Skaalbones Ny SAFO Nordland  
Hilde Nicolaysen Vara i dag RIO Nord RIO Sentralt 
Andre forslag:    
Gerd Petersen Vara i dag 

(FFO) 
Mental Helse Mental Helse 

Eva O. Teigen Vara i dag 
(FFO) 

FFO Nordland Jf kopi av brev fra 
Brukerutvalget Narvik 
til FFO av 29.12.2007 

* Tidligere har det vært slik at kontaktutvalget for de fylkeskommunale eldrerådene i Nord-
Norge har sendt inn forslag på felles kandidater. Men dette er ikke gjort, fordi nytt 
kontaktutvalg ikke er oppnevnt. Fylkeseldrerådene har derfor sendt inn forslag fra hhv. 
Nordland, Troms og Finnmark. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800138-3 309 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Tjeldnes, tlf. 75 51 29 16 
 

 

STYRESAK 23-2008  HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID 
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Bakgrunn  
Stortingsmelding nr 16 2002-2003 ”Resept for et sunnere Norge” skisserer folkehelsearbeidet 
som en felles utfordring som må løses gjennom koordinert innsats på mange plan. Meldingen 
utfordrer fylkeskommunene til å ta rollen som pådriver og koordinator.  
 
Helse Nord RHF har i juni 2007 inngått en rammeavtale om folkehelsesamarbeid med 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Det ble samtidig definert fire 
satsingsområder for oppstartperioden, som er grunnlaget for den foreliggende handlingsplan 
for folkehelsearbeid i Helse Nord. Samarbeidet skal knytte seg til et bredt anlagt 
folkehelsesamarbeid med følgende prioriterte områder:  
 
• fysisk aktivitet 
• kosthold 
• røykeslutt 
• psykiatri  
• rusforebyggende arbeid 
 
I forbindelse med undertegning av rammeavtalen med fylkeskommunene ble det definert 4 
satsingsområder:    
 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten 

for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 
4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av ”følgeprosjekt” – det ble foreslått å 

finne et prosjekt/tiltak som er i gang og følge dette over tid i forhold til 
forebyggingsperspektiv 

 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:  
 
• planarbeidet skal ta utgangspunkt i de fire definerte satsingsområdene  
• planen skal være kortfattet, med vekt på tiltak som kan iverksettes fra 2008 
• sammenhengen mellom fylkeskommunenes og Helse Nords satsingsområder må framgå  
• det må skilles mellom kostnadskrevende tiltak og tiltak som kan iverksettes innenfor 

nåværende budsjetter 
 
Planutkastet har vært på høringsrunde i helseforetakene og til hovedtillitsvalgte fra 6. til 22. 
februar 2008. Fylkeskommunene har gitt løpende innspill til planen gjennom to fellesmøter i 
oktober 2007 og januar 2008 mellom plangruppa og representanter for fylkeskommunenes 
politiske og administrative ledelse. På disse møtene har også representanter fra fylkesmannen 
i Nordland, Troms og Finnmark deltatt.  
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De konserntillitsvalgte i Helse Nord har gitt høringsuttalelse til planen. Ingen av 
helseforetakene har levert høringsuttalelse.  
 
Hvorfor en handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord? 
Folkehelsearbeidet har fått et oppsving de siste par årene, noe som har nær sammenheng med 
at fylkeskommunene, som regional koordinator, er pådrivere i dette arbeidet.  
 
Helse Nords ansvar for å delta i folkehelsearbeid er blant annet forankret i lov om 
spesialisthelsetjeneste § 1.1., hvor det framgår at lovens formål blant annet er å ”fremme 
folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning”.  
 
I handlingsplanen er det påpekt at livsstilssykdommer kan forebygges, og det finnes 
forebyggingsstrategier som har dokumentert effekt og er samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
Ressurskoblinger mellom ulike forvaltningsnivåer – stat/regionale helseforetak, 
fylkeskommunene og kommunene - er nødvendig for å få sammenhengende og gode tiltak.  
 
I et langsiktig perspektiv er styrking av forebyggende og helsefremmende tiltak viktig både av 
hensyn til kvaliteten av helsetjenestene og for å få kontroll på helsetjenestens utgifter. Det er 
en betydelig utfordring å utarbeide og gjennomføre tiltak som reelt bidrar til bedre folkehelse. 
Folkehelsesatsingen må derfor bygge på forskning og evaluering av effekt, og vektlegge 
formidling av erfaringer slik at gode tiltak blir tatt i bruk  
 
Handlingsplanens forslag 
 Satsingsområde 1: Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
• årlige fylkesvise konferanser om overvekt med relasjon til livsstil og helse. 
• styrke samhandlingen mellom Fysak-sentralene og lærings- og mestringssentrene, 

diabetesteam og kliniske ernæringsfysiologer, for personer med overvektproblematikk.  
• helseforetakene skal bidra med sin kompetanse i opplæringstiltak i regi av 

fysak/frisklivssentraler, for eksempel ved røykeslutt- og kostholdskurs.  
• tilrettelegge for at de private rehabiliteringsinstitusjonene kan bidra i 

folkehelsesamarbeidet.   
• informere om tiltak innen folkehelsesatsingen via www.helse-nord.no.  
• ta initiativ til en informasjonskampanje overfor befolkningen i landsdelen, for å gjøre de 

nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet og kosthold mer kjent. Nasjonalt Senter for 
Telemedisin trekkes inn i arbeidet.    

 
Satsingsområde 2: Rusforebyggende arbeid 
• I samarbeid med Fylkesmannen i hhv. Nordland, Troms og Finnmark har Nordnorsk 

Kompetansesenter Rus utarbeidet en felles kompetansehevingsplan for rusfeltet i Nord-
Norge 2007-2011. Det anbefales at de tre fylkeskommunene kobler seg på dette 
samarbeidet.  

• Helse Nord kan bistå gjennom NNK - Rus og andre fagpersoner innen rusomsorgen i 
møter m.v. der det er bruk for spesialisthelsetjenestens kompetanse i rusforebyggende 
arbeid, for eksempel ved tematimer i fylkestingene.    

• Nord-norsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til sentrale 
personer i kommunene ved utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan.    

• Nordnorsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til kommuner/ 
skoler/lærere som ønsker å iverksette Unge&Rus.   

• Ansvarlig vertskap: Ansvarlig vertsskap-kurs er gjennomført i kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark, og kan tilbys flere kommuner.  
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Tiltak satsingsområde 3: Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse  
• Kartlegge tiltak, utviklingsarbeid og forskning i regionen i Helse Nords regi mht. 

helsefremmende og sykdoms-/skadeforebyggende arbeid.  
• Helseatlas for Nord-Norge: Utrede omfanget av arbeidet og kostnader med et slikt arbeid 

1. halvår 2008. Komme i gang med det praktiske arbeidet høsten 2008. Tiltaket er i første 
rekke tenkt som en faglig støtte for planleggere, analyseenheter mv i fylkeskommunene, 
helseforetakene og kommunene.  

• Objektive mål for høyde/vekt/BMI og utviklingen på dette området: Vurdere mulighet for 
kartlegging og å starte praktisk arbeid med dette i løpet av 2008.  

• Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og målinger av fysisk form: Utrede i 2008 muligheten 
for å komme i gang med dette.  

• Utrede mulighet for intervensjonsstudier og evalueringer av effekter av tiltak som kan 
være aktuelle og helst komme i gang med noen slike prosjekter i løpet av 2008.   

• Spesialisthelsetjenesten skal bidra ved kurs, møter og nettverkssamlinger for aktører i 
folkehelsearbeidet, særlig innen de prioriterte satsingsområder. 

• Norsk versjon av FYSS (kunnskapsstatus vedrørende fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling) skal gjøres kjent i Helse Nord, slik at kunnskapen kan bli kjent og tas i bruk i 
helseforetakene. 

• Sørge for at kompetanse innen skaderegistrering, skadeforebygging og sikkerhet, 
opparbeidet ved sykehusene i Harstad, Narvik og Hammerfest - i samarbeid med Harstad 
kommune/Trygge Lokalsamfunn, kommer alle helseforetak, fylkeskommuner og 
kommuner i landsdelen til gode. Aktuelle spredningstiltak vil være regionale konferanser 
og kurs i regi av Norsafety AS. 

 
Tiltak satsingsområde 4: Pilotstudie psykisk helse    
• Helse Nord har søkt om midler til et prosjekt for styrking av tilbudet til barn av psykisk 

syke og rusmiddelavhengige. Prosjektet forutsetter nært samarbeid med blant annet 
kommunehelsetjenesten, og vurderes godt egnet for en oppfølging i et 
forebyggingsperspektiv. Dersom prosjektet ikke lar seg realisere vil det bli tatt initiativ til 
å finne et annet egnet tiltak i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin.  

 
Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte 
De konserntillitsvalgte er positive til at folkehelsearbeidet settes på dagsorden, og viser til at 
de problemstillingene som fokuseres på i utkastet til handlingsplan samsvarer i stor grad med 
prioriterte bestillinger i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse 
Nord. Det påpekes at de tillitsvalgte ikke fikk uttale seg om mandat og sammensetning av 
gruppen, jf Hovedavtalen.  
 
Det påpekes også at ingen representanter for psykiatrien har deltatt i planarbeidet, men 
psykiatrien vil bli involvert i oppfølging av planen.  
 
Høringsuttalelsen viser blant annet til at langt flere unge jenter enn gutter røyker. Dette er 
svært bekymringsfullt blant annet fordi disse jentene bare i liten grad klarer å kutte røyken når 
de blir gravide seinere i livet. Det vises også til at forbruket av alkohol har relativt sett økt 
mest blant unge jenter og kvinner, og som med røyking synes det å være særegne biologiske 
faktorer som gjør at kvinner raskere utvikler skade og sjukdom som følge av alkoholbruk.  
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at ambisjonsnivået for handlingsplanen har vært å komme i gang med 
noen tiltak innen de definerte satsingsområdene. Det er flere viktige områder som i liten grad 
er berørt, men det har ikke vært vurdert som mulig å ha en stor og ressurskrevende 
planprosess i første omgang. Perspektivet er likevel at dette skal være starten på en langsiktig 
prioritering av folkehelsearbeid i Helse Nord.    
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Adm. direktør støtter at det må settes særlig søkelys på unge jenter og kvinner for å forhindre 
røykestart og oppmuntre til røykeslutt og også ha særlig oppmerksomhet på denne gruppen i 
forhold til rusmisforebyggende arbeid. 
 
Det vil ikke være mulig å satse for bredt når planen skal gjennomføres. Adm. direktør viser til 
styrets vedtak av handlingsplan for diabetes 2008-2013, og prioritering av diabetes i styresak 
6-2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 2008. Det foreslås en 
rask gjennomføring av handlingsplan for diabetes. Primær- og sekundærforebyggende tiltak 
tidlig for diabetespasienter vil være et viktig bidrag til å prioritere forebyggende tiltak i Helse 
Nord. Kostnadene ved gjennomføring av diabetesplanen er beregnet til 8 mill. årlig, 
besparelser er beregnet til mellom 12 og 33 mill., jf. kap. 4.6. i diabetesplanen. Helse Nord 
har også den kompetansen og organiseringen i helseforetakene som skal til for å gjennomføre 
diabetesplanen slik forutsatt. Det foreslås derfor en særlig satsing på diabetesarbeidet i første 
fase av folkehelsesatsingen.   
 
Økonomi til oppfølging og pådriverfunksjon av folkehelsesatsingen anses som nødvendig. 
Det foreslås derfor å avsette et øremerket beløp til stimuleringsmidler for å få i gang tiltak.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende 

for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de 
prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 
2009 inngå i Helse Nord RHF’s oppdragsdokument til foretakene 

 
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til 

samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan 
Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.  

 
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet 

budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.    
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord  
 Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte/hovedverneombud av. 22.02.08 
 Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommune av 22.02.08 
 Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeidet i Helse Nord av 08.06.07   
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Handlingsplan for        
folkehelsearbeid i 
Helse Nord 

 
  

Høringsutkast  
 
 
 
 
 
Helse Nord RHF, 06.02.2008  
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Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord  
 
1. Bakgrunn 
Helse Nord RHF har i juni 2007 undertegnet en samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet med 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Det er valgt ut felles satsingsområder, der 
Helse Nord RHF ifølge avtalene skal utarbeide og følge opp handlingsplaner for 
spesialisthelsetjenesten i nord. Disse samarbeidsområdene er 

 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere 

muligheten for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter 
av tiltak 

4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av ”følgeprosjekt” – det ble 
foreslått å finne et prosjekt/tiltak som er i gang og følge dette over tid i forhold til 
forebyggingsperspektiv 

 
Fagdirektør har oppnevnt en arbeidsgruppe som har foreslått tiltak innen de definerte 
satsingsområdene. Det ble valgt en liten og fleksibel arbeidsgruppe, som har fått innspill fra 
andre ressurspersoner etter behov. Medlemmene ble oppnevnt på bakgrunn av de definerte 
satsingsområdene i samarbeidsavtalen: 
 
Rådgiver Knut Tjeldnes, Helse Nord RHF (leder) 
Regional prosjektleder for diabetes Beryll Kristensen, Nordlandssykehuset HF 
Nestleder Nord-norsk Kompetansesenter Rus Marit Andreassen 
Folkehelserådgiver Nordland fylkeskommune Kjell Hjelle, som representerte 
fylkeskommunene i planarbeidet.  
 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:  
- planarbeidet skal ta utgangspunkt i de fire definerte satsingsområdene  
- planen skal være kortfattet, med vekt på tiltak som kan iverksettes fra 2008 
- sammenhengen mellom fylkeskommunenes og Helse Nords satsingsområder må framgå  
- det må skilles mellom kostnadskrevende tiltak og tiltak som kan iverksettes innenfor 
nåværende budsjetter 
 
Det har ikke vært noen representant for psykiatri i planarbeidet, jf satsingsområde 4.  
 
Helse Nords ansvar for folkehelsearbeid 
Helse Nords ansvar er forankret i lov om spesialisthelsetjeneste § 1. 
 
§ 1-1. Lovens formål  
       Lovens formål er særlig å:  
1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning,  
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet,  
3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud,  
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig,  
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og  
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene.  
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Lov om spesialisthelsetjeneste pålegger helsepersonell på sykehus å gi 
kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er 
påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver. Dette innebærer også et 
ansvar for å bistå med kompetanse i forhold til forebyggende og helsefremmende tiltak i 
kommunene.  
 
Stortingsmelding nr 16 2002-2003 ”Resept for et sunnere Norge” skisserer folkehelsearbeidet 
som en felles utfordring som må løses gjennom koordinert innsats på mange plan. Meldingen 
utfordrer fylkeskommunene til å ta rollen som pådriver og koordinator.  
 
Helse Nord vil bidra som aktiv samarbeidspartner i folkehelsearbeidet.  Flere tiltak og 
strategier i Helse Nord de siste årene har betydning i et forebyggings- og 
folkehelseperspektiv, og kan kobles tettere opp mot folkehelsearbeidet i fylkeskommunene og 
kommunene. Noen eksempler på pasienttilbud som er aktuelle i en slik sammenheng er: 
- de private rehabiliteringsinstitusjonene, og i særlig grad Valnesfjord Helsesportssenter i 

forhold til strategier for fysisk aktivitet    
- oppfølging av forebyggende tiltak i regional handlingsplan for diabetes    
- forebyggende tiltak i regi av Nord-norsk Kompetansesenter Rus     
- tilbudene ved lærings- og mestringssentrene i sykehusene 
 
Helse Nord er medeier i selskapet NorSafety AS, som har til formål å videreutvikle den 
kompetanse som er opparbeidet i Harstad-området rundt skaderegistrering, ulykkes-
forebygging og sikkerhet. Det er en målsetting å kunne omsette dette til et kunnskaps-
/kompetansesenter for helsefremmende og skadeforebyggende arbeid. 
 
Livsstilssykdommer kan forebygges, og det finnes forebyggingsstrategier som har 
dokumentert effekt og er samfunnsøkonomisk lønnsomme.  Ressurskoblinger mellom ulike 
forvaltningsnivåer – stat/regionale helseforetak, fylkeskommunene og kommunene - er 
nødvendig for å få sammenhengende og gode tiltak. Flere tiltak vil kunne gjennomføres 
innenfor eksisterende budsjetter, men det er også viktig å relatere arbeidet til nasjonale 
strategier og satsingsområder der det kan søkes tilskudd til prosjekter. 
 
Nasjonal strategi for styrking av habilitering og rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten er lagt fram som en del av Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett for 20081. Det er en nær sammenheng mellom forebygging 
og rehabilitering, og økt satsing på rehabilitering vil også innebære en mulighet for styrking 
av forebyggende og helsefremmende tiltak.     
 
Nasjonal handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, - plan 
for universell utforming, er et annet viktig satsingsområde som kan ha stor betydning for den 
enkeltes muligheter til deltakelse og mestring. Visjonen - tilgjengelighet for alle, bør derfor 
trekkes inn som en del av folkehelsearbeidet. Både Nordland fylkeskommune og kommuner i 
alle tre fylker har i ulike sammenhenger deltatt eller deltar i nasjonale prosjekter som vedrører 
universell utforming.

                                                 
1 Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011, St.prp. nr. 1 (2007-2008) 
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Satsingsområde 1: Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes 
II – utfordringen 
 
Flere overvektige barn og unge  
I Norge som i resten av Europa øker antall overvektige. Dette gjelder særlig barn, ungdom og 
yngre voksne. Den økende forekomsten av overvekt og fedme fører med seg store 
helseproblemer og økonomiske utfordringer.  
 
Forebygging av overvekt/fedme er en svært viktig oppgave som gir store helsegevinster. En 
vektreduksjon på 5-10 % kan gi betydelig helsemessig gevinst i forebyggingen av type 2-
diabetes.  For å redusere vektøkningen er det nødvendig med bedre tilrettelegging for fysisk 
aktivitet i skolen og i samfunnet generelt. En viktig utfordring blir å legge til rette for fysisk 
aktivitet i høyrisiko gruppene. Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer, og 
intervensjon i høyrisikogrupper nytter 2.  
 
Ufordringene ligger i å nå frem til befolkningen med riktig kunnskap og å tilby 
lavterskeltilbud til de som allerede er i faresonen. Det vil ofte være slik at personer med høy 
risiko er de som er vanskeligst å få til å endre livsstil i en gunstig retning. Helsepersonell vil 
også trenge mer kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Oppfølging 
av pasienter som pga fedme har gjennomgått vektreduserende kirurgisk behandling er også 
viktig for å lykkes med behandlingen. 
 
Diabetes-utfordringen 
Diabetes blir av WHO definert som en ny alvorlig epidemisk trussel. I Norge er det minst 
120 000 personer med kjent diabetes, men man anslår at like mange har sykdommen uten at 
den er påvist. Det er spesielt type 2-diabetes som øker, men vi ser også en økning av type 1. 
Uten god behandling kan diabetes føre til alvorlige komplikasjoner i blant annet nyrer, øyne, 
hjerte og kar og føtter. 
 
Følgesykdommer av diabetes som hjerte- og karsykdommer, slag, høyt blodtrykk og muskel- 
og skjelettsykdommer, kan også relateres til overvekt- og fedmeproblematikken. Dårlig 
kosthold og mangel på fysisk aktivitet er blant de viktigste årsakene til utviklingen.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2007 Regional handlingsplan for diabetes 2008 -
2013. Viktige tiltak i planen i et forebyggingsperspektiv er blant annet etablering/styrking av 
diabetesteam i sykehusene, kompetanseutvikling av helsepersonell, bedre samhandling med 
primærhelsetjenesten, og å styrke diabetesopplæringen ved lærings- og mestringssentrene.   
 
Ufordringen fremover vil være: 
- å forebygge nye tilfeller av type 2-diabetes 
- å ha et godt tilbud til og en god oppfølging av personer med høy risiko for å utvikle type 2-
diabetes  
- å forebygge utviklingen av senkomplikasjoner hos personer med type 1- og type 2- diabetes 
 
                                                 

2  Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestile 
intervention or metformin. N Engl J Med 2002; 346: 393-403.  
Tuomilehto J et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with 
impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-1350
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Fysak-/friskvernsentraler: Fysak-sentraler er organiserte lavterskel-tilbud for fysisk aktivitet i 
kommunene. Disse fungerer som bindeledd mellom behandlings- og forebyggingstiltak. 
Lignende tiltak, med ulik grad av offentlig ressursinnsats, er etablert i en del kommuner under 
andre navn som for eksempel frisklivssentraler. Et viktig tiltak i folkehelseperspektiv er å 
stimulere til at det opprettes fysaksentraler i alle kommuner i Nord Norge, eller evt. gjennom 
samarbeid mellom flere kommuner. Å opprette kontakt mellom fysaksentralene/ 
koordinatorene, allmennlegene/fastleger og spesialisthelsetjenesten vil være viktig. 
 
Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS)og de private opptreningsinstitusjonene i Nord-Norge 
har bred kompetanse og erfaring innen helseforebyggende og helsefremmende tiltak. VHSS 
benytter Fysak-nettverket systematisk som ledd i oppfølgingen av pasientene etter utskriving.  
Helse Nord vil søke å trekke disse institusjonene aktivt inn i folkehelsesamarbeidet. 
 
Trening på resept er et konsept som kan bli et viktig element i forebygging og behandling av 
både overvekt og diabetes. Det er viktig at fastlegen har en bevisst holdning til å finne 
pasientene som er i risikogrupper (overvekt, røyking og redusert glucosetoleranse ). Både for 
fastlegene og for diabetesteam i sykehusene er det viktig at det etableres rutiner som gjør det 
enkelt å henvise pasienter i risikogrupper videre til fysak-sentralene. Det bør også være fysak-
tilbud som ikke trenger henvisning fra lege. 
 
Det er en målsetting å utvikle gode nettbaserte løsninger innen de ulike tiltaksområdene.  
Nasjonalt Senter for Telemedisin kan gi viktige bidrag i folkehelsesamarbeidet. NSTs nettsted 
www.helsekompetanse.no bør benyttes aktivt i kompetanseutviklingstiltak.  
 
 
 
Tiltak satsingsområde 1: Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – 
utfordringen 
 
1. Kommunene har stort behov for mer kompetanse om barn og overvekt. Helse Nord tar 
initiativ til årlige fylkesvise konferanser om temaet, første gang i 2008, eventuelt slutter opp 
om slike initiativ fra samarbeidspartnerne. Kompetanseutviklingstiltak gjøres tilgjengelig via 
www.helsekompetanse.no. 
 
2. Helse Nord RHF vil ta initiativ til å styrke samhandlingen mellom Fysak-sentralene og 
lærings- og mestringssentrene, diabetesteam og kliniske ernæringsfysiologer, i forhold til 
tiltak for personer med overvektproblematikk. Det skal være særlig fokus på tiltak for barn og 
unge.  
 
3. Helseforetakene skal bidra med sin kompetanse i opplæringstiltak i regi av 
fysak/frisklivssentraler, for eksempel ved røykeslutt- og kostholdskurs.  
 
4. Helse Nord vil tilrettelegge for at de private rehabiliteringsinstitusjonene kan bidra i 
folkehelsesamarbeidet.   
 
5. Helse Nord RHF vil informere om tiltak innen folkehelsesatsingen via www.helse-nord.no.  
Dette tiltakspunktet gjelder samtlige satsingsområder. Opplysninger om Fysak og tilsvarende 
tilbud i kommunene kan linkes til Nord RHFs hjemmesider på en slik måte at informasjonen 
blir lett tilgjengelig for brukere og tjenesteapparat. Kobling til tilbud som ”Klara Klok” skal 
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vurderes.  Det forutsattes at fylkeskommunene og kommunene sørger for oppdatering av 
opplysninger om de tilbud de har ansvaret for.  
 
6. Helse Nord vil i sammen med de andre aktørene i folkehelsesamarbeidet ta initiativ til en 
informasjonskampanje overfor befolkningen i landsdelen, for å gjøre de nasjonale 
anbefalinger om fysisk aktivitet og kosthold mer kjent. Nasjonalt Senter for Telemedisin 
trekkes inn i arbeidet.    
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Satsingsområde 2: Rusforebyggende arbeid 
 
Forskning tyder på at alvorlige og vedvarende atferdsvansker og rusmiddelmisbruk har felles 
årsakssammenheng. Tidlige atferdsvansker, rusmiddelmisbruk hos foreldre og søsken, 
inkonsistent foreldreoppdragelse, svake skoleferdigheter og assosiering med antisosiale og 
rusmiddelmisbrukende venner er felles risikofaktorer for både kriminalitet og rusmisbruk i 
ung alder. Ungdom med atferdsforstyrrelser vil i voksen alder kunne få betydelig svekket 
fungering både i forhold til psykisk helse, sosiale relasjoner og utdannings- og yrkeskarriere. 
Videre er gruppen overrepresentert i forhold til ulykker, suicid, kriminalitet og alkohol- og 
stoffmisbruk. Forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i forhold til ulike problemområder 
helt nede i småbarnsalder vil derfor kunne være av betydning i forhold til utvikling av 
rusproblematikk senere i livet.  
 
Utfordringene når det gjelder rusforebygging er med andre ord mange. Det faller utenfor 
rammen av denne handlingsplanen å gå i dybden på hele bredden av utfordringer. I det 
følgende vil derfor noen utfordringer, strategier og tiltak løftes fram. Sentrale 
føringsdokumenter, som eksempelvis Opptrappingsplan for rusfeltet, bør danne utgangspunkt 
for videreutvikling av folkehelsesatsing innen det rusforebyggende arbeidet.   
 
En overordnet målsetting i den nasjonale opptrappingsplanen for rusfeltet er å redusere de 
negative konsekvensene av rusmiddelbruk både for enkeltpersoner og samfunn. 
Rusforebygging i et folkehelseperspektiv innebærer bredde, dvs. at flere strategier må tas i 
bruk, innsatsen må rettes mot ulike målgrupper og iverksettes på ulike arenaer. Både 
tilbudsreduserende og etterspørselsreduserende strategier må inkluderes i det rusforebyggende 
arbeid. Tiltakene som iverksettes må være kunnskapsbaserte.  
 
Noen utfordringer 
Alkohol er vårt største rusmiddelproblem. De siste 30 årene har alkoholkonsumet økt med 
minst 25 %. Det er blitt vanligere å drikke mer hver gang man drikker, og det er blitt 
vanligere å drikke seg beruset 3[1]. Omfanget av negative og helsemessige konsekvenser øker 
når forbruket av rusmidler øker.   
 
Barn og unge er viktige målgrupper for det rusforebyggende arbeidet. Forbruket av alkohol 
blant ungdom viste en klar økning fra første halvdel av 1990-tallet fram til tusenårsskiftet, og 
har de siste årene stabilisert seg. Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol synes også å 
være stabil. Den har gjennom flere år vært omkring 14,5 år for øl og rundt 15 år for vin og 
brennevin. 
 
Studier fra mange land har vist at tidlig alkoholdebut ofte danner opptakten til høyt 
alkoholforbruk og senere alkoholproblemer. I det rusforebyggende arbeidet er det derfor 
viktig å ha fokus på tiltak som kan bidra til å heve debutalderen, og til å redusere konsumet 
hos de som allerede har debutert.  
 
En norsk studie har konkludert med at aldersgrensen for kjøp av alkohol ikke i tilstrekkelig 
grad blir håndhevet, og at mindreårige i flere tilfeller har fått kjøpe alkohol på salgs- og 
skjenkesteder. Flere studier har også vist at det foregår mye overskjenking på utesteder i 

                                                 
3[1] Horverak, Øyvind (2006): "Det norske drikkemønstret – under endring?" På www.sirus.no) 
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Norge. Tilgjengelighet til alkohol øker konsumet. Derfor er også dette et sentralt tema for 
forebyggende arbeid. Det er behov for å sikre kunnskap om og legitimitet for virkemidler som 
reduserer tilgjengeligheten til alkohol. I Opptrappingsplan for rusfeltet er det vist til at 
regulatoriske virkemidler knyttet til pris og tilgjengelighet har god effekt.  
 
I mange kommuner er det mangel på samordning av ulike forebyggende tiltak. Kommunene 
skal ifølge alkoholloven utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. I Opptrappingsplanen for 
rusfeltet anbefales kommunene å utarbeide rusmiddelpolitiske handlingsplaner som 
omhandler hele rusfeltet, og ikke bare alkoholpolitikken. Det anbefales også å utarbeide 
tverretatlige oppvekstplaner som omfatter flest mulig sider ved barn og unges oppvekstmiljø.   
 
Forebyggende arbeid har ofte blitt kritisert for å være mer styrt av ideologi og politikk enn av 
faglighet. Faren er dermed til stede for at innsatsen ikke gir de ønskede resultater, eller i 
verste fall er skadelige. De siste årene har det derfor vært økt fokus på betydningen av å satse 
på kunnskapsbaserte tiltak, og på å øke kompetansen hos sentrale fagpersoner i kommunene.  
 
Forebyggende tiltak gjennom Nord-norsk Kompetansesenter-Rus  
Oppfølging av rusforebyggende tiltak i denne planen er nært knyttet til Nordnorsk 
Kompetansesenter-Rus (NNK-Rus), som inngår som en del av Rusklinikken ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kompetansesenteret er ett av syv regionale 
kompetansesenter for rusmiddelspørsmål i Norge. Hovedarbeidsoppgaver for de regionale 
kompetansesentrene er forebyggende tiltak, kompetanseutvikling i kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. NNK-Rus har nasjonal spisskompetanse på rusforebyggende arbeid 
med skolen som basisarena.  
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet framhever behovet for bedre kvalitet og økt kompetanse i 
rusarbeidet. Kompetanseheving blir dermed et sentralt virkemiddel. NNK - Rus har en rolle 
som ”bindeledd mellom forskning, praksis og politikk". Dette innebærer blant annet å gjøre 
forskningsbasert kunnskap tilgjengelig og anvendelig for praksisfeltet.  
 
Erfaringene til NNK - Rus er at satsing på kompetanseheving må være langsiktig, og at de 
lange løpene i kompetanseutvikling viser seg å være nyttig. I samarbeid med Fylkesmannen i 
hhv. Nordland, Troms og Finnmark har NNK – Rus utarbeidet en felles 
kompetansehevingsplan for rusfeltet i Nord-Norge 2007-2011(www.kompetanseheving.no). 
Planen skal bidra til å samordne de prioriterte tiltakene, og skal jevnlig rulleres. Planen 
omfatter korte løp som kurs og konferanser, mellomlange løp i form av kurs- og 
arbeidsseminarrekker, og lange løp i form av videreutdanninger. Det er en målsetting å 
inkludere flere aktører i det videre arbeidet med kompetansehevingsplanen, eksempelvis 
spesialisthelsetjenesten innen rus. Det anbefales at de tre fylkeskommunene kobler seg på 
dette samarbeidet .  
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan kan være et sentralt virkemiddel både for å synliggjøre 
hvordan kommune vil legge opp sitt rusforebyggende arbeid, og også for å se retningslinjene 
for salgs- og skjenkepolitikken i sammenheng med andre tiltak. For å bistå kommunene i 
arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan og andre relevante planer er det etablert en 
interaktiv nettressurs, www.kommunetorget.no. Nettressursen drives av NNK – Rus. 
Veiledning gjennom www.kommunetorget.no og gjennom kurs/arbeidsseminar vil kunne 
bidra til å øke omfanget av og kvaliteten på de rusmiddelpolitiske handlingsplanene. 
Nettstedet www.forebygging.no er også en faglig ressurs for det forebyggende arbeidet. 
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Skolen er en sentral arena for forebyggende arbeid. Høsten 2006 la Sosial- og 
helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet fram en rapport som blant annet inneholdt en 
vurdering av skoleprogrammer for forebygging av problematferd og utvikling av sosial 
kompetanse, og rusforebyggende programmer. Av de 16 rusforebyggende program som ble 
vurdert, konkluderte forskergruppen som sto bak vurderingen med at de fleste programmene 
hadde lav sannsynlighet for resultater, tre ble vurdert som program med god sannsynlighet for 
resultater. To av programmene – FRI (tidligere VÆR røykFRI) og Unge&Rus 
(www.ungeogrus.no) - ble kategorisert som program med dokumenterte resultater4[2].   
Målgrupper i Unge&Rus er elever, foresatte og lærere. Tiltaket anbefales gjennomført  på 8. 
klassetrinn, med oppfølging på 9. klassetrinn. Opplegget for begge disse klassetrinnene finnes 
på www.ungeogrus.no. For tiden pågår det en utprøving av en noe omarbeidet versjon av 
tiltaket i videregående skole.    
 
Ansvarlig vertskap er utviklet for norske forhold for å forbedre drikkemiljøet ved 
serveringsstedene. Opplegget innebærer at ansatte og ledere ved serveringsstedene får tilgang 
til informasjon og opplæring i aktuelle tema knyttet til rus og vold. Ansvarlig vertskap-
programmet kan gjennomføres som prosjekt mellom serveringsbransjen, kommunen 
v/skjenkekontrollen og politiet. Hovedmålet er å forebygge og redusere rusrelatert vold i og 
utenfor serveringssteder. Ansvarlig vertsskap-kurs er gjennomført i kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark, og kan tilbys flere kommuner.  
 
 
Tiltak satsingsområde 2: Rusforebyggende arbeid 
 
1. Kvalitet og kompetanse:  
 I samarbeid med Fylkesmannen i hhv. Nordland, Troms og Finnmark har NNK – Rus 
utarbeidet en felles kompetansehevingsplan for rusfeltet i Nord-Norge 2007-2011. Det 
anbefales at de tre fylkeskommunene kobler seg på dette samarbeidet  
  
Helse Nord kan bistå gjennom NNK - Rus og andre fagpersoner innen rusomsorgen i møter 
m.v. der det er bruk for spesialisthelsetjenestens kompetanse i rusforebyggende arbeid, for 
eksempel ved tematimer i fylkestingene.    
 
2. Rusmiddelpolitisk handlingsplan: Nord-norsk Kompetansesenter Rus kan tilby 
opplæring/arbeidsseminar til sentrale personer i kommunene ved utarbeidelse av 
rusmiddelpolitisk handlingsplan.    
 
3. Unge og Rus: Nord-norsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til 
kommuner/ skoler/lærere som ønsker å iverksette Unge&Rus.   
 
4. Ansvarlig vertskap: Ansvarlig vertsskap-kurs er gjennomført i kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark, og kan tilbys flere kommuner.  
 
 

                                                 
4[2] Nordahl, Thomas, Øystein Gravrok, Hege Knudsmoen, Torill M.B. Larsen og Karin Rørnes (2006): 
Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og 
Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og 
implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. 
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Satsingsområde 3: Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse  
 
Helse Nord har mye kunnskap og statistisk materiale om helse og helseutvikling i Nord-
Norge. Det er ønskelig å få oversikt over slike data på fylkesnivå sammen med eksisterende 
nasjonal statistikk brutt ned på Helse Nord og/eller fylkene i regionen. En oversikt noe 
tilsvarende Helseatlas for Hordaland vil være et nyttig grunnlag for det videre 
folkehelsearbeidet også i Helse Nord. En slik oversikt bør fokusere på status og utvikling 
innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet og relevante risikofaktorer. 
 
Fra 2008 er det iverksatt et nasjonalt skaderegistreringssystem. Her vil Helse Nord ha et 
betydelig fortrinn og en kompetanse som vil være anvendelig for andre helseregioner og 
kommunene gjennom den skaderegistrering som har foregått i lengre tid ved sykehusene i 
Harstad, Narvik og Hammerfest. 
 
Et annet spørsmål er hvordan kommunehelseprofiler kan knyttes opp til en oversikt over 
helsedata, og hvilke mangler det er i forhold til utvikling av indikatorer på kommunenivå. For 
eksempel mangler det data både når det gjelder fysisk aktivitet, fysisk form og 
vektutviklingen i befolkningen i vår region. Mye av utviklingen i befolkningens helsetilstand 
vil være livsstilsrelatert, og mer kunnskap om dette kan bedre grunnlaget for det 
helsefremmende og forebyggende arbeid.  
 
Muligheten for å få bedre data/statusoversikter, og mer forskning om utvalgte risikofaktorer 
og effekter av tiltak/intervensjoner, må utredes nærmere. Det kan her være naturlig å ha særlig 
fokus på de valgte hovedsatsingsområder overvekt/fedme og livsstilsrelatert sykdom samt 
rusforebyggende arbeid. Et annet område som bør vies spesiell oppmerksomhet er skade-og 
ulykkesforebyggende tiltak blant eldre. Det kan være grunnlag for å gjøre mange studier i 
forhold til intervensjon på livsstilsområdene røyking, ernæring og fysisk aktivitet, slik at vi får 
mer kunnskap om effekter av tiltak.  
 
Det mangler oversikter med gode og objektive data for mange livsstils- og risikoparametre. 
Når for eksempel overvekt/fedme er et prioritert tiltaksområde i oppfølging av 
samarbeidsavtalen, må også vi i Nord-Norge og fylkesvis klare å få fram objektive tall som 
grunnlag for å definere problemet mer eksakt og som grunnlag for å sette mål og følge 
utviklingen over tid.  
 
Dersom skolebarnsmålingene settes i gang igjen bør dette kunne suppleres med noen 
voksengrupper også. Når andre land og HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) klarer 
det, må dette også la seg gjøre i de nordligste fylkene.  
 
Det er også et spørsmål om våre røykedata er gode nok. Hvilke data skal vi bruke som 
grunnlag for vårt arbeid, for eksempel vis a vis skoleelever som målgruppe? Og hva med de 
sosioøkonomisk ”mest trengende” i forhold til sosiale ulikheter som gjennomgående tema  og 
utfordring i helsearbeidet? Røykeandelen har jo gått lite ned hos de mest vanskeligstilte. Dette 
er spørsmål som må vurderes nærmere. 
 
Fysisk (in)aktivitet er i dag den største utfordring for folkehelsa i vår del av verden ifølge 
WHO. Denne utfordringen er også sentral i fylkeskommunenes og kommunenes 
folkehelsearbeid.  
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Nordland fylkeskommune har gjennom deltakelse i nasjonalt råd for fysisk aktivitet markert 
interesse for å følge en nasjonal kartlegging av fysisk aktivitetsnivå med en parallell 
kartlegging for Nordland. Sosial- og helsedirektoratet har lyst ut anbudsrunde vedrørende 
nasjonal kartlegging av fysisk aktivitetsnivå i voksenbefolkningen. Det er gjort tilsvarende for 
barn og unge.  
 
I tillegg bør fysisk aktivitet kartlegges gjennom en standardisert IPAQ spørreanalyse. 
Det må uansett velges en ”baseline” nå som vi kan følge utviklingen opp mot.   
HEPRO (internasjonalt prosjekt der det er utviklet verktøy for å utarbeide helseprofiler) er 
antakelig for spesiell til dette formålet. 
 
Forskningskompetansen som finnes i spesialisthelsetjenesten bør utnyttes også for å bidra til 
evaluering av igangsatte tiltak, for eksempel Fysak-sentraler og oppfølging av disse. Her er 
det også evalueringsprosjekt på gang knyttet opp til Norges Idrettshøgskole. Møreforskning 
gjør ekstern evaluering av Grønn resept-ordningen, inkl. Fysak-sentraler, på oppdrag fra 
Sosial- og helsedirektoratet. 
 
Når det gjelder aktører og kunnskaps/ressursgrunnlaget er det muligheter for koblinger mht. 
livsstilsveiledning innen kost, røyk, fysisk aktivitet: Fysak-sentraler; Valnesfjord 
Helsesportssenter, og lærings- og mestringssentre ved helseforetakene.  
 
Spesialisthelsetjenesten bør også kunne tilby og/eller bidra til kurs, konferanser og møter med 
formål kompetanseheving på folkehelseområdet der det kan formidles kunnskap gjensidig 
mellom aktører i folkehelsearbeidet. Folkehelserådgivere og Fysak – koordinatorer vil være 
viktige i den sammenheng.  
 
Norsk versjon av boka FYSS (kunnskapsstatus vedr. fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling) kommer i 2008. Helse Nord bør bidra til å spre og implementere kunnskapen i 
denne boka, slik at kunnskapen blir brukt i helsefremmende strategier og tiltak.    
 
 
Tiltak satsingsområde 3: Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse  
 
1. Kartlegge hva som allerede pågår eller er planlagt av tiltak, utviklingsarbeid og forskning 

i regionen i Helse Nords regi mht. helsefremmende og sykdoms-/skadeforebyggende 
arbeid.  

 
2. Helseatlas for Nord-Norge: Utrede omfanget av arbeidet og kostnader med et slikt arbeid 

1. halvår 2008. Komme i gang med det praktiske arbeidet høsten 2008. Det bør legges 
vekt på status for utfordringene innen innsatsområdene og relevante risikofaktorer.  
Tiltaket er i første rekke tenkt som en faglig støtte for planleggere, analyseenheter mv i 
fylkeskommunene, helseforetakene og kommunene til formål som for eksempel 
utarbeiding av helseprofiler for befolkningen, som også kan være grunnlag for 
planlegging av folkehelsetiltak.  Videre planlegging og etablering av tiltaket forutsetter 
samhandling med fylkeskommunene, kommunene og universitetet/høyskolene i 
landsdelen. 

 
3. Objektive mål for høyde/vekt/BMI og utviklingen på dette området: Vurdere mulighet for 

kartlegging og å starte praktisk arbeid med dette i løpet av 2008. Forskningsprosjekt som 
er iverksatt i Finnmark vedrørende overvekt hos barn er relevant i denne sammenheng. 
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Utfordringen mht. til å skaffe objektive mål for status og utvikling er størst når det gjelder 
voksne. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.  

 
4. Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og målinger av fysisk form: Utrede i 2008 muligheten 

for å komme i gang med dette  
 
5. Utrede mulighet for intervensjonsstudier og evalueringer av effekter av tiltak som kan 

være aktuelle og helst komme i gang med noen slike prosjekter i løpet av 2008.  Jfr. også 
forskningsprosjekt som er nevnt under punkt 3 ovenfor. 

 
6. Spesialisthelsetjenesten skal bidra ved kurs, møter og nettverkssamlinger for aktører i 

folkehelsearbeidet, særlig innen de prioriterte satsingsområder. 
 
7. Norsk versjon av FYSS (kunnskapsstatus vedrørende fysisk aktivitet i forebygging og 

behandling) skal gjøres kjent i Helse Nord, slik at kunnskapen kan bli kjent og tas i bruk i 
helseforetakene. 

 
8. Sørge for at kompetanse innen skaderegistrering, skadeforebygging og sikkerhet, 

opparbeidet ved sykehusene i Harstad, Narvik og Hammerfest - i samarbeid med Harstad 
kommune/Trygge Lokalsamfunn, kommer alle helseforetak, fylkeskommuner og 
kommuner i landsdelen til gode. Aktuelle spredningstiltak vil være regionale konferanser 
og kurs i regi av Norsafety AS. 
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Satsingsområde 4: Pilotstudie psykisk helse    
Satsingsområde 4 innebærer å finne et prosjekt/tiltak innen psykisk helse som er i gang, og 
følge dette over tid i forhold til forebyggingsperspektiv.  
 
Helse Nord har søkt midler til et 3-årig prosjekt fra Sosial- og helsedirektoratet til et tiltak for 
barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord, 
Universitetet i Tromsø, Bufetat Nord (fylkesbarnevernet), Fylkesmannen og organisasjonen 
Voksne for barn. Søknaden er ikke behandlet, men det er gode utsikter til at tiltaket kan 
etableres.  
 
Flere helseforetak har utviklet strategier og iverksatt ulike tiltak for å møte og ivareta barn og 
ungdom av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Tiltakene som er i verksatt 
begrenser seg til foretakenes geografiske områder, og har noe ulikt innhold og ulike 
tilnærming. Det å ha psykisk sykdom og eller rusmiddelmisbruk i nær familie er fortsatt et 
tabubelagt tema som barn og ungdom ikke snakker om med andre. Det er generelt for lite 
oppmerksomhet omkring barn og ungdom som lever under vanskelige familieforhold som 
skyldes sykdom og/eller rusavhengighet i nærmeste familie.  
 
Prosjektet skal ha en varighet på 3 år. Målsettingen er å etablere tiltak som blant annet 
omfatter  
- å styrke det forebyggende arbeid for barn og ungdom som utgjør risikogruppen 
- utvikle strategier for å kunne identifisere de barn dette gjelder 
- utprøve ulike modeller for oppfølging av barn og familier  
- etablere prosedyrer for forpliktende samhandling mellom kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjenesten 
 
Dersom dette prosjektet ikke lar seg realisere eller av andre grunner likevel ikke er egnet som 
tiltak i handlingsplanen, vil det være aktuelt å finne et prosjekt i samarbeid med Nasjonalt 
Senter for Telemedisin. Et aktuelt prosjekt for barn med foreldre som har psykiske problemer 
har vært diskutert med NST.  
 
 
Tiltak satsingsområde 4: Pilotstudie psykisk helse    
1. Prosjektet for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige vurderes å være godt egnet i 

forhold til satsingsområde 4. Det har et klart forebyggingsperspektiv, forutsetter 
samarbeid mellom Helse Nord og kommunale samt fylkeskommunale fagmiljøer, og har 
barn og unge som målgruppe.  

 
2. Dersom prosjektet ikke lar seg realisere på grunn av manglende midler, vil det bli tatt 

initiativ til å finne et annet egnet tiltak i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin.  
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Oppfølging av handlingsplanen 
 
Denne handlingsplanen er starten på et langsiktig samarbeid om folkehelse, og skisserer tiltak 
innen noen aktuelle satsingsområder. Samarbeidsmøtene som er etablert mellom Helse Nord 
RHF og fylkeskommunene om folkehelsearbeidet vil være en viktig strategisk arena for 
oppfølging og videreutvikling av samarbeidet. Det vil bli vurdert å utvide planen til en 
bredere og mer helhetlig satsing, men i første omgang har det vært lagt vekt på å utvikle tiltak 
innen de samarbeidsområdene som er valgt ut på bakgrunn av samarbeidsavtalen. 
 
Helse Nord RHF vil innarbeide strategier og tiltak i oppdragsdokumenter til helseforetakene, 
og vil følge opp arbeidet gjennom rapporteringsrutiner, direktørmøtene og andre møter med 
helseforetakene. Tiltakene forutsetter nært samarbeid med andre aktører i folkehelsearbeidet. 
Nummerering av tiltak under satsingsområdene er ikke uttrykk for en intern prioritering.    
 
Økonomiske styrkingstiltak for folkehelsearbeidet i 2008 vil bli vurdert i egen styresak, for 
senere år vil dette bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen. 
 
For hvert av tiltakene i planen skal det i videre planlegging og implementering særskilt 
vurderes hvordan likeverdige tilbud til samiske pasienter skal sikres.    
 
Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan Nasjonalt Senter for Telemedisin kan 
trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.  
 
Rammeavtalen om folkehelsesamarbeidet understreker at det viktigste folkehelsearbeidet 
skjer lokalt i kommunene. Helse Nord RHF vil derfor oppfordre det enkelte helseforetak til å 
ta inn et folkehelseperspektiv og konkrete helsefremmende samarbeidstiltak i sine 
samarbeidsavtaler med kommunene. Det er også viktig at kommuner, fylkeskommuner og 
helseforetak får en mest mulig felles forståelse av hvordan folkehelse kan fremmes gjennom 
overordnet og samordnet planlegging. 
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KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF 
KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF   Dato: 22.02.2008 
 

 

Til 
Helse Nord RHF 
V/ fagdirektør. 
 
Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Helse Nord. 

- Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte/ konsernverneombud. 
 
 
KTV/ KVO vil uttrykke glede over at et viktig samfunnsspørsmål settes på dagsorden. Videre 
er det flott at de problemstillingene som fokuseres på i utkastet til handlingsplan, samsvarer i 
stor grad med prioriterte bestillinger i oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord.  
Samarbeidsavtalene med de tre nordligste fylkeskommunene om folkehelsearbeidet vil 
likeledes være med på å sikre ei god forankring av denne type arbeid. Samtidig vil avtalene 
kunne bygge ned de kunstige skillene som er mellom de ulike forvaltningsnivåene i helse- 
Norge, samt mellom forebyggende og kurativ medisin. 
 
KTV/ KVO er i all hovedsak enige i utkastet fra Helse Nord. 
 
Innvendinger og presiseringer er som følger: 
Vi må nok en gang minne Helse Nord om at ved nedsettelse av arbeidsgrupper og liknende 
skal tillitsvalgte uttale seg om mandat og sammensetning av gruppen.(HA § 29) Dette er ikke 
gjort. Vi synes også det er bemerkelsesverdig at det kommenteres at det ikke har deltatt 
representant fra psykiatri – uten å gi noen forklaring på dette. 
 
Vi savner også at skolehelsetjeneste og helsesøstertjeneste trekkes fram som viktige 
samarbeidspartnere i det forebyggende arbeidet. 
 
Satsingsområde 1: Overvekt, livsstil, helse og diabetes II. 
 
Under pkt 1 står det at kommunene har stort behov for mer kompetanse om barn og overvekt. 
Dette er vel bare delvis riktig. ”Alle ” vet at det er sammenheng mellom manglende fysisk 
aktivitet og overvekt. Derfor er det satset på mer kroppsøving i skolene og tilbud om sunn 
skolemat. Kunnskapen er nok der, men kommunene mangler ressurser for å sette alle gode 
ideer ut i livet! 
 
Fylkesvise konferanser om temaet synes å være et godt og konkret tiltak. I tillegg til 
skolehelsetjeneste og helsesøstertjeneste bør også samarbeidspartnere som kan sikre trygge 

Side 62



 
 

2 

skoleveier inviteres til å delta En trygg skolevei gjør at mange flere barn går eller sykler til 
skolen i stedet for å bli kjørt! 
 
Underpunkt 3: Røykeslutt. 
Statistikk viser at langt flere unge jenter enn gutter røyker. Dette er svært bekymringsfullt 
fordi disse jentene bare i liten grad klarer å kutte røyken når de blir gravide seinere i livet. 
Røyking i graviditet gir dokumentert risiko for det ufødte barnet. I tillegg synes det å være 
større risiko for kvinner å utvikle KOLS og lungekreft enn for menn. Nyere forskning viser 
også at tidlig røykestart for jenter øker sjansen for brystkreft og livmorhalskreft. 
Det må derfor settes særlig søkelys på unge jenter og kvinner for å forhindre røykestart og 
oppmuntre til røykeslutt hos denne gruppa. 
 
Underpunkt 6: Informasjonskampanje. 
Dette er et viktig arbeid, som også er et nasjonalt anliggende. Kanskje er det de sentrale 
myndigheter som bør gjennomføre og bruke ressurser på dette? 
 
 
Satsingsområde 2: Rusforebyggende arbeid. 
 
Skader og sykdommer som skyldes alkoholbruk, utgjør så mye som 25 % av helsevesenets 
arbeid. Det er derfor svært viktig at det settes søkelys på fagområdet. 
 
Som det påpekes i Handlingsplanen, er tilgjengelighet og pris de to viktigste faktorene for å 
regulere bruk av alkohol. Det er kommunene som bestemmer sin egen alkoholpolitikk i måten 
de gir skjenkebevillinger til utsteder og butikker. 
 
Helse Nord og fylkeskommunene må derfor komme i tett dialog og samhandling med 
kommunene i rus-spørmål. Det må ikke være slik at liberale skjenkebestemmelser lokalt i 
neste omgang påfører primær- og spesialisthelsetjenesten store utgifter på grunn av 
alkoholskader. 
Også under dette punktet er det viktig å ha et spesielt søkelys på unge jenter og kvinner. Her 
har helsesøster og skolehelsetjenesten en viktig rolle. Forbruket av alkohol har relativt sett 
økt mest i denne gruppa, og som med røyking, synes det å være særegne biologiske faktorer 
som gjør at kvinner raskere utvikler skade og sjukdom som følge av alkoholbruk. 
Det er svært viktig å avdekke alkoholbruk under svangerskap fordi alkoholskader hos foster, i 
motsetning til nesten alle andre rusmidler, er irreversible. Føtale alkoholskader (barn født 
med hjerne skadet av alkohol) er en av de hyppigste årsakene til psykisk utviklingshemming i 
vestlige land. 
 
 
Satsingsområde 3: Styrking av kunnskaper om folkehelse. 
 
For å kunne iverksette tiltak må en ha oversikt over hvor problemene er. Det er en utfordring 
å finne nok og sammenliknbare data. Forskning på dette området har ikke vært høyt prioritert. 
Spørsmålet blir hvem som skal dekke kostnadene til å gjennomføre studier for eksempel på 
skade- og ulykkesforebyggende tiltak blant eldre. 
 
Når det gjelder data om fysisk aktivitet, fysisk form og vektutvikling så vil muligens 
”Tromsø-undersøkelsen” kunne bidra med informasjon (se http://www.tromso6.no) 
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Satsingsområde 4: Pilotstudie psykisk helse. 
 
Vi håper det kommer en snarlig avklaring på søknaden til SHdir. Uansett prosjekt er det viktig 
å bruke den kompetansen ansatte innenfor psykiatrien har – på tvers av nivåer, og i samarbeid 
med ulike yrkesgrupper, brukerorganisasjoner og foreldre. 
 
 
Avslutningsvis vil vi etterspørre en oversikt over kostnadskrevende tiltak og tiltak som kan 
iverksettes innenfor nåværende budsjettrammer slik mandatet siste strekpunkt ber om. Det blir 
lite fruktbart å lage en handlingsplan som ikke kan gjennomføres fordi det ikke finnes penger 
i budsjettet. 
 
 
Vennlig hilsen 
Konserntillitsvalgte Helse Nord 
 
 
Margit Steinholt (sign.) Ann-Mari Jenssen (sign.) Bjørn Are Ernstsen (sign.) 
Akademikerne   YS    SAN 
 
 
Kirsti Jacobsen (sign.) Kari B.Sandnes (sign.) Tone Bjerknes (sign.) 
Unio    LO-stat   Konsernverneombud 
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STYRESAK 24-2008  MODERNISERING AV  
 NORDLANDSSYKEHUSET BODØ –  
 FINANSIERING OG LIKVIDITET 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken inneholder oppdaterte analyser og opplysninger fra Nordlandssykehuset HF om 
driftsøkonomi, effekt, risiko og finansieringsplaner med konsekvenser for å kunne vurdere 
utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Bakgrunnen for saken er søknad om 
lånefinansiering på 50 mill. kroner til prosjektet i 2008. Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) sier i forbindelse med tildeling av lånerammer for 2008: 
 
Lånerammer til Helse Nord vil ikke bli formelt tildelt før departementet har vurdert 
økonomisk bæreevne vedrørende prosjektet modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø. 
 
Nordlandssykehuset har i sak 07/2008 redegjort for de opplysninger HOD ber om, og det 
vises til vedlagte saksutredning for styret ved Nordlandssykehuset HF. Styret vedtok i møte 
28. februar å anbefale at Helse Nord RHF sender søknad om langsiktig lånefinansiering på 50 
mill. kroner i 2008.  
 
Ved brev av 5. desember 2007 til HOD er det gitt en foreløpig redegjøring basert på 
situasjonsbeskrivelsen per oktober 2007. Oppdaterte analyser og opplysninger fra 
Nordlandssykehuset HF viser likviditets- og lånebehov på ca. 3 000 mill kroner i foretaket 
(basert på oppdaterte prosjekter i løpende priser). 
 
Den finansielle og likviditetsmessige styring, risiko/sikkerhet og kontroll av de strategiske 
prosjekter ivaretas av Helse Nord. Budsjettbalanse innenfor vedtatte rammer og krav om en 
sunn foretaksøkonomi må sikres av helseforetakene. I det finansielle opplegg for investeringer 
legges til grunn en budsjettbalanse i 2008. Vedtatt utvidelse av kassakreditten til en ramme på 
700 mill. kroner vil sikre likviditeten i driftsopplegget for dette året. 
 
Med et langsiktig lån til Helse Nord på 50 mill. kroner (NLSH Bodø) vil finansieringen av 
investeringsplanen for 2008 være på plass. I påfølgende 10 år har Nordlandssykehuset et 
langsiktig lånebehov på 3 000 mill. kroner for å kunne gjennomføre investeringene av 
prosjektene i Bodø og Vesterålen. Bærekraftanalysene viser at Nordlandssykehuset HF må 
skjerpe effektiviseringskravet i prosjektene for å kunne bære de økonomiske konsekvensene 
av investeringene. 
 
Vedtatt investeringsplan 2008-2017 (styresak 98-2006) i Helse Nord omfatter i tillegg flere 
andre strategiske prosjekt: 
 
• Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik (2008-2010) 
• Helse Finnmark Kirkenes  (2008-2011) 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF, A-fløy (2008-2011) 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF, pasienthotell  (2012-2016) 
• Helse Finnmark Hammerfest  (2012-2016) 
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I planene legges til grunn at hovedprinsippene i planløsningen ved NLSH Vesterålen kan 
nyttes ved øvrige byggeprosjekter. For å illustrere konsekvensene på finansiering og likviditet 
ved gjennomføring av investeringsplanen 2007-2018 nyttes de økonomiske analyser for 
NLSH Vesterålen. Det er behov for å oppdatere den vedtatte investeringsplanen, blant annet 
fordi kostnadsutviklingen for bygg og anlegg har vokst sterkere en normal prisstigning og 
fordi planene for Narvik blir mer omfattende enn tidligere antatt. Oppdatert investeringsplan 
vil bli forelagt styret sammen med budsjettforutsetningene for 2009 i styremøte i juni 2008. 
 
Foruten likviditets- og lånebehov på 3 000 mill. kroner ved prosjektgjennomføringen ved 
NLSH må likviditeten i Helse Nord ytterligere styrkes med nye investeringslån for 
gjennomføring av investeringsplanen og strategiske prosjekter (løpende priser): 
 
   Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Helse Finnmark 
2008-2012  2 040 mill. kroner  1 800 mill. kroner 
2012-2016  1 000 mill. kroner  1 250 mill. kroner  
 
Bæreevnen ved foretakene er vanskelig å tallfeste uten en detaljert analyse for hvert prosjekt. 
Erfaringen er at driftsbesparelser og endringer i avskrivning ikke vil dekke økt avskrivning og 
renter ved nye strategiske prosjekter. Dette fordi en stor andel av nybygg og ombygging er 
vedlikehold og generell oppgradering for å møte fremtidige krav til helsebygg. Helse Nord 
RHF må derfor omfordele økt basisramme (tilskudd) for å støtte opp om strategiske 
investeringer.  
 
Internt regionalt tilskudd til strategiske prosjekter er ikke tilstrekkelig for å bære prosjektene. 
Kravene til driftsbesparelser må skjerpes og disse kravene til effektivisering kommer på 
toppen av de utfordrende salderingsprosessene som er i gang ved alle foretakene. 
Omfordeling innenfor basisrammen, som tilskudd til konkrete prosjekter, hjelper for 
gjennomføring, men dette gir ingen merinntekter for regionen. Konsekvensene vil være at 
noen prosjekter trenger litt lenger tid for gjennomføring. Et kontanttilskudd fra staten, slik det 
ble søkt om finansieringsforslaget fra 2003, ville ha lettet trykket betydelig. Den økonomisk 
situasjon i Helse Nord er meget krevende for hele organisasjonen og regionen kan risikere at 
investeringsplanen 2008-2017 ikke lar seg realisere. 
 
Den finansielle risiko og sårbarhet ved endring av prisstigning og renter på ett prosentpoeng 
kan forverre situasjonen for NLSH med 10-20 mill. kroner eller i beste fall bedre situasjonen 
med 15-45 mill. kroner. Bæreevnen er således rimelig følsom for endringer av priser og 
renter. Begge byggeprosjektene kan gjennomføres uten reduksjon i driften, slik at 
tjenestetilbudet kan opprettholdes og risikoen for inntektssvikt under byggeperioden er 
relativt liten. 
 
Usikkerhetsanalysen gir en rimelig sannsynlighet for at investeringsrammen kan holdes og det 
er utarbeidet en prioritert kuttliste på 124 mill. kroner. Risiko knyttet til uforutsett prisstigning 
er ikke innarbeidet i prosjektet eller i kuttlisten. 
 
Kostnader til erstatningsareal under fase 1 i byggeperioden er dekket i driftsbudsjett 2008. 
Helse Nord er den minste helseregion i landet og er meget sårbar ved ”pasientflukt” fra 
landsdelen. Et godt og utvidet tilbud i Bodø er den beste sikkerhet for at tjenestetilbudet i 
landsdelen skal bli anerkjent og brukt av innbyggerne.  
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De siste analysene og oppdaterte opplysninger viser at Helse Nord kan gjennomføre 
investeringsplanen, herunder prosjektene i Nordlandssykehuset, men det kan tenkes at enkelte 
prosjekter må fordeles noe annerledes over tid. Dette vil fremgå av oppdatert 
investeringsplan.  
 
Gjennomføring forutsetter dessuten 
 
• budsjettbalanse i 2008 
• sikring av nødvendig likviditet til strategiske prosjekter ved langsiktig lånefinansiering til 

investeringsformål 
• skjerpet effektiviseringskrav ved de strategiske prosjekter i regionen 
• omfordeling av inntekter til ny realkapital i regionen 
• intern regional ”kontantstøtte” til strategiske prosjekt 
 
Bakgrunn/fakta 
Konseptrapport for prosjektet i Bodø ble behandlet i styret Helse Nord RHF som sak 99-2006. 
Dette ble fulgt opp med forprosjekt byggetrinn 2 som sak 69-2007. Styret godkjente 
forprosjektet i styremøte 22. august 2007 som grunnlag for videre detaljplanlegging og 
realisering av prosjektet. Vedtaket forutsatte godkjenning fra HOD om lån til byggetrinn 2. 
Styret ba adm. direktør sende lånesøknad og ba om å få seg forelagt departementets vedtak så 
snart det forelå. 
 
Søknad om lån ble sendt HOD ved brev av 1. oktober 2007. Departementets svarbrev forelå 
12. oktober 2007 hvor de ba om nærmere analyser og opplysninger vedrørende driftsøkonomi, 
effekter av prosjektet, risikovurderinger, finansieringsplan for prosjektet og konsekvenser for 
øvrig prosjektplanlegging i regionen. 
 
Foreløpig svar med analyser og opplysninger ble sendt HOD ved brev av 5. desember 2007. 
Her ble stipulert et foreløpig lånebehov til prosjektet i Bodø på 1 018 mill. kroner for årene 
2008-2013. 
 
Likviditet 
I saksutredningen til styret ved Nordlandssykehuset vises i tabell 2 likviditetsbehov 2008-
2018 (mill. kroner i løpende priser) akkumulert  
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
656 1093 1626 2223 2686 2898 3136 3464 3544 3413 3283 
 
ved gjennomføring av prosjektene i Bodø og Vesterålen. I finansieringsplanen legges til 
grunn en styrking av kredittrammen til Nordlandssykehuset i 2008 til 656 mill. kroner slik at 
likviditetsbehovet i perioden gjenstår med ca. 3 000 mill. kroner. 
 
Finansiering 
Grunnlaget for finansieringsplanen er basisbevilgningens andel til vedlikehold og 
nyanskaffelse av all realkapital i Helse Nord på 597 mill. kroner i 2008. Gitt en prisstigning 
på 3 % vil denne øke til ca. 800 mill. kroner i 2018. Basisbevilgningen skal fordeles på 
helseforetakene for dekning av behov innen medisinsk teknisk utstyr, 
behandlingshjelpemidler, IKT, mindre ombygginger og opprusting av bestående anlegg, 
utbygging og utvikling av eiendom/bygg samt større byggeprosjekt. Ansvaret for beslutninger 
knyttet til investeringer er i all hovedsak lagt til regionalt helseforetak. Det har vært lagt til 
grunn skjønnsvurderinger hvor det sikres at både vedlikehold av bestående og fornyelse av 
realkapital kan gjennomføres.  
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Oppdatert investeringsplan (prognose) for NLSH Bodø byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen, 
inkl. stipulert prisstigning og byggelånsrenter, viser i løpende mill. kroner: 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum 
Bodø  80 265 570 953 1335 1782 453 795 1227 220 3279 
Vesterålen 16 36 188 442 746 901       901 
 
Langsiktig lånefinansiering for prosjektet i Bodø er i brev til HOD foreløpig signalisert til 
(mill 2007 kroner): 
 

Egen finansiering LÅN og/eller 
driftseffektivisering 

År Helse Nord 
Investeringsplan 

2008-2017 

- hvorav 
NLSH  Bodø 

byggetr. 2 Helse Nord NLSH 
Bodø 

Helse Nord NLSH 
Bodø 

2008   579* 185 597   50 
2009 986 353 600 153 386 200 
2010 1031 386 600 145 431 241 
2011 924 422 600 135 324 287 
2012 643 279 600 134 43 145 
2013 616 250 600 155 16 95 
* planen er redusert fra 820 mill. kroner til budsjettvedtak 2008 på 579 mill. kroner. 
 
Oppdaterte analyser og vurderinger fra NLSH viser et lånebehov til investeringsformål på 
3 000 mill. kroner (løpende priser) for gjennomføring av prosjektene i Bodø (somatikk og 
psykisk helsevern) og nytt sykehusbygg i Vesterålen. Med basis i analysene ved NLSH er det 
anslått behov for investeringslån på nye 3 050 mill. kroner (løpende priser) for gjennomføring 
av øvrige strategiske investeringsprosjekter i Helse Nord. 
 
Bærekraftanalyse 
I sak 68-2007 til styret i Helse Nord RHF ble det vist en mulig modell for fordeling av økt 
basisramme (kapitaltilskudd) for å støtte opp under de nye strategiske investeringene. Denne 
er oppdatert etter statsbudsjettet 2008 og senere delvis disponert i HFene. Tilskudd til UNN 
Narvik er oppdatert tilsvarende prosjektet i Vesterålen. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Økt basisramme 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
Disponert i HF 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
Prisstigning 4%  8 8 8 9 9 9 10 10 10 
Til disposisjon 103 111 111 111 112 112 112 113 113 113 
NLSH 
Vesterålen 

     28 20 19 19 17 

NLSH Bodø 
byggetrinn 1 

20 20 19 19 19 19 18 18 18  

NLSH Bodø 
byggetrinn 2 

     76 66 361 64 54 

UNN Narvik      28 20 19 19 17 
Helse Finnmark 
Kirkenes 

    20 20 19 19 19 18 

Helse Finnmark 
Hammerfest 

         20 

UNN Tromsø 
A-fløy 

    10 10 10 9 9 9 

Sum disponert 20 20 19 19 49 181 153 120 148 135 
Udisponert 83 91 92 92 63 -69 -41 -7 -35 -22 
1  Dette er nok en skrivefeil i sak 68-2007 (skal være 66) og vil bli rettet opp senere. 

Side 72



 
 
Dette forslag til fordeling av økt basisramme til HF-ene er lagt til grunn i finansieringen av de 
strategiske byggeprosjekter i Helse Nord. I tiårsperioden 2008-2017 er ca. 13,5 % av 
inntektene til kapital således disponert som finansieringsgrunnlag for større strategiske 
prosjekter. 
 
Bærekraftanalysen fra Nordlandssykehuset HF er, foruten kostnadssiden og herunder 
avskrivninger ved nye bygg og renter, basert på inntekter/finansiering ved ovenstående 
kompensasjon til dekning av kapitalkostnader for strategiske prosjekt, driftsbesparelser som 
konsekvens av byggeprosjekter og reduserte avskrivninger per 2008-2018. Bærekraftanalysen 
viser et overskudd under de første to byggefaser (2008-2012) og senere underskudd. Med den 
tilrettelagte finansieringen av prosjektene ved Nordlandssykehuset bør det stilles krav om 
balanse og således et økt effektiviseringskrav i prosjektene ved Nordlandssykehuset HF. 
Prosjektene i Bodø og Vesterålen kan således bæres av Nordlandssykehuset HF. 
 
Nåværende driftsøkonomi ved Nordlandssykehuset HF 
Foreløpig korrigert resultat 2007 for Nordlandssykehuset HF er et underskudd på kr. 139 mill. 
kroner som er kr. 101 mill. kroner i avvik fra styringsmålet. 
  
Foreløpig resultat 2007 er noe bedre enn prognostisert underskudd (155 mill. kroner) for 2007 
per utgangen av oktober. Restproblemet ved Nordlandssykehuset HF for budsjettilpasning i 
2008 er på den annen side forverret med 10-20 mill. kroner slik at utfordringen for foretaket 
per dato er å få gjennomført tilpasningstiltak for ca. 80 mill. kroner. 
 
Tilpasningstiltakene som må gjennomføres vil påvirke både tjenestetilbudet, vedlikehold av 
realkapital og humane ressurser (FoU, utdanning, rekruttering, kompetanse) og redusere 
reserver i lagerbeholdning/likviditet etc. (balanseverdier). Dette vil være akuttpregede tiltak 
for ett budsjettår som må hentes inn igjen påfølgende år. Senere års evt. realvekst og 
overskudd vil bindes opp i å hente inn etterslepet fra budsjettåret 2008. Utvikling av 
foretakets organisasjon og tjenestetilbud får en midlertidig stans under byggeperioden. Det må 
prioriteres å opprettholde tjenestetilbudet og aktiviteten i full drift for å unngå inntektssvikt i 
kommende års budsjett. 
 
Vurdering 
Fordelingen av realkapitalen i Helse Nord skal utvikles over tid på en slik måte at alle 
helseforetak blir i stand til å ivareta ”sørge for” ansvaret. Helse Nord kan ikke gjennomføre 
alle investeringsprosjekter på samme tid og må prioritere mellom de strategiske prosjektene.  
 
Helse Nord har en relativt stor kapitalbeholdning. Nordlandssykehuset HF vil etter 
modernisering i Bodø og nybygg i Vesterålen få en relativt stor del av kapitalbeholdningen i 
Helse Nord. De øvrige prosjekter i regionen må følges opp for gjennomføring umiddelbart 
etter NLSH prosjektene.  
 
Styrkingen av basisrammen i 2008 med 189 mill. kroner til vedlikehold og investering av 
realkapitalen i Helse Nord ga en viktig styrking for gjennomføring av strategiske prosjekter i 
Helse Nord. For gjennomføring av NLSH Bodø byggetrinn 2 har det tidligere vært søkt om 
kontanttilskudd på 800 mill. kroner. Statlig kontanttilskudd vil redusere risikoen i prosjektene. 
 
Konklusjon 
Det er noe usikkerhet og risiko ved om Nordlandssykehuset HF kan gjennomføre et 
driftsopplegg for 2008 i budsjettbalanse. Konsekvensen kan bli at Helse Nord møter 
utfordringer både likviditetsmessig og finansielt for å gjennomføre de ambisjoner som er 
vedtatt i investeringsplanen. Selv med sterkt økende låneportefølje og evt. kontanttilskudd vil 
ikke regionen klare å bære sine forpliktelser uten budsjettbalanse i 2008.  
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Byggestart for byggetrinn 2 ved Nordlandssykehuset HF vil ha konsekvenser for fremtidige 
investeringer i hele regionen. En samlet oppdatert investeringsplan, basert på en oppdatert 
bærekraftsanalyse for hele Helse Nord vil bli lagt frem for styret i juni. Styret i Helse Nord 
har prioritert ombyggingen i Bodø og administrerende direktør tilrår å sende lånesøknad til 
HOD på 50 mill. kroner i 2008 og vedta byggestart ved byggetrinn 2 nå, slik at fremdriften i 
det pågående planarbeidet kan opprettholdes.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør om å sende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om lån 

for 2008 på 50 mill. kroner for delvis finansiering av investeringen i ombygging av 
Nordlandssykehuset i Bodø. 

 
2. Styret stadfester at detaljprosjektering og påfølgende byggestart for Nordlandssykehuset 

kan iverksettes, så snart lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet foreligger. 
 
3. Styret ber om at det til styremøte i juni 2008 legges fram en oppdatert investeringsplan for 

Helse Nord som redegjør for Helse Nords bæreevne til å gjennomføre planen. 
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Sak 07/2008 ”Modernisering av Nordlandssykehuset –  
 Investeringsplaner i Helse Nord” til styret ved Nordlandssykehuset HF
  
Utrykte vedlegg: Brev av 12.10.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
 Brev av 5.12.2007 til Helse- og omsorgsdepartementet 
 Brev av 3.12.2007 til Nordlandssykehuset HF  
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Styresaknr.7/08 _______________________________ REF: 2004/000089 
 
 

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - 
FINANSIERING OG LIKVIDITET 
 
Saksbehandler: Jørn Stemland 
 
Dokumenter i saken: 
 
Bakgrunn 
Helse Nord har i brev datert 03.12.2007 bedt om oppdaterte analyser og opplysninger fra Nordlandssykehuset 
vedrørende modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø. Bakgrunnen for dette er at Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) ved brev av 12.10.2007 har bedt om nærmere analyser og opplysninger for å 
kunne vurdere utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø. 
 
Bakgrunnen for departementets brev er søknad fra Helse Nord om lånefinansiering på 50 mill kr til prosjektet 
i 2008. Departementet sier i forbindelse med tildeling av lånerammer for 2008 at: 
 

Lånerammer til Helse Nord vil ikke bli formelt tildelt før departementet har vurdert økonomisk 
bæreevne vedrørende prosjektet modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø. 

 
I denne saken beskrives de forhold som Helse Nord i brev datert 03.12.2007 har bedt om nærmere 
redegjørelse for. Styret inviteres til å slutte seg til denne redegjørelsen og at Helse Nord sender søknad om 
lånefinansiering på 50 mill kr. 
 
Styret inviteres videre til å fatte vedtak om at behov for avlastningsarealer i byggeperioden løses ved at det 
leies lokaler eksternt.  
 
Ved behandlingen av forprosjektet ble det signalisert at en skulle komme tilbake med forslag til modell for 
prisregulering av kostnadsrammen. Det fremmes i saken forslag til modell som styret inviteres å tilrå overfor 
Helse Nord. 
 
Innhold og premisser 
 
HOD ber om en nærmere analyse og opplysninger om: 
 

• Nåværende driftssituasjon ved Nordlandssykehuset 
• Det nye prosjektets effekt på endringer knyttet til 

o Ordinære driftskostnader 
o Avskrivninger 
o Rentekostnader 

• Hvilken driftsmessig og finansiell risiko representerer prosjektet 
• Finansieringsplan for prosjektet og vurdering av konsekvenser for øvrig prosjektplanlegging 

 
Ved analyse av bærekraften i driftsøkonomien til Nordlandssykehuset må det i tillegg til effektene av 
moderniseringsprosjektet innenfor somatikk i Bodø og inkluderes effektene av pågående utbygging innenfor 
psykiatri i Bodø, planlagt realisering av nytt sykehus på Stokmarknes samt sluttføring av prosjekt i Lofoten 
knyttet både til somatikk og psykiatri. 
 
Det er derfor gjort en samlet bærekraftanalyse i tillegg til at det presenteres egne analyser for prosjektene i 
Bodø og Vesterålen. 
 
Oppsummering 
Som det går frem av drøftingen i saken går Nordlandssykehuset mot et regnskapsmessig underskudd i 2007 på 
155 mill kroner (og et avvik fra styringsmålet på 117 mill kr) som tas med inn i 2008 som en del av 
utfordringen om økonomisk balanse.   
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Av en samlet utfordring i 2008 på 170 mill kroner i forhold til økonomisk balanse, er det funnet tiltak på 90 
mill kroner, mens det arbeides videre med å løse den resterende utfordringen på 80 mill kroner. Denne 
utfordringen kan ikke løses uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet. De prognosene vi har laget, viser 
også at når denne gjenstående utfordringen er løst, så vil Nordlandssykehuset i 2010, 2011 og 2012, på grunn 
av reduksjon i avskrivningene, få en drift som går med overskudd. Fra og med 2013 vil dette snu igjen til 
underskudd. knyttet til renter og avskrivninger på nye byggene i Bodø og Vesterålen som tas i bruk fra 2013. 
Resultatet forverres med i overkant av 100 mill kr fra 2013. 
 
Ved utarbeidelse av prognosene er det lagt til grunn en årlig prisvekst på 3 % og en rente på 6 % p.a.  
 
Det vises for øvrig til tabell nedenfor. 
 
Det arbeides med flere tiltak for å løse også den resterende utfordringen på 80 mill kroner. Herunder er det i 
gang en prosess med full gjennomgang av økonomien i Nordlandssykehuset sammen med Helse Nord og 
eksterne konsulenter. Det vurderes salg av eiendommer som kan gi økonomisk og likviditetsmessig gevinst.  
Endelig er det muligheter for at ny nasjonal inntektsmodell kan slå positivt ut for Nordlandssykehuset på sikt 
om foreliggende forslag bli vedtatt. Dette vil ikke få effekt på utfordringene i 2008. 
 
 
Nåværende driftssituasjon ved Nordlandssykehuset 
 
Regnskap 2007 og budsjett 2008 
Styret ved Nordlandssykehuset behandlet i sak 44/2007 budsjettet for 2008. Av saken går det frem at 
Nordlandssykehuset har et uløst problem før tiltak i 2008 på i overkant av 170 mill kr. I sak 44/2007 er det 
konkretisert tiltak for 90 mill kr. I tillegg vedtok styret at det skal kuttes 120 årsverk for å løse resterende 
problem på om lag 80 mill kr. Selv om NLSH har igangsatt et arbeid for slik reduksjon, foreligger det 
foreløpig ikke en konkret plan og det må legges til grunn at det vil ta noe tid å få utarbeidet denne. 
Kostnadsreduksjonen på i overkant av 80 mill kr vil ikke kunne gjennomføres uten at det får konsekvenser for 
tjenestetilbudet ved sykehuset. Regnskapet for januar 2008 indikerer reduksjon i personellkostnadene. 
 
Det betydelige uløste problemet på i overkant av 170 mill kr er både et resultat av driften i 2007 med et 
negativt avvik på mer enn 100 mill kr og forventede kostnadsøkninger i 2008. 
Den negative resultatutviklingen fra 2006 til 2007 er en konsekvens både av interne og eksterne forhold 
knyttet til: 
 

• Overtakelse ambulansetjenesten 
• Økte kostnader knyttet til IKT 
• Sammenslåingen med Nordlandssykehuset Vesterålen 
• Renter og avskrivninger på byggetrinn 1 
• Oppstartskostnader ved igangsetting av drift i nytt laboratoriebygg 
• Andre eksterne forhold 

 
Når det gjelder 2008 vil følgende gi nye driftsmessige utfordringer: 
 

• Effekt av ny inntektsmodell internt i Helse Nord 
• Avkastningskrav boliger 
• Kostnadsøkninger utover gjennomsnittet som det er kompensert for 
• Økte IKT-kostnader 
• Krav til brannsikring 
• Effektiviseringskrav DRG 
• Økte avskrivninger 
• Økte rentekostnader både knyttet til underskuddet i 2007 og til høyere rentenivå 

 
Konsulentbistand 
Med bakgrunn i den betydelige ubalansen i driften til Nordlandssykehuset er det i samarbeid med Helse Nord 
engasjert ekstern konsulentbistand for å gjennomføre et tidsavgrenset forprosjekt med følgende 
oppgavemessige avgrensning: 
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• Foreta en gjennomgang og kvalitetssikring av eksisterende tiltaksplaner, både i forhold til 
gjennomførbarhet/risiko og beregnet periodisert økonomisk effekt i 2008 

• Foreta en vurdering av muligheten for å forsterke eksisterende tiltak, slik at de eventuelt kan gi større 
økonomisk effekt i 2008 

• Komme med konkretiserte/spesifiserte forslag om supplerende tiltak som kan bidra til å oppnå målet 
om økonomisk balanse i 2008 

• Det bør rettes et særlig fokus mot de avdelingene som har de største omstillingsutfordringene; det 
gjelder konkret fagområdene, indremedisin, akuttmedisin, kirurgi og sykehuset i Vesterålen. 

• Vurdere og kvalitetssikre forutsetninger og strategier/teknikker for oppfølging og 
iverksetting/gjennomføring av tiltak 

• Bidra til å fremme tiltak for å oppnå økonomisk balanse som i størst mulig grad opprettholder 
aktivitetsnivået/ISF inntekter, og som tilpasser og innretter aktiviteten slik at prioriteringsforskriften 
ivaretas.  

 
Salg eiendommer kan gi en brutto inntekt på rundt regnet 100 mill kroner og en mulig salgsgevinst er til stede. 
Plan for gjennomføring av salg er under utredning. 
 
Likviditet 
Det negative resultat i 2007 har resultert i at kredittrammen som Nordlandssykehuset er tildelt fra Helse Nord 
ikke er tilstrekkelig til å møte våre forpliktelser. Det må være en forutsetning for endelig klarsignal for 
moderniseringsprosjektet i Bodø at Nordlandssykehuset har tilstrekkelig likviditet til å møte våre løpende 
forpliktelser. 
 
I budsjettet for 2008 er det søkt om en kredittramme på 660 mill kr for å dekke likviditetsbehovet for 2008. 
Uten slik kredittramme vil Nordlandssykehuset ikke kunne møte sine løpende forpliktelser.  
 
 
Det nye prosjektets effekt på endringer knyttet til ordinære driftskostnader, avskrivninger og 
rentekostnader 
 
Forutsetninger 
I brevet fra Helse Nord datert 03.12.2007 bes om at det skal gjøres bærekraftsanalyser for alle aktuelle 
prosjekter knyttet til Nordlandssykehuset, dvs. somatikk i Bodø, psykiatri i Bodø, psykiatri og somatikk i 
Lofoten samt somatikk i Vesterålen. I denne saken presenteres en samlet bærekraftsanalyse samt analyser av 
prosjektene i Bodø og Vesterålen. 
 
I tabellene i neste avsnitt er vist den samlede økonomiske utviklingen for Nordlandssykehuset frem til 2018, 
dvs. 2 år etter at siste byggetrinn ved moderniseringen i Bodø er ferdigstilt. 
 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved analysen: 
 

• Realrente på 6 % 
• Gjennomsnittlig avskrivningstid 26 år for byggeprosjektene 
• Investeringsvolum ekskl. byggelånsrenter byggetrinn 2 i Bodø på 2389,3 mill kroner i prisnivå 

1.1.2007 som oppjustert med om lag 170 mill kr til 1.12.2007 utgjør 2558,5 mill kroner. 
• Investeringsvolum ekskl. byggelånsrenter psykiatri Bodø på 195 mill kr – løpende priser 
• Investeringsvolum ekskl. byggelånsrenter i Vesterålen på 726 mill kr i prisnivå 1.12.2007 
• Effektiviseringstiltak tilsvarende brutto 83 mill kr i faste priser når all utbygging er gjennomført  
• Ferdigstilling byggetrinn 2 i Bodø i 2016/17 
• Ferdigstilling Vesterålen 2012/13 
• Ferdigstilling psykiatri Bodø 2009 

 
Bærekraftsanalyse  
 
I dette avsnittet analyseres de driftsøkonomiske konsekvensene av investeringsplanen til Nordlandssykehuset. 
Den oppsummerte bærekraftsanalysen går frem av tabell 1. I analysen er det lagt til grunn en rente på 6 % og 
årlig prisstigning med 3 %. 

Side 77



  

 
Styresak 7/08                                                            3 mars                                                           4 

 
Av tabellen går det frem at den foreslåtte kapitalkompensasjonen og de forutsatte driftsbesparelsene ikke fullt 
ut vil være tilstrekkelig til å finansiere de økte rente og avskrivningskostnadene som investeringsplanen gir. 
Kravet til driftsbesparelser må derfor økes noe.  
 
Eventuell endring i pris-, rente- og fremdriftsforutsetningene vil gi endring i investerings- og 
finansieringsbehov og derved også resultat. 
 
Det går frem av tabellen at Nordlandssykehuset frem til ferdigstilling av byggetrinn 2 samt nytt sykehus i 
Vesterålen i 2012/2013 vil komme i overskuddsposisjon, forutsatt balanse i 2008. Årsaken til dette er 
reduksjon i avskrivningene knyttet til åpningsbalansen. 
 
 
Tabell 1:  Oppsummert bærekraftsanalyse 2008-2018 (mill kr i løpende kr) 

Budsjett 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inntekter 2605,4 2683,6 2764,1 2847,0 2932,4 3020,4 3111,0 3204,3 3300,4 3399,5 3501,4
Kapitalkompensasjon 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 125,0 106,0 105,0 103,0 73,0 73,0

Sum inntekter 2625,4 2703,6 2785,1 2868,0 2953,4 3145,4 3217,0 3309,3 3403,4 3472,5 3574,4

Driftskostnader ekskl avskrivninger 2410,1 2482,4 2556,9 2633,6 2712,6 2794,0 2877,8 2964,1 3053,0 3144,6 3239,0
Økte FDVU-kostnader 17,2 17,7 24,2 25,0 27,8 28,6
Drif tsbesparelser 0,0 -4,2 -4,4 -4,5 -30,5 -52,1 -71,8 -92,7 -108,3 -111,5

Avskrivninger pr 2008 184,3 163,1 144,8 134,7 132,0 116,2 106,3 101,5 92,3 85,0 84,2
Avskrivninger nye bygg 3,9 7,6 7,6 7,6 110,8 110,8 110,8 158,0 166,5 166,5

Renter 2008 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
Endring renter 7,8 5,1 0,6 -5,0 141,0 131,2 125,3 190,6 195,1 188,3

Sum kostnader 2625,4 2688,2 2741,1 2803,1 2873,7 3179,7 3222,8 3285,2 3457,2 3541,7 3626,0

Overskudd 0,0 15,3 43,9 64,9 79,7 -34,3 -5,8 24,1 -53,8 -69,3 -51,6  
Investeringsplanen slik den er presentert i analysen gir følgende likviditetsbehov: 
 
Tabell 2: Likviditetsbehov 2008-2018 (mill kr i løpende kr) 
 

Budsjett 
Likviditetsberegning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IB 229,5 656,0 1092,3 1626,6 2225,6 2691,6 2907,2 3150,3 3484,6 3542,3 3419,8
Underskudd året før 155,0 -15,3 -43,9 -64,9 -79,7 34,3 5,8 -24,1 53,8 69,3
Underskudd 2008 82,0
Byggetrinn 2 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4
NLSH Stokmarknes 20,0 152,2 254,3 303,3 155,7
Øvrige investeringer 118,8 122,6 42,4 76,5 45,0 46,4 47,8 49,2 88,7 52,2 53,8
Avdrag på lån 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
Avvik mellom kostnad og innbetaling pens 27,0

Avskrivninger eksisterende -184,3 -163,1 -144,8 -134,7 -132,0 -116,2 -106,3 -101,5 -92,3 -85,0 -84,2
Avskrivninger nye bygg -3,9 -7,6 -7,6 -7,6 -110,8 -110,8 -110,8 -158,0 -166,5 -166,5

Akkumulert likviditetsbehov 656,0 1092,3 1626,6 2225,6 2691,6 2907,2 3150,3 3484,6 3542,3 3419,8 3315,1

Renter 25,6 38,7 67,8 101,8 133,7 154,2 168,0 185,3 197,0 195,1 188,3
Aktiverte byggelånsrenter 11,6 30,9 62,7 101,2 138,8 13,2 36,7 60,0 6,4 0,0 0,0
Renter drift 14,0 7,8 5,1 0,6 -5,0 141,0 131,2 125,3 190,6 195,1 188,3  
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I tabell 3 er vist behovet for investeringslån i byggeperioden med de forutsetninger som er lagt til grunn. Ved 
beregning av lånebehov er det lagt til grunn at: 

• et eventuelt underskudd i 2008 må finansieres ved økt kassakreditt 
• den delen av avskrivningene som ikke disponeres til finansiering av avdrag på lån, disponeres til 

finansiering av investeringene  
• avdrag først begynner å betales etter sluttføring av prosjektet i 2016 

 
Tabell 3: Lånebehov 2008-2016 (mill kr i løpende kr) 
 

Budsjett 
Investeringslån 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Akkumulert likviditetsbehov 656,0
IB likviditetsbehov ekskl. underskudd 2007 -229,5
Underskudd 2007 -155,0
Økt kassakreditt  uløst problem 2008 -82,0
Økt kassakreditt  pensjon -27,0

Årlig lånebehov 162,5 436,3 534,3 599,0 466,1 215,6 243,1 334,3 57,7

Akkumulert lånebehov 162,5 598,8 1133,1 1732,1 2198,1 2413,7 2656,8 2991,1 3048,8

 
 
I det videre presenteres de forutsetningene som er lagt til grunn for analysen. De forutsetningene som 
presenteres er knyttet til: 

• Prisstigning 
• Renter 
• Avskrivningstid 
• Kostnadsgrunnlag 
• Kapitalkompensasjon 
• Effektiviseringskrav 
• Økte kostnader FDV 

 
Avslutningsvis gjøres følsomhetsanalyser knyttet til: 
 

• Prisforutsetninger 
• Renteforutsetningen 

 
 
Forutsetninger 
Generelt 
Som omtalt foran har Nordlandssykehuset i 2008 en betydelig økonomisk utfordring. Det er i analysen lagt til 
grunn at denne utfordringen er løst. 
 
Det stilles årlig krav til effektivisering av driften ved sykehus både eksplisitt og implisitt gjennom blant annet 
realkostnadsøkning ved å ta i bruk nye medikamenter og pålegg om tilbud/styrkinger som ikke 
kompenseres/fullfinansieres. Det er i analysen lagt til grunn at disse effektiviseringskravene løses i de årlige 
budsjettene. 
  
Prisforutsetninger 
I analysen legges til grunn en årlig prisstigning på 3 %. Det legges videre til grunn at alle inntektene til 
Nordlandssykehuset, eksklusive kapitalkompensasjon, kompenseres tilsvarende 3 % prisstigning.   
 
Når det gjelder veksten i byggekostnadene så har denne de siste år, med bakgrunn i høy byggaktivitet, vært 
betydelig høyere enn den generelle prisveksten. I analysen er det lagt til grunn at veksten i byggkostnadene vil 
følge den generelle prisveksten idet en antar at det høye aktivitetsnivået i byggemarkedet ikke vil vedvare over 
tid. Det gjøres imidlertid en analyse av konsekvensene av at veksten i byggekostnadene avviker fra den 
generelle prisstigningen. 
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Renter 
Det legges til grunn en rente på 6 %. Det gjøres en analyse av de driftsøkonomiske konsekvensene av en 
økning i renten til 7 %.  
 
Avskrivningstid 
Det er lagt til grunn følgende andeler med tilhørende avskrivningstider for de ulike bygningsdeler: 
 
Tabell 4: Avskrivningstid og andeler 
 
  Andel Avskrivningstid
Bygning 50 60   
Ventilasjon 13 20   
Varme/sanitær 13 20   
Elkraft 12 20   
Tele/automatisering 9 10   
Andre installasjoner 3 20   

 
Dette gir en årlig avskrivningsprosent på 3,78 av den samlede investeringen. 
 
 
Kostnadsgrunnlag og investeringsplan 
For byggetrinn 2 i Bodø er lagt til grunn kostnadsgrunnlaget slik dette fremkommer i forprosjektet, 2.389,3 
mill kr i prisnivå 1.1.2007. Oppjustert til prisnivå 1.12.2007 gir dette kostnadsgrunnlag eksklusiv 
byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden på 2.558,5 mill. kr.  
 
Med 6 % rente og 3 % prisstigning slik det er lagt til grunn i analysen vil byggelånsrentene i byggeperioden 
utgjøre 352,5 mill kr og prisjusteringen 368,3 mill kr slik at sluttkalkylen for prosjektet med disse 
forutsetningene vil utgjøre 3.279,3 mill kr slik det går frem av tabell 5 nedenfor. Endring i disse 
forutsetningene vil gi endring i sluttkalkylen for prosjektet. 
Håndtering av prisstigning i byggeperioden er drøftet i annet avsnitt i saken. 
 
 
Tabell 5: Kalkyle byggetrinn 2 inkludert byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (mill kr i 

løpende kr). 
 

Prognose Budsjett 
Investeringsplan Byggetrinn 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum
Investering i prisnivå 1.12.2007 80,0 175,0 267,7 312,7 283,8 310,8 372,9 262,3 327,0 166,3 2558,5
Prisjustering 13,4 25,3 32,0 45,2 66,8 56,1 81,7 47,7 368,3

0,0
Investering i løpende priser 80,0 175,0 281,1 338,0 315,8 356,1 439,7 318,4 408,7 214,0 2926,8

Byggetrinn 2 akuumulert 80,0 255,0 546,1 908,4 1268,6 1691,3 439,7 758,1 1166,9 214,0
Byggelånsrenter 10,0 24,3 44,4 66,6 90,8 13,2 36,7 60,0 6,4 352,5
Inkludert renter og prisstigning 80,0 265,0 570,4 952,8 1335,2 1782,1 452,9 794,9 1226,8 220,4 3279,3
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I tabell 6 er vist de direkte økonomiske konsekvensene av prosjektet. Deler av merkostnadene vil finansieres 
av reduserte avskrivninger på gammel bygningsmasse. 
 
Tabell 6: Netto effekt driftsøkonomi av byggetrinn 2 eksklusive avskrivninger på gammel 
bygningsmasse (mill løpende kroner) 
  
Effekter Budsjett 
Driftsøkonomi byggetrinn 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kapitalkompensasjon 76,0 66,0 66,0 64,0 54,0 54,0
Drif tsbesparelser 17,2 29,4 48,5 68,7 83,5 86,0
Priseffekt renter og avskrivninger nybygg 23,0 28,0 33,2 64,1 76,4 86,2

Sum økte inntekter/besparelser 0,0 0,0 0,0 0,0 116,2 123,4 147,7 196,8 213,9 226,2

Avskrivninger nybygg 68,5 68,5 68,5 115,7 124,2 124,2
Renter nybygg 104,9 102,8 100,8 170,9 180,4 176,7
FDVU-kostnader 11,4 11,7 18,1 18,6 21,3 21,9

Sum økte kostnader 184,8 183,1 187,4 305,2 325,9 322,8

Nette effekt driftsøkonomi byggetrinn 2 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,6 -59,6 -39,7 -108,4 -112,0 -96,6  
 
 
For prosjektet i Vesterålen er det lagt til grunn en kostnadsramme på 726 mill kr i prisnivå pr 1.12.2007. 
Kostnadsrammen vil bli kvalitetssikret gjennom forfprosjektet. 
 
Med 6 % rente og 3 % prisstigning slik det er lagt til grunn i analysen vil byggelånsrentene i byggeperioden 
utgjøre 109,9 mill kr og prisjusteringen 65,6 mill kr slik at sluttkalkylen for prosjektet med disse 
forutsetningene vil utgjøre 901,4 mill kr slik det går frem av tabell 6 nedenfor. Endring i disse forutsetningene 
vil gi endring i sluttkalkylen for prosjektet. 
Håndtering av prisstigning i byggeperioden er drøftet i annet avsnitt i saken. 
 
 
Tabell 7: Kalkyle Nordlandssykehuset Vesterålen inkludert byggelånsrenter og prisstigning i 

byggeperioden (mill kr i løpende kr). 
 

Prognose Budsjett 
Investeringsplan NLSH Vesterålen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum
Investering i prisnivå 01.12.2007 15,0 18,5 138,7 218,3 241,5 94,0 726,0

Prisjustering 6,9 17,7 27,2 13,7 65,5
0,0

Investering i løpende priser 15,0 18,5 145,7 235,9 268,7 107,7 791,5

NLSH Stokmarknes akkumulert 15,0 34,4 181,6 424,0 711,1 853,4
Byggelånsrenter 0,9 1,5 6,5 18,4 34,6 48,0 109,9
Inkludert renter og prisstigning 15,9 35,9 188,1 442,4 745,7 901,4 901,4
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I tabell 8 er vist de direkte økonomiske konsekvensene av prosjektet. Deler av merkostnadene vil finansieres 
av reduserte avskrivninger på gammel bygningsmasse. 
 
Tabell 8: Netto effekt driftsøkonomi av NLSH Vesterålen eksklusive avskrivninger på gammel 

bygningsmasse (mill løpende kroner) 
Effekter Budsjett 
Driftsøkonomi NLSH Vesterålen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kapitalkompensasjon 28,0 20,0 19,0 19,0 17,0 17,0
Drif tsbesparelser 8,7 17,9 18,4 19,0 19,6 20,2
Priseffekt renter og avskrivninger nybygg 13,0 15,8 18,8 21,8 24,9 28,1

Sum økte inntekter/besparelser 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 53,8 56,2 59,8 61,5 65,2

Avskrivninger nybygg 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
Renter nybygg 53,0 52,0 51,0 49,9 48,9 47,8
FDVU-kostnader 5,8 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7

Sum økte kostnader 93,5 92,6 91,8 90,9 90,1 89,2

Nette effekt driftsøkonomi byggetrinn 2 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,8 -38,9 -35,6 -31,1 -28,6 -24,0  
 
 
I tabell 9 nedenfor er vist samlet investeringsplan for Nordlandssykehuset frem til 2017. 
 
Tabell 9: Samlet investeringsplan, løpende kroner inkludert byggelånsrenter (mill kr i løpende kr) 
 

Prognose Budsjett 
Samlet investeringsplan NLSH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum
Byggetrinn 2 80,0 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4 3279,3
NLSH Vesterålen 15,9 20,0 152,2 254,3 303,3 155,7 901,4
Øvrige investeringer 118,8 122,6 42,4 76,5 45,0 46,4 47,8 49,2 88,7 52,2 689,5

Sum investeringer 95,9 323,8 580,2 679,0 762,3 647,6 499,3 402,9 517,9 309,1 52,2 4870,2  
 
 
Kapitalkompensasjon 
I brev datert 3.12.2007 fra Helse Nord er skissert opplegg for kapitalkompensasjon for prosjektene i Bodø og 
Vesterålen. Denne kompensasjonen utgjør følgende for de 2 prosjektene: 
 
 
Tabell 10: Kapitalkompensasjon Byggetrinn 1, Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen (løpende mill kr) 
 

Budsjett 
Kapitalkompensasjon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Byggetrinn 2 76,0 66,0 66,0 64,0 54,0 54,0
Byggetrinn 1 20,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,0 18,0 18,0
NLSH Vesterålen 28,0 20,0 19,0 19,0 17,0 17,0

Sum kapitalkompensasjon 20,0 20,0 19,0 19,0 19,0 123,0 104,0 103,0 101,0 71,0 71,0  
 
Kapitalkompensasjonen er gitt i løpende priser. 
 
I tillegg til kapitalkompensasjonen for de 2 somatiske anleggene kommer kompensasjon knyttet til 
opptrappingsplanen for psykisk helsevern. 
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Effektiviseringskrav 
 
Det er i analysen lagt inn forutsetning om følgende driftsbesparelser som følge av investeringsplanen: 
 
Tabell 11: Driftsbesparelser ved investeringene (mill kr i løpende kr) 
 

Prognose Budsjett 
Driftsbesparelser ved investeringer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Byggetrinn 2 17,2 29,4 48,5 68,7 83,5 86,0
NLSH Vesterålen 8,7 17,9 18,4 19,0 19,6 20,2
Samdrift akuttposter 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
Samdrift "dømt til behandling" 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
"Rus/psykiatri" 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3

Sum driftsbesparelser 0,0 0,0 0,0 4,2 4,4 4,5 30,5 52,1 71,8 92,7 108,3 111,5  
 
Som det går frem av tabell 1 vil dette ikke fullt ut være tilstrekkelig til å dekke økte renter og avskrivninger 
med de forutsetningene som er lagt til grunn. 
 
 
Følsomhetsanalyse 
 
I tabell 10 nedenfor er vist resultat for perioden 2008-2018 om en varier de forutsetningene som er lagt til 
grunn mht renter og prisstigning. Disse resultatene sammenlignes med resultatet for samme periode med de 
forutsetningene som er lagt til grunn i tabell 1, dvs. 3 % generell prisstigning, 3 % prisstigning for bygg og 6 
% rente (3/3/6). 
 
Som det går frem av tabellen vil økning av den årlige prisstigningen til 4 %, jfr. ”Resultat  (4/4/6)”, bedre 
driftsøkonomien til NLSH med 6 - 23 mill kr årlig etter ferdigstillelse.  
Årsaken til dette er at inntektene knyttet til avskrivningene som inngår i inntektsgrunnlaget pr 2008 
prisjusteres årlig samtidig som avskrivningene pr 2008 inngår som faste beløp som ikke prisjusteres. Det 
fremgår videre av tabellen at med en årlig prisstigning for bygg på 4 %, jfr. ”Resultat  (3/4/6)”, mens den 
generelle prisstigningen fortsatt er 3 %, vil driftsøkonomien til NLSH forverres med 7 - 18 mill kr i forhold til 
alternativet med 3 % prisstigning for bygg. 
 
Med en årlig generell prisstigning på 4 % og en prisstigning for bygg på 3 %, jfr. ”Resultat (4/3/6), vil det 
årlige resultatet i perioden bedres med 12 - 35 mill kr.   
 
En økning i renten til 7 % (med generell prisstigning og prisstigning på bygg på 3 %) vil gi en årlig 
resultatforverring på 30 - 50 mill kr. 
 
Av tabellen går det også frem at en årlig prisøkning for bygg på 4 % vil gi en kostnadsøkning for byggtrinn 2 
på omlag 140 mill kr og for NLSH Vesterålen på om lag 25 mill kr i forhold til en årlig prisøkning på 3 %. 
Om renten øker til 7 % og prisøkningen for bygg opprettholdes på 3 % vil sluttkostnaden for byggetrinn 2 øke 
med om lag 60 mill kr mens den for NLSH Vesterålen vil øke med om lag 20 mill kr.  
 
 
Tabell 12: Følsomhetsanalyse resultat mht endring i prisstigning og rente  

(mill løpende kr) 
 

SluttkostSluttkostnad
Følsomhetsanalyse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Byggetri Vesterålen
Resultat i hht tabell 1 (3/3/6) 15,3 43,9 64,9 79,7 -34,3 -5,8 24,1 -53,8 -69,3 -51,6 3 279,3 901,4

Resultat (4/4/6) 17,3 48,0 71,3 88,7 -28,5 4,5 39,0 -40,8 -52,1 -28,9 3 422,7 926,3
Resultat (3/4/6) 15,3 43,9 64,8 79,6 -41,0 -12,6 17,0 -68,8 -86,4 -69,4 3 422,7 926,3
Resultat (4/3/6) 17,3 48,1 71,4 88,8 -21,8 11,3 46,1 -25,8 -35,0 -11,2 3 279,3 901,4

Resultat (3/3/7) 13,9 42,7 64,0 79,4 -64,8 -35,7 -7,1 -99,0 -117,8 -102,1 3 341,9 920,9  
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Hvilken driftsmessig og finansiell risiko representerer prosjektet 
 
Driftsmessig risiko 
Rapport om gjennomføringsmodell i forprosjektet og notatet ”Rokadeplaner ved bygging av 
Nye Nordlandssykehuset - konsekvenser for klinisk drift”, beskriver rekkefølge og fremdrift for utbyggingen 
og konsekvenser av disse for driften av sykehuset. Rokadeplanene er tilpasset utviklingen i kapasitetsbehovet 
og viser sammenheng mellom kapasitetsbehov og tilgjengelig kapasitet i hvert byggetrinn. Planen viser at 
utbyggingen kan gjennomføres uten reduksjon i driften, og på en mest mulig hensynsfull måte overfor 
pasientene. 
 
Samordning av bygging og klinisk drift blir viktig, og det gjenstår å utarbeide detaljerte 
driftsplaner for de enkelte fasene, men gjennomførte Prosessanalyser viser til tiltak som vil bidra til å øke 
omstillingsevnen og lette tilpassing av driften. Dette gir et godt grunnlag for å starte planleggingen av de 
nødvendige utviklingstiltakene som både følger av rokadene og den endelige innflyttingen i nytt sykehus. 
 
For å få oversikt over risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på driften av sykehuset i byggeperioden, 
er det gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Hensikten med 
ROS-analysene er å avdekke og vurdere eventuelle fare- og risikomomenter knyttet til utbygging og 
ombygging av sykehuset. Det er utarbeidet egne rapporter for følgende områder: 
 

• omlegging og gjennomføring av rokadeplan ved NLSH 
• omlegging av teknisk forsyning 
• riving av G- og K fløy ved NLSH 
• omlegging av permanent kraftforsyning og teknisk infrastruktur for IKT ved NLSH. 
• bygging og omlegging av ny AMK-sentral ved NLSH. 

 
Analysene viser hvilke områder som må få særskilt fokus i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 
rokader og byggearbeider. Erfaringene fra byggetrinn 1 tilsier at ibruktakingsfasen er krevende og krever god 
planlegging og samordning. Det må derfor gjøres nærmere analyser av dette. 
 
Driftseffektivisering 
Som det går frem av gjennomgangen foran forutsettes betydelige ressurser frigjort gjennom omlegging av 
drift. Dette vil blant annet kreve nye organisatoriske løsninger. Det igangsettes derfor et 
organisasjonsutviklingsprosjekt i 2008 for etablering av en organisasjon som skal kunne gjennomføre de 
endringene som kreves. 
Ved utformingen av det moderniserte Nordlandssykehuset i Bodø er det lagt vekt på driftseffektivitet ved å 
samle mange små driftsenhetene (sengeområder, poliklinikker, dagområder, spesiallaboratorier) i felles, 
sammenhengende, funksjonelle områder. Dette motvirker tendensen til små og lite driftseffektive enheter som 
man kan få i et sykehuset med høy grad av spesialisering, men med en relativt begrenset aktivitet som skyldes 
et lite opptaksområde. 
 
For å etablere en god sammenheng mellom driftskonsept og løsninger i bygget, har følgende 
hovedprinsipper vært førende: 
 

• samle alle heldøgnsplasser (med unntak av FMR) i A/B-fløy (”høyblokka”) som har den mest 
hensiktsmessige utformingen til dette formålet 

• utvikle felles, generelle sengeområder for å optimalisere driftskostnadene, øke arealutnyttelsen og øke 
arealbruken til pasientfunksjoner bl.a. gjennom økt antall ensengsrom 

• samle flere poliklinikker og dagområder på samme etasje i K-fløy (nybygg inntil A/B) for å utnytte 
service og støttefunksjoner og rom på tvers av fag, og om mulig samlokalisering med samme 
fagområde for heldøgnsplassene på samme etasje. 

 
Poliklinikkområdene og dagområdene er samlokalisert og fordelt på etasjer ut fra følgende 
hensyn: 

• Faglig tilknytning til sengeområdet på samme etasje. 
• Faglig samarbeid, sambruk av rom 
• Tilgjengelige arealer 
• Publikumstrafikk, logistikk 
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Fordeling av heldøgnsplasser etter avdelingsgrenser hindrer fleksibel utnyttelse av plassene på tvers av 
avdelingene. I det nye sykehuset er det innført generelle sengeområder og plassene er i prinsippet en felles 
ressurs for flere fag. Like og generelle sengeområder i flere etasjer inndelt i sengetun med 8-9 plasser i hver 
enhet, gir muligheter sambruk av heldøgnsplasser og omdisponering etter behov. 
 
Det er forsøkt å unngå samlokalisering av heldøgnsplasser for fag som forventes å vokse, og det er benyttet 
varierende utnyttelsesgrader for heldøgnsplasser avhengig av svinginger i pasientmengden og grad av elektiv 
virksomhet. Det er muligheter for etablering av lett overvåking og isolater i alle sengeområder. 
 
Kapasitet for poliklinikker og behandlingsområder er skalerbare gjennom økt åpningstid. For poliklinikker og 
dagområder vil samarbeid på tvers av fag gi muligheter til økt 
kapasitetsutnyttelse. Poliklinikker og dagområder er samlet og organisert som felles enheter for flere fag. 
Hvert område har felles ekspedisjon og løsningen åpner for tverrfaglig 
samarbeid og legger til rette for effektive driftsenheter med høy utnyttelse av arealer, kontorpersonell og 
pleiepersonell. 
 
Kontorer og møterom brukes som en buffer i alle etasjer og fløyer der hvor dette er mulig. 
Dette sikrer ekspansjon uten større ombygging. 
 
Etter ombygging og utvidelse vil de eksisterende byggene utgjøre ca 2/3 av den totale 
bygningsmassen mens nybygg utgjør ca 1/3. Det er derfor lagt vekt på å samle funksjoner 
innenfor eksisterende bygningsvolum som er tilpasset disse volumenes bygningsstruktur, mens funksjoner 
som stiller større krav til bygningsmessig og strukturell generalitet og fleksibilitet er søkt samlet i nybygg som 
kan tilpasses disse behovene. Heldøgnsplasser er primært samlet i eksisterende A/B-fløy som er godt tilpasset 
moderne sengeområder og hvor bygningsmessig og strukturell generalitet er relativt god. 
 
Funksjoner som har høye krav til byggenes fleksibilitet er søkt samlet i ny K-fløy. Ny K-fløy kan utføres med 
høy grad av generalitet samt teknisk og strukturell fleksibilitet tilpasset disse funksjonenes spesielle behov. 
Operasjonssentralen er plassert i 8. etasje. K-fløy direkte under en teknisk 9. etasje for å gi robuste tekniske 
løsninger med optimal teknisk og strukturell fleksibilitet for denne viktige avdelingen. 
 
Den eldste delen av sykehuset fra 1927 (H og N-fløy), er primært utnyttet til funksjoner med mindre krav til 
teknisk infrastruktur, så som FMR, voksenhabilitering, kontor, undervisning og enklere støttearealer for 
klinisk behandling. R-fløy som har lavere takhøyde enn resten av bygget, er vurdert som mindre egnet for 
sykehusfunksjoner og tømmes. 
 
Finansiell risiko 
Den finansielle risikoen i prosjektet er knyttet til: 

• Endring i rentekostnadene 
• At en ikke holder prosjektets kostnadsramme 
• Prisstigning 
 

Endring i rentekostnadene 
Det i analysene lagt til grunn en rente på 6 % og prisstigning på 3%. Dette gir byggelånsrenter for prosjektet i 
Bodø på 352,5 mill kr. En økning i realrenten til 7 % for prosjektet i Bodø vil gi økte byggelånsrenter med om 
lag 50 mill kr mens en reduksjon i renten til 5 % vil gi reduserte byggelånsrenter med om lag 50 mill kr. 
 
At en ikke holder prosjektets kostnadsramme 
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader ekskl. utstyr, renter og prisstigning i 
byggeperioden. Resultatet av analysen går frem av figur 1 nedenfor. På høyre 
siden vises en prosentiltabell som på ulike trinn, kvantitativt viser sannsynligheten for at kostnaden skal bli 
mindre eller lik gitte verdier. Kostnaden i denne tabellen er sammenlignbar med prosjektkostnaden på 2 027,3 
mill kr (prisnivå 1.1.2007) i Bok 1. Kostnader til utstyr og planlegging påløpt pr 2005 er ikke inkludert i 
analysen. 
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Figur 1: Kostnadsestimat, styringsmål, reserver og avsetninger 
 

 
 
Figuren foran kan fortolkes slik: 
 
1) Det er 50 % sannsynlighet for at prosjektets sluttkostnad ekskl. utstyr blir lavere enn      
2.025 mill kr, dvs. det er også 50 % sannsynlighet for at kostnaden blir høyere enn 2.025 mill kr. 
 
2) Det er 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil bli 2.112 mill kr eller lavere. 
Rammen på 2 389,3 mill kr som fratrukket utstyr med 308 mill kr og planleggingskostnader påløpt pr 2005 på 
50 mill kr, dvs. 2031,3 mill. kr, gir derved en sikkerhet på om lag 50 % for realisering innenfor rammen.  
For å øke denne sikkerheten til 85 % innenfor rammen på 2.389,3 må prosjektet kuttes med 107 mill kr (2132-
2025) eventuelt at det lages en reell kuttliste på 107 mill kr. 
 
Det er utarbeidet en prioritert reell kuttliste på 124 mill kr. 
 
Prisstigning 
Kostnadsrammen for prosjektet i Bodø inkludert utstyr ble ved godkjenning av forprosjektet fastsatt til 2389,3 
mill kroner i kostnadsnivå pr 1.1.2007. For å kunne levere de vedtatte løsningene må ”kjøpekraften” 
opprettholdes. Dette betyr at kostnadsrammen må prisjusteres i takt med prisutviklingen i byggemarkedet.  
 
Det kan være vanskelig å finne riktige indekser for prisutviklingen i bygge- og leverandørmarkedet slik at 
opprinnelig ”kjøpekraft” i vedtatt kostnadsramme opprettholdes. Det har vist seg at lokale forhold gjør at de 
indekser som utarbeides på landsbasis slik som SSB indeksene ikke alltid fanger opp de spesielle 
markedssituasjoner i regionene. Dette kan gi utslag begge veie. 
 
For å opprettholde kjøpekraften i kostnadsrammen kan følgende modell tenkes: 

1. Kostnadsrammen justeres to ganger årlig ved bruk av SSB`s indeks ”Byggekostnadsindeks boliger i 
alt”. Justeringen gjøres to ganger årlig pr 1.1. og 1.7 og gjelder for forbruk i perioden siden forrige 
justering og for ubrukt del av kostnadsrammen pr justeringsdato. Ved justering brukes sist kjente 
indeks, dvs pr forutgående måned. 

2. Det gjøres verifikasjon av prisutviklingen i markedet lokalt sammenlignet med indeksen fra SSB. 
Denne forutsettes gjort av eksternt analysekontor som f.eks Prognosesentret. Rapport skal foreligge to 
måneder etter hovedindeksen fra SSB forelå, dvs pr 1.3 og 1.9 og det gjøres korrigering for 
pristigningsvariasjon lokalt pr disse datoene. Men prisnivåene det rapporteres i vil fremdeles være pr 
1.1 og 1.7. 

 
Det er ikke innarbeidet ressurser i kuttlisten for å møte risiko knyttet til prisstigning. 
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Fremdrift og erstatningsarealer 
For prosjektet i Bodø foreligger følgende fremdriftsplan: 
 

• Fase 1 2008-2010 
• Fase 2 2010-2013 
• Fase 3 2013-2015 
• Fase 4 2015-2016 

 
Det vil være noe usikkerhet knyttet til fremdriften siden detaljplanleggingen fortsatt pågår. 
 
Når det gjelder fase 1 så må det skaffes erstatningsarealer for arealer som skal rives. Planlegging av dette 
pågår og resultatet blir ventelig at deler av staben flyttes i eksterne arealer. Denne flyttingen må skje våren 
2008 og krever at det i løpet av februar inngås avtale med utleier.  
 
Det er avsatt midler til dette i driftsbudsjettet for 2008. 
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Tilråding 
Styret inviteres til å fatte følgende  
 

Vedtak 
 

1. Med bakgrunn i analysen saken tilrår styret for Nordlandssykehuset overfor Helse Nord at det søkes 
HOD om lån på 50 mill kr til moderniseringen av Nordlandssykehuset i Bodø. Det forutsettes at 
lånefinansieringen er på plass før byggearbeidene igangsettes. Styret legger til grunn at 
Nordlandssykehuset tilføres tilstrekkelig likviditet til å møte de løpende forpliktelser. 

 
 
2. Styret godkjenner at det inngås kontrakt om leie av erstatningsarealer for virksomhet som må flyttes 

ut i byggeperioden. 
 
3. Styret viser til drøftingen i saken som konkluderer med at Nordlandssykehuset må fortsette arbeidet 

med realisering av balansekravet. Styret vil komme tilbake til sin eier ved behov for å øke 
kredittrammen til Nordlandssykehuset i den grad balansekravet ikke nås. 

 
4. Styret viser til den økonomiske analysen som konkluderer med at byggeprosjektene vil gi en økt 

driftsmessig belastning på i overkant av 100 mill kr fra og med 2013 knyttet til økte renter og 
avskrivninger og legger til grunn at Nordlandssykehuset tilføres økt basisramme i form av økt 
kapitalkompensasjon for å løse de økte driftskostnadene som ikke dekkes av besparelser og reduserte 
avskrivninger på opprinnelig kapital. 

 
5. Med utgangspunkt i kostnadsrammen fra forprosjektet på 2.389,3 mill kr i prisnivå pr 01.01.2007, en 

årlig prisvekst fra 2008 på 3% og en rente på 6% tilrår styret overfor Helse Nord at prosjektet 
gjennomføres etter følgende investeringsplan: 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum
80,0 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4 3279,3  

 
Styret tilrår overfor Helse Nord at følgende modell legges til grunn for prisregulering av 
kostnadsrammen: 

a. Kostnadsrammen justeres to ganger årlig ved bruk av SSB`s indeks ”Byggekostnadsindeks 
boliger i alt”. Justeringen gjøres to ganger årlig pr 1.1. og 1.7 og gjelder for forbruk i perioden 
siden forrige justering og for ubrukt del av kostnadsrammen pr justeringsdato. Ved justering 
brukes sist kjente indeks, dvs. pr forutgående måned. 

b. Det gjøres verifikasjon av prisutviklingen i markedet lokalt sammenlignet med indeksen fra 
SSB. Denne forutsettes gjort av eksternt analysekontor som f.eks Prognosesentret. Rapport 
skal foreligge to måneder etter hovedindeksen fra SSB forelå, dvs. pr 1.3 og 1.9 og det gjøres 
korrigering for pristigningsvariasjon lokalt pr disse datoene. Men prisnivåene det rapporteres i 
vil fremdeles være pr 1.1 og 1.7. 

 
Styret tilrår videre at kostnadsrammen reguleres i takt med endring i rentenivået. 
 

Avstemming: 
 
Vedtak: 
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STYRESAK 25-2008  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – BESLUTNING OM OPPSTART AV  
 KONSEPTFASE 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål/sammendrag 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å velge alternativ for videreføring av prosjekteringen 
og gjennomføre byggingen av et moderne sykehusanlegg ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik (UNN Narvik), samt å ta stilling til prosessen for styrets videre behandling av 
prosjektet og legge premisser og rammer for videre utredningsarbeid. 
 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal behandle saken på styremøte, 
den 5. mars 2008 (styresak 17/2008). Saksfremleggene både for UNN og Helse Nord RHF er 
utarbeidet i samarbeid, når det gjelder utredninger. Innstilling til vedtak i styret for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er at nybyggalternativet anbefales videreført. Endelig 
vedtak fra styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF legges frem på styremøtet i 
Helse Nord RHF. 
 
I styremøte, den 2. mai 2007 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 44-2007 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – status/oppfølging prosjekt Sykehushaugen og 
tilstandsvurdering av dagens anlegg. I samsvar med vedtakets punkt 4 er to hovedalternativer 
bearbeidet som underlag for beslutning om hvilket alternativ som skal bearbeides videre i et 
skisseprosjekt: 
 
• Alternativ 1: Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
• Alternativ 2: Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og 

delvis renovering av gammelt anlegg 
 
Det er for det første gjort en vurdering av ombygging av eksisterende anlegg eller om det bør 
bygges et nytt sykehus i Narvik. Herunder er det gjort en samlet gjennomgang av behovet for 
renovering av det eksisterende anlegget. Videre er det utarbeidet en idéskisse som grunnlag 
for å planlegge et nybygg i Narvik.  
 
I alternativ 1 er det i denne saken bare vist nybygg med samling av somatikk og psykisk 
helsevern fordi man da samtidig oppfyller kravene i opptrappingsplanen for psykisk helse i 
Narvik som blir forsinket. Tillatelse til utsettelse av opptrappingsplanen ligger til behandling i 
HOD i påvente av hvordan styret i Helse Nord vedtar å gå videre med planene for Narvik. Et 
nybygg uten samling av somatikk og psykisk helsevern er således lite aktuelt. 
 
Nybygg vil ha en kostnad på i størrelsesorden 710 mill. kroner Når det benyttes en B/N 
(Brutto/netto)-faktor på 2,0 i stedet for 1,7 som opprinnelig forutsatt. (En B/N-faktor på 1,7 
vil ikke være realistisk). 
 
I alternativ 2 er det bare utredet hel renovering av gammelt anlegg da det viser seg at det i 
følge UNN ikke vil la seg gjøre å renovere deler av det gamle anlegget. Hele anlegget må 
renoveres i henhold til saksutredning og vedlagt dokumentasjon i styresaken i UNN. 
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For ombyggingsalternativet er det antatt en ombyggingskostnad på 794 mill kroner med 
samling av somatikk og psykisk helse og full renovering av hele det gamle anlegget.  
 
Utredningene fra UNN av alternativ 1 og 2 viser at det i forhold til byggekostnader er mest 
lønnsomt å bygge nytt. Ombyggingskostnadene med full renovering er så store at de mest 
sannsynlig vil komme til å overstige nybyggkostnadene.  
 
I denne fasen av utredningen har det ikke vært mulig å beregne de driftsøkonomiske 
forskjellene mellom de to alternativene, men driftsulempene ved ombygging under drift kan 
bety at det i byggeperioden vil være betydelige merkostnader i forhold til nybygg.  
 
Nybygget har dessuten mange varige driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som 
tilsier at dette alternativet anbefales videreført. 
 
Som grunnlag for styresaken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, har UNN engasjert 
SINTEF Helse til først å komme med en sammenligning av det å oppgradere/renovere 
eksisterende sykehus og å bygge nytt. Dette er supplert med en intern utredning i UNN om 
tilstanden ved sykehuset i Narvik og behovet for totalrenovering. Endelig har SINTEF Helse 
vært engasjert som sekretariat for et bredt arbeid i UNN om en idéskisse for nytt sykehus i 
Narvik. Arbeidet med idéskissen har pågått parallelt med utarbeidelsen av det reviderte 
hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nordlandssykehuset Vesterålen, slik at det i prosessen 
har blitt utvekslet erfaringer mellom disse prosjektene. Det vises til mer detaljerte 
fremstillinger i vedleggene til styresaken i UNN. 
 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal slike prosjekter 
som et nytt anlegg i Narvik gjennomføres med en tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. 
 
Utredningen skal nå over fra idéfasen til konseptfasen, forutsatt at styret godkjenner å gå 
videre med konseptfasen. Herunder skal det utarbeides skisseprosjekt. I tillegg skal det i 
konseptfasen gjøres en revidering av hovedfunksjonsprogram (HFP), plan for gjennomføring 
av forprosjektfasen, avstemming mot overordnede mål og planer i HF/RHF, nasjonal 
helsepolitikk/retningslinjer (lokalsykehusenes rolle), RHF-/HF-finansiering og statlige 
lånerammer. Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig beslutningsgrunnlag for styret 
i forhold til endelig beslutning om gjennomføring av konseptfase og forprosjekt, samt å gi 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en orientering om prosjektet i henhold til plan- og 
meldingssystemet. 
 
I forprosjektfasen konkretiseres implementeringen av overordnede sentrale planer 
(rehabilitering, geriatri, kronikeromsorg, etc.), lokalsykehusstrategi osv. og prosjektet må 
utdype og detaljere gjennomføring av endrede funksjonsløsninger.  
 
Investeringsramme og budsjett 2008 og etter hvert 2009 vil sikre finansiering av 
konseptfasen. Beslutning om bygging og organisering med sikte på gjennomføring av 
prosjektering og bygging skal forelegges RHF etter gjennomført forprosjekt av valgt 
alternativ, før detaljprosjektering og gjennomføring. 
 
Kvalitative og økonomiske vurderinger viser at alternativet nybygg mest sannsynlig kommer 
bedre ut enn ombygging. Investeringskostnaden ved nybygg er i utredningene til UNN lavere 
enn ved total renovering og totaløkonomien kommer noe bedre ut. De kvantitative forskjeller 
er allikevel små, men nybygget blir vurdert som kvalitativt bedre. Vurdert opp mot risiko, 
forventning og engasjement anbefaler adm. direktør at alternativet med nybygg legges til 
grunn for videre planlegging i konseptfasen.  
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Adm. direktør anbefaler at det utredes et anlegg med full kirurgisk beredskap, men at 
løsningen skal være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt kan være lett å legge om 
driften til den løsningen som er mest hensiktsmessig, for eksempel med tilpasset kirurgisk 
beredskap. 
 
Det forutsettes at UNN i det videre arbeid vurderer rammene for nybyggprosjektet i Narvik 
grundig, herunder funksjon/aktivitet, fordeling mellom heldøgns-/dagplasser samt 
poliklinikker.  
 
De beregnede plantallene for dimensjonering tar utgangspunkt i en rekke antakelser om blant 
annet fremtidig opptaksområde, liggetid og funksjonsfordeling. Plantallene som kommer ut av 
SINTEF’s beregningsmodell i vedlagte rapport til saken for styret i UNN, må betraktes som 
midlertidige og forbundet med usikkerhet. Dimensjoneringen av nybygget vil således bli 
gjenstand for nye vurderinger i konseptfasen. Det bør spesielt vurderes om den 
arbeidsdelingen som utvikler seg mellom sykehusene i UNN kan føre til behov for flere 
behandlingsrom (poliklinikkrom og operasjonsstuer) og færre heldøgnsplasser (sengerom). 
 
 
Videre må UNN vurdere samspillet mellom ambulering, pasientlogistikk innenfor og 
transporter til og fra det nye anlegget, samarbeid med andre helseforetak og 
primærhelsetjenesten, osv. 
 
UNN skal gjøre rede for foretakets samlede bæreevne for prosjektet og finansiering i så vel 
byggeperioden som når anlegget kommer i drift. 
 
Det bes om at man så tidlig som mulig i konseptfasen avklarer tomtespørsmålet og at man 
kommer tilbake til styret i Helse Nord RHF med egen sak med forslag til valg av tomt for den 
videre planleggingen. 
 
Konseptfasen påbegynnes umiddelbart og UNN bes utarbeide plan for gjennomføring av 
denne fasen. Plan for konseptfasen med tilhørende organisering, bemanningsplan, budsjett 
osv., fremlegges for styret til godkjenning når UNN har planen ferdig.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vurderer fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå videre i 

arbeidet med fornying og modernisering av sykehustilbudet i opptaksområdet for Narvik.   
 
2. Styret godkjenner således å videreføre prosjekteringen med nybyggalternativet og ber om 

at administrasjonen i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF organiserer 
arbeidet med konseptfasen for nybygg i Narvik.  

 
3. Styret ber om at det utredes et anlegg med full kirurgisk beredskap, men at løsningen skal 

være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt kan være lett å legge om driften til den 
løsningen som er mest hensiktsmessig, for eksempel med tilpasset kirurgisk beredskap. 

 
4. Det forutsettes at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i det videre arbeid vurderer 

rammene for nybyggprosjektet i Narvik grundig, herunder funksjonsfordeling, fordeling 
mellom heldøgns-/dagplasser samt poliklinikker.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF må gjøre rede for samspillet mellom ambulering, 
pasientlogistikk innenfor og transporter til og fra det nye anlegget, samarbeid med andre 
helseforetak og primærhelsetjenesten. 
 
Dimensjoneringen av nybygget må således bli gjenstand for nye vurderinger i 
konseptfasen. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i konseptfasen legge frem foretakets samlede 

bæreevne for prosjektet og finansiering i så vel byggeperioden som når anlegget kommer i 
drift. Forutsetninger og anbefalinger i utredningene til saken for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF skal i hovedtrekk legges til grunn, men disse skal gjennomgås nøye og 
bearbeides videre i konseptfasen.  

 
6. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til godkjenning før sommeren 

2008. Adm. direktør skal i fremdriftsplanen legge frem forslag til endelige rammer og 
forutsetninger for konseptfasen. Plan for konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan 
med prosjektorganisering og budsjett som skal samordnes med investeringsplanene i 
Helse Nord. 

  
7. Styret ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget, senest i løpet av 

høsten 2008.  
 
8. Planleggingen skal ha som siktemål at nybygget kan stå ferdig innen 2014. 
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Styresak 17/2008 ”Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik – 

ombygging eller nybygg?” 
 
Utrykte vedlegg: Vedlegg 1: Beslutningsgrunnlag for valg av utbyggingskonsept for Nytt 

sykehus i Narvik. Sammenligning mellom HFP 2006 Rehabilitering av 
nytt sykehus på Sykehushaugen i Narvik 2007. Notat fra SINTEF Helse 
18.2.2008. 

  Vedlegg 2: UNN Narvik. Sammendrag av tilstandsrapporter. Behov for 
totalrenovering. Notat fra UNN 8.2.2008 

 Vedlegg 3: Utvikling av lokalsykehus i Helse Nord. Idéskisse for 
planlegging av Nytt sykehus i Narvik og revidert HFP Nytt sykehus i 
Vesterålen. Rapport fra SINTEF Helse 1.1.2008. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
17/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 05.03.2008 

Nybygg eller ombygging ved UNN Narvik 

Innstilling til vedtak  

1. Styret i UNN HF godkjenner fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå 
videre i arbeidet med fornying og modernisering av sykehustilbudet i opptaksområdet for 
Narvik sykehus.  

 
2. Styret anbefaler overfor styret i Helse Nord RHF å godkjenne videreføring av 

prosjekteringen med nybyggalternativet som vurderes mest fordelaktig. Styret i UNN HF ber 
om at administrasjonen i samarbeid med Helse Nord RHF organiserer arbeidet med 
konseptfasen for nybygg i Narvik.  

 
3. Det skal utredes et sykehustilbud med full kirurgisk beredskap, men løsningen skal være 

fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt vil være lett å omorganisere driften til en løsning 
med tilpasset kirurgisk beredskap. For øvrig legges til grunn forutsetninger og anbefalinger i 
utredningen.  

 
4. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til orientering før sommeren 2008. 

Konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan med sikte på ferdigstillelse av nytt bygg i 
2013. Administrerende direktør skal i fremdriftsplanen legge frem endelige forutsetninger 
for konseptfasen. Planene legges frem for styret i Helse Nord RHF til endelig godkjenning. 

 
5. Styret i UNN HF ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget i løpet av 

høsten 2008 og at denne saken legges frem for Helse Nord til endelig godkjenning.   
 
6. Styret for UNN HF setter en økonomisk ramme til ferdigstillelse av plan for konseptfase og 

utreding av tomtevalg på 10 mill kr. Finansieringsplan for resten av konseptfasen planlegges 
i samråd med Helse Nord RHF.  

 
 
 
1. Formål/sammendrag 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) inviteres til å anbefale alternativ for 
videreføring av prosjekteringen og gjennomføre byggingen av et moderne sykehusanlegg ved 
UNN Narvik overfor styret i Helse Nord RHF. 
 
Saksfremlegget for UNN HF er sammenfallende med fremlegget for Helse Nord RHF den 12. 
mars 2008 og er utarbeidet i fellesskap når det gjelder innholdet frem til valg av alternativ for 
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videre behandling og forslag til styrets vedtak. Vedtak i styret til UNN HF legges frem på 
styremøtet i Helse Nord RHF. 
 
Når det gjelder den videre prosess, vil administrerende direktør for Helse Nord RHF legge frem 
forslag for RHF-styret til hvordan arbeidet videre skal legges opp, basert på vedtaket i denne 
saken. 
 
I samsvar med styrets vedtak punkt 4 i sak 44-2007 i møte den 2. mai 2007 i Helse Nord RHF er 
to hovedalternativer bearbeidet som underlag for beslutning om hvilket alternativ det skal 
arbeides videre med i et skisseprosjekt: 
 
• Alternativ 1: Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
• Alternativ 2: Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og 

delvis renovering av gammelt anlegg. 
 
Det er gjort en vurdering av hvorvidt det bør bygges et nytt sykehus i Narvik eller om 
eksisterende anlegg bør renoveres. Videre er det utarbeidet en idéskisse som grunnlag for å 
planlegge et nybygg i Narvik.  
 
I alternativ 1 er det i denne saken kun vist nybygg med samling av somatikk og psykisk helse 
fordi man da samtidig oppfyller kravene i opptrappingsplanen for psykisk helse i Narvik som 
blir forsinket. Tillatelse til utsettelse av opptrappingsplanen ligger til behandling i Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) i påvente av hvordan styret i Helse Nord RHF vedtar å gå videre 
med planene for Narvik.  
 
I alternativ 2 er det kun utredet hel renovering av gammelt anlegg fordi det viser seg at det ikke 
vil la seg gjøre å renovere deler av det gamle anlegget. Hele anlegget må renoveres. 
 
For ombyggingsalternativet er det antatt en ombyggingskostnad på 794 mill kroner med samling 
av somatikk og psykisk helse.  
 
Nybygg vil koste i størrelsesorden 710 mill kr når det benyttes en B/N (Brutto/netto)-faktor på 
2,0 i stedet for 1,7 som opprinnelig forutsatt. (En B/N-faktor på 1,7 vil ikke være realistisk). 
 
Alternativ 1 og 2 viser at det i forhold til byggekostnader er mest lønnsomt å bygge nytt. 
Ombyggingskostnadene er så store at de vil komme til å overstige nybyggkostnadene.  
 
I denne fasen av utredningen har det ikke vært mulig å beregne de driftsøkonomiske forskjellene 
mellom de to alternativene, men bare for byggeperioden kan det komme til å dreie seg om opp 
mot 20 mill kroner til fordel for nybygg. En hovedårsak vil ligge i driftsulempene ved 
ombygging under drift.  
 
Nybygget har dessuten mange driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som tilsier at 
dette alternativet anbefales videreført. 
 
Som grunnlag for denne styresaken har UNN HF engasjert SINTEF Helse til å komme med en 
sammenligning av det å oppgradere/renovere eksisterende sykehus og å bygge nytt (se vedlegg 
1). Dette er supplert med en intern utredning i UNN HF om tilstanden ved sykehuset i Narvik og 
behovet for totalrenovering (se vedlegg 2).  
 
Videre har SINTEF Helse vært engasjert som sekretariat for et bredt arbeid i UNN HF om en 
idéskisse for nytt sykehus i Narvik (se vedlegg 3). Arbeidet med idéskissen har pågått parallelt 
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med utarbeidelsen av det reviderte hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nordlandssykehuset 
Vesterålen, slik at det i prosessen har blitt utvekslet erfaringer mellom disse prosjektene. 
 
Kvalitative og økonomiske vurderinger viser at alternativet nybygg kommer bedre ut enn 
ombygging. Investeringskostnaden ved nybygg er lavere enn ved total renovering og 
totaløkonomien kommer noe bedre ut. De kvantitative forskjeller er allikevel små, men 
nybygget blir vurdert som kvalitativt bedre. Vurdert opp mot risiko, forventning og engasjement 
anbefaler administrerende direktør at alternativet med nybygg legges til grunn for videre 
planlegging i konseptfasen.   
 
Administrerende direktør anbefaler at det utredes et sykehustilbud med full kirurgisk beredskap, 
men at løsningen skal være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt vil være lett å 
omorganisere driften til en løsning med tilpasset kirurgisk beredskap. 
 
Direktøren gjør oppmerksom på at de beregnede plantallene for dimensjonering tar 
utgangspunkt i en rekke antagelser om blant annet fremtidig opptaksområde, liggetid og 
funksjonsfordeling. Plantallene som kommer ut av SINTEFs beregningsmodell må betraktes 
som midlertidige og forbundet med usikkerhet. Direktøren understreker derfor at 
dimensjoneringen av nybygget vil bli gjenstand for nye vurderinger i konseptfasen. Det bør 
spesielt vurderes om den arbeidsdelingen som utvikler seg mellom sykehusene i UNN HF kan 
føre til behov for flere behandlingsrom (poliklinikkrom og operasjonsstuer) og færre 
heldøgnsplasser (sengerom). 
 
Det tilrås at man så tidlig som mulig i konseptfasen avklarer tomtespørsmålet og at man kommer 
tilbake til styret med en egen sak med forslag til valg av tomt for den videre planleggingen. 
 
Konseptfasen påbegynnes umiddelbart og administrerende direktør anbefaler å utarbeide plan 
for gjennomføring av denne fasen. Plan for konseptfasen med tilhørende organisering, 
bemanningsplan, budsjett osv fremlegges for styret i UNN HF og Helse Nord RHF når UNN HF 
har planen ferdig.   
 
 
2. Saksutredning 
I samsvar med styrets vedtak punkt 4 i sak 44-2007 i møte den 2.mai 2007 i Helse Nord RHF er 
to hovedalternativer bearbeidet som underlag for beslutning om hvilket alternativ som skal 
bearbeides videre i et skisseprosjekt: 
 
• Alternativ 1: Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
• Alternativ 2: Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og 

delvis renovering av gammelt anlegg 
 
Det er gjort en vurdering av ombygging av eksisterende anlegg eller om det bør bygges et nytt 
sykehus i Narvik. Herunder er det gjort en samlet gjennomgang av behovet for renovering av det 
eksisterende anlegget. Videre er det utarbeidet en idéskisse som grunnlag for å planlegge et 
nybygg i Narvik.  
 
I alternativ 1 er det i denne saken kun vist nybygg med samling av somatikk og psykisk helse 
fordi man da samtidig oppfyller kravene i opptrappingsplanen for psykisk helse i Narvik som 
blir forsinket. Tillatelse til utsettelse av opptrappingsplanen ligger til behandling i HOD i 
påvente av hvordan styret i Helse Nord vedtar å gå videre med planene for Narvik.  
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I alternativ 2 er det kun utredet hel renovering av gammelt anlegg fordi det viser seg at det ikke 
vil la seg gjøre å renovere deler av det gamle anlegget. Hele anlegget må renoveres. 
 
For ombyggingsalternativet er det antatt en ombyggingskostnad på 794 mill kroner med samling 
av somatikk og psykisk helse.  
 
Nybygg vil koste i størrelsesorden 710 mill kr. når det benyttes en B/N (Brutto/netto)-faktor på 
2,0 i stedet for 1,7 som opprinnelig forutsatt. (Mest realistisk). 
 
Alternativ 1 og 2 viser at det i forhold til byggekostnader er mest lønnsomt å bygge nytt. I denne 
fasen av utredningen har det ikke vært mulig å beregne de driftsøkonomiske forskjellene mellom 
de to alternativene, men bare for byggeperioden kan det komme til å dreie seg om opp mot 20 
mill kroner til fordel for nybygg. En hovedårsak vil ligge i driftsulempene ved ombygging under 
drift.  
 
Nybygget har dessuten mange driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som tilsier at 
dette alternativet anbefales videreført. 
 
Som grunnlag for denne styresaken, har UNN HF engasjert SINTEF Helse til å komme med en 
sammenligning av det å oppgradere/renovere eksisterende sykehus kontra det å bygge nytt (se 
vedlegg 1). Dette er supplert med en intern utredning i UNN HF om tilstanden ved sykehuset i 
Narvik og behovet for totalrenovering (se vedlegg 2).  
 
Videre har SINTEF Helse vært engasjert som sekretariat for et bredt arbeid i UNN HF om en 
idéskisse for nytt sykehus i Narvik (se vedlegg 3). Arbeidet med idéskissen har pågått parallelt 
med utarbeidelsen av det reviderte hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nordlandssykehuset 
Vesterålen, slik at det i prosessen har blitt utvekslet erfaringer mellom disse prosjektene. 
 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal slike prosjekter som 
et nytt anlegg i Narvik gjennomføres med en tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. 
 
Utredningen skal nå over fra idéfasen til konseptfasen. Herunder skal det utarbeides 
skisseprosjekt. I tillegg skal det i konseptfasen gjøres en revidering av hovedfunksjonsprogram 
(HFP), plan for gjennomføring av forprosjektfasen, avstemming mot overordnede mål og planer 
i HF/RHF, nasjonal helsepolitikk/ retningslinjer (lokalsykehusenes rolle), RHF/HF-finansiering 
og statlige lånerammer.  Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig beslutningsgrunnlag 
for styret i forhold til endelig beslutning om gjennomføring av forprosjekt, samt å gi Helse- og 
Omsorgsdepartementet (HOD) en orientering om prosjektet i henhold til plan- og 
meldingssystemet. 
 
I forprosjektfasen konkretiseres implementeringen av overordnede sentrale planer 
(rehabilitering, geriatri, kronikeromsorg, etc), lokalsykehusstrategi osv og prosjektet må utdype 
og detaljere gjennomføring av endrede funksjonsløsninger.   
 
Reduksjon av usikkerhet har blant annet sammenheng med kontinuitet og kvalitet hos 
prosjektledelse, prosjektgruppeleder og prosjekteringsteam.   
 
Investeringsramme og budsjett 2008 og etter hvert 2009 vil sikre finansiering av konseptfasen. 
Beslutning om bygging og organisering med sikte på gjennomføring av prosjektering og 
bygging skal forelegges RHF etter gjennomført forprosjekt av valgt alternativ, før 
detaljprosjektering og gjennomføring. Helse Nord RHF har forutsatt at UNN HF og de andre 
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foretakene i foretaksgruppen kommer i økonomisk balanse for at investeringsplanene for dette 
prosjektet kan vedtas endelig. 
 
Kvalitative og økonomiske vurderinger viser at alternativet nybygg kommer bedre ut enn 
ombygging. Investeringskostnaden ved nybygg er lavere enn ved total renovering og 
totaløkonomien kommer noe bedre ut. De kvantitative forskjeller er allikevel små, men 
nybygget blir vurdert som kvalitativt bedre. Vurdert opp mot risiko, forventning og engasjement 
anbefaler administrerende direktør at alternativet med nybygg legges til grunn for videre 
planlegging i konseptfasen.   
 
Administrerende direktør anbefaler at det utredes et sykehustilbud med full kirurgisk beredskap, 
men at løsningen skal være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt vil være lett å 
omorganisere driften til en løsning med tilpasset kirurgisk beredskap. 
 
Direktøren gjør oppmerksom på at de beregnede plantallene for dimensjonering tar 
utgangspunkt i en rekke antagelser om blant annet fremtidig opptaksområde, liggetid og 
funksjonsfordeling. Plantallene som kommer ut av SINTEFs beregningsmodell må betraktes 
som midlertidige og forbundet med usikkerhet. Direktøren understreker derfor at 
dimensjoneringen av nybygget vil bli gjenstand for nye vurderinger i konseptfasen. Det bør 
spesielt vurderes om den arbeidsdelingen som utvikler seg mellom sykehusene i UNN HF kan 
føre til behov for flere behandlingsrom (poliklinikkrom og operasjonsstuer) og færre 
heldøgnsplasser (sengerom). 
 
Det tilrås at man så tidlig som mulig i konseptfasen avklarer tomtespørsmålet og at man kommer 
tilbake til styret med egen sak med forslag til valg av tomt for den videre planleggingen. 
 
Konseptfasen påbegynnes umiddelbart og UNN bes utarbeide plan for gjennomføring av denne 
fasen. Plan for konseptfasen med tilhørende organisering, bemanningsplan, budsjett osv, 
fremlegges for styret til godkjenning når UNN HF har planen ferdig.   
 
 
3. Bakgrunn/fakta 
I sak 44-2007 vedtok styret blant annet at det så snart som mulig skal legges frem en sak for 
styret om nytt forprosjekt for UNN HF Narvik med to hovedalternativer og to underalternativer 
hver: 
 
• Alternativ 1: Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
• Alternativ 2: Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og 

delvis renovering av gammelt anlegg 
 
Styret vedtok videre at det skal legges frem konsekvenser av de ulike alternativene for 
investeringsplanen og skisse til prosjektplaner med organisering og fremdrift inkludert. 
Herunder ba styret om at det skal fremkomme hvordan opptrappingsplanen for psykisk helse i 
Narvik skal følges opp. 
 
SINTEF Helse ble bedt om å gjøre en vurdering av alternativene ombygging eller nybygg i 
Narvik. Vurderingene og anbefalingene er gjort i eget notat som er lagt ved som vedlegg 1 til 
denne saken. Dette er supplert med en intern utredning i UNN HF om tilstanden ved sykehuset i 
Narvik og behovet for totalrenovering, se vedlegg 2. 
 
UNN HF nedsatte en egen arbeidsgruppe som skulle utarbeide en idéskisse for planlegging av 
nytt sykehus i Narvik. Dette arbeidet ble gjennomført parallelt med at det ble utarbeidet revidert 
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hovedfunksjonsprogram for nytt sykehus i Vesterålen. Hensikten med denne samordningen var 
å legge til grunn felles planforutsetninger og å bidra til kompetanseoverføring mellom 
prosjektene i Narvik og Vesterålen. SINTEF Helse ble engasjert til å utrede alternativer for 
begge prosjektene og det ble utarbeidet en felles rapport, se vedlegg 3.  
 
De to prosjektene befinner seg på forskjellige stadier i planprosessen. Nytt sykehus i Narvik er 
på idéstadiet og innholdet i rapporten fra SINTEF Helse, er en del av grunnlaget for beslutning 
om man i den videre planleggingen skal velge å bygge et nytt sykehus eller rehabilitere og 
utvikle det gamle anlegget.  
 
I idéutviklingen for nytt sykehus i Narvik har det vært gjennomført et seminar og en rekke 
oppfølgingsmøter med bred deltakelse. Brukernes rolle har vært å bidra med egne idéer og 
forslag til løsninger. SINTEF Helse har vært faglig rådgiver og har i tillegg til å produsere 
rapporten, bidratt med faglige datainnsamling, analyser og anbefalinger på selvstendig grunnlag.  
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4. Ombygging av Sykehushaugen eller nybygg i Narvik? 

4.1 Aktivitet og kapasitet 

En sammenligning av dokumentasjonen for HFP 20061 med Ideskisse 2008 (vedlegg 1) viser 
forskjeller i dimensjonerende forutsetninger og beregningsmåter. Det er derfor vanskelig å gjøre 
direkte sammenligninger av aktivitetsgrunnlag og kapasitetsberegninger. Med utgangspunkt i de 
aktivitets- og kapasitetstall som finnes i HFP 2006, ser man at HFP 2006 har gjennomgående 
høyere kapasitet på alle sentrale funksjonsområder: 

o 10 flere heldøgnsplasser (utgjør 11 % mer kapasitet) 
o 6 flere dagplasser (utgjør 46 % mer kapasitet) 
o 1 operasjonsrom og 1 skiftestue mer (utgjør 50 % mer kapasitet) 
o Samme antall poliklinikkrom 

 
Kapasitetsbehovet i Ideskisse 2008 er knyttet til en fremskrevet aktivitet til 2015 og 2020, som 
blant annet forutsetter at en del pasienter overføres til kommunehelsetjenesten i tillegg til intern 
omstilling og effektivisering. Den beregnede kapasiteten bygger på definerte utnyttelsesgrader. I 
HFP 2006 foreligger ikke slik fremskriving og det er ikke vist hvilken kapasitetsutnyttelse som 
ligger til grunn.  

4.2 Arealbehov og allokering av arealer i bygget 

Arealstandarder i programdokumentene er stort sett sammenlignbare for HFP 2006 og 
Ideskissen. Ideskisse 2008 kommer ut med noe lavere totalareal, som både kan forklares med 
lavere kapasitet på noen områder, forskjeller i arealstandarder men også forskjeller i løsninger.  
 
I HFP 2006 er det vist illustrasjoner av funksjoner og arealer utplassert i bygget. For noen av 
funksjonene har det vært mulig å sammenholde programarealer med tilgjengelige arealer slik 
dette fremgår av arealoppstillingene i en rapport BOARCH utarbeidet til HFP 2006. Dette viser 
at det er ubalanse mellom arealbehov og arealtilgang for sentrale funksjoner. Mens 
hovedtyngden av sengeområdene har for lite arealer finner man overskudd av arealer for 
røntgen, operasjon og psykisk helsevern. Det er trollig også arealknapphet i inngangspartiet og 
FAM, og i området for intensiv, pasienthotell og rehabilitering. Selv om prosjektet kan 
bearbeides viser dette problemene man vil ha med å innpasse funksjoner som skal være 
fremtidsrettet og gi en effektiv drift, i et gammelt bygg. Slike problemer vil trolig innebære 
større ombygginger for å oppnå gode funksjonelle løsninger, noe som vil øke 
rehabiliteringskostnadene.  

4.3 Driftsmodell og bygningsmessig struktur  

På et overordnet prinsipielt nivå er det mange likhetspunkter i krav til løsningene mellom HFP 
2006 og Ideskisse 2008. Den viktigste forskjellen ligger i organisering av sengeområdene og 
bruken av ensengsrom.  
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
1 Dette er en del av utredningen om Prosjekt Sykehushaugen i Narvik, der det ble laget alternativ med delvis 
renovering av anlegget. Slik delvis renovering lar seg ikke gjennomføre av tekniske årsaker og vil heller ikke kunne 
tilfredsstille en rekke krav til bygninger. 
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I Ideskisse 2008 behøver man ikke å ta hensyn til begrensninger i et eksisterende bygg, og det 
kan for de fleste funksjonene vises til at ved å bygge nytt kan man unngå mange av de 
problemene som er synlig i HFP 2006: 

o Felles akuttmottak for somatiske og psykiatriske pasienter er ikke løst i HFP 2006. I et 
nytt sykehus kan man løse problemet med interne transportlinjer for akutte pasienter og 
pasienter til overvåking, som er lite tilfredsstillende løst i HFP 2006. Det er også viktig å 
ha tilstrekkelig areal i akuttmottaket til observasjonsplasser og diagnostikk og 
behandling. 

o Sengeområder er spredt på flere plan og man får oppdeling i små og lite driftseffektive 
enheter. Det er begrenset antall ensengsrom (ca 50 %) og byggene har ikke fleksibilitet 
til ombygging til ensengsrom eller å øke antall heldøgnsplasser i tilknytning til de 
eksisterende sengeområdene.  

o I HFP 2006 er det ingen muligheter for kobling mellom sengeområder og 
overvåking/akuttmottak. 

o Poliklinikker og dagenheter er i HFP 2006 oppdelt og spredt på mange fløyer og plan. 
Effektiv sambruk av ekspedisjonsfunksjon, arealer og personell mellom enheter er ikke 
mulig. Noen av poliklinikkene ligger i områder uten ekspansjonsmuligheter. I et nytt 
sykehus vil det være mulig å samordne all poliklinisk virksomhet der man får felles 
ekspedisjoner og generelle undersøkelsesrom som kan benyttes på tvers av fagområder. 
Dette er viktig ved et lite sykehus som vil basere en viktig del av poliklinikken på 
ambulerende spesialister.  

o Postoperativ overvåking ligger i HFP 2006 i et område som må stenge på ubekvem 
arbeidstid og pasienter som skal overnatte må overføres til intensivenheten som ligger 
ved akuttmottaket. Det er ingen muligheter for samordning mellom 
overvåkingsfunksjonene og sengeområdet. I en nybyggløsning kan postoperativ 
overvåking lokaliseres slik at man oppnår samdrift med annen overvåkingsaktivitet.  

o I HFP 2006 er det ikke vist hvor pasienter og pårørende som venter skal kunne få 
servering. Det er trolig ikke tilstrekkelig arealer i tilknytning til inngangsområdet for en 
slik funksjon. Kantine ligger i 4 etg og det er lite hensiktsmessig for andre enn ansatte å 
bruke denne. I en nybyggløsning kan dette løses med en kafé i tilknytning til vestibylen 
som kan brukes både av ansatte og besøkende/pasienter.  

o Ved eventuell endring i beredskapsmodell vil det kunne oppstå følgende utfordringer for 
de løsningene som de er vist i HFP 2006: 

o Ikke mulig med samlokalisering av operasjonsrom og kirurgisk poliklinikk. 
o Økt behov for utredning og diagnostikk, økt behov for observasjonsplasser i 

FAM. I HFP 2006 er det ikke tilgjengelig areal for utvidelse av funksjonene i 
FAM. 

4.4 Driftsøkonomi 

De driftsøkonomiske innsparingsmulighetene som er vist i HFP 2006 vil også gjelde for et nytt 
sykehus. I tillegg vil bygging av et nytt sykehus gi muligheter for driftsøkonomiske innsparinger 
på grunn av mindre arealbehov og mer effektiv utnyttelse av ressurser på tvers av enheter og 
fagområder. Ideskisse 2008 viser et lavere kapasitetsbehov og en annen fordeling av kapasitet på 
vanlige senger, hotellsenger og observasjonssenger, noe som også gir lavere driftskostnader. Det 
kan argumenteres for at HFP 2006 kan tilpasses denne kapasitetsfordelingen og at dette dermed 
ikke representerer noen reell forskjell.  
 
Til slutt vil man ved bygging av et nytt sykehus unngå de driftsulempeskostnadene som antas å 
være betydelige i forbindelse med de rehabiliteringer og ombygginger som forutsettes i HFP 
2006. Dette slår ut i økte prosjektkostnader og dermed økte kapitalkostnader.  
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På grunnlag av de tekniske vurderingene av bygget har UNN HF konkludert med at det er behov 
for en totalrenovering til en pris per m2 på 38 600 kroner, som i praksis er på samme nivå som 
budsjettert nybyggpris. På grunn av et høyere arealbehov og tillegg for driftsulemper i 
byggeperioden, gir ombyggingsalternativet i HFP 2006 en vesentlig høyere prosjektkostnad enn 
nybyggalternativet i Ideskisse 2008, og dermed en høyere årlig kapitalkostnad beregnet til 4,9 
mill kr. 
 

4.5 Anbefaling  

Utvikling av UNN Narvik, etter de forutsetninger som ligger i HFP 2006, innebærer store 
usikkerheter for den fremtidige driften av sykehuset. De konkrete løsningene viser at de ideelle, 
løsningsprinsippene som ligger til grunn for programmet i HFP 2006 ikke lar seg realisere. 
Driften med den kapasiteten som er beskrevet vil bli hemmet av suboptimale fysiske løsninger 
fra det øyeblikket utbyggingen er ferdig, og anlegget har liten innebygget fleksibilitet til å møte 
endringer i driftsmodell og kapasitetsbehov. Det er en risiko for at man gjør store investeringer 
for å få halvgode løsninger. Dersom man får behov for endringer for eksempel økning i antall 
ensengsrom og bad, vil det bli behov for store investeringer som ikke vil gi tilsvarende effekt i 
gode løsninger. Den tekniske og funksjonelle kvaliteten i bygget synes å være så dårlig at det vil 
kreve omfattende rehabilitering og ombygging av hele anlegget. Se sammendrag av 
tilstandsrapporter i vedlegg 2. Til tross for at man trolig må investere tilsvarende verdien for et 
nybygget areal, sitter man igjen med løsninger som både teknisk og funksjonelt har mange 
begrensninger som vil hemme driften og som gir usikkerhet for fremtidige endringsmuligheter 
og kostnader for ombygging.  
 
På dette grunnlaget anbefales et nybyggalternativ for den videre utviklingen av UNN Narvik.  
 
 
5. Nærmere om forutsetningene for utredning av skisseprosjekt for nytt sykehus i Narvik 
 
5.1 Dimensjonerende forutsetninger 
Dimensjonering av kapasitetsbehov og arealer er en konsekvens av tjenestetilbud, aktivitet og 
organisering samt valgte standarder for kapasitetsutnyttelse og arealbruk. Alle forutseninger for 
dimensjonering er vist i utredningen fra SINTEF Helse i vedlegg 3. 
 
Det er brukt en generell modell for beregning og fremskriving av forventet aktivitetsnivå. En 
rekke forhold som påvirker kapasitetsbehovet lar seg ikke kvantifisere, og det må derfor bygges 
inn fleksibilitet i organisatoriske og fysiske løsninger.  
 
Utgangspunktet er dagens aktivitet, som korrigeres for forventede fremtidige endringer. Det er 
tatt hensyn til: 

o Sykdomsutvikling. Økt aktivitet for spesifikke pasientgrupper/behandlingstilbud som 
dialyse og cytostatikabehandling. 

o Nye/økte tilbud til prioriterte grupper. Slag, geriatri, rehabilitering. 
o Effekt av omstilling og endring i pasientforløp. Økt bruk av observasjonspost, 

pasienthotell, dagbehandling, reduksjon i gjennomsnittlig liggetid ved innføring av mer 
effektive behandlingsprosesser.  

o Økt samhandling med kommunehelsetjenesten, etablering av FAM. Reduksjon i antall 
innleggelser og i liggedager for ferdigbehandlede pasienter. 

o Fremskriving av aktivitet og kapasitet basert på demografiske endringer som gir økt 
kapasitet for eldre og kronisk syke. 

o Effektiv og fleksibel bruk av heldøgnsplasser og utnyttelse av felles ressurser. Felles 
sengeområder og ensengsrom. Samling av poliklinikker og dagenheter.  

Merknad: Hva betyr det?  
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o Tilpassing av kapasitet for overvåking/intensivbehandling til generell, nasjonale 
kapasitetsberegninger og utkast til handlingsplan for intensivmedisin fra Helse Nord 
RHF. 

o Konsekvenser av alternative modeller for organisering av fødeenheter for kapasitet, 
organisering og arealbehov. 

 
Det er forutsatt at samhandling med kommunehelsetjenesten vil resultere i redusert antall 
opphold og en 75 % reduksjon i liggedager for ferdigbehandlede pasienter i 2015. 
Kapasitetsbehovet for heldøgnsplasser forventes å øke fra 2015 til 2020. Planforutsetningene er 
stramme og det knyttes usikkerhet til fremskrivingstall. Sykehusene viser til endringer i 
pasientsammensetning og oppgavefordeling som øker presset på kapasiteten i de små 
sykehusene.  
 
Vi anbefaler at det beregnede aktivitetsgrunnlaget som ble benyttet av SINTEF Helse legges til 
grunn for planleggingen. Dette vil kreve tiltak i kommunene. UNN HF og NLSH HF bør ta 
initiativ til utvikling av samarbeidsløsninger mot kommunene i sine respektive nedslagsfelt som 
kan bidra til å begrense økningen i kapasitetsbehovet.  
 
Handlingsplan for organisering og kapasitet innen intensivmedisin i Helse Nord legges frem i 
løpet av våren -08. I utredningen fra SINTEF Helse er tjenestens innhold, kapasitet og 
bemanningskrav tilpasset anbefalingene i det foreliggende utkastet for intensivmedisin og 
avhengig av intern behandling av intensivutredningen, kan det komme endringer i 
planpremissene. Plasser for intensiv/overvåking omtales derfor konsekvent som 
”overvåkingsplasser”. Overvåkingsbehov i ordinære sengeområder faller utenfor denne 
kategoriseringen, men det vil også være behov for overvåkingsmulighet for pasienter innlagt i 
ordinære sengeområder. Den kapasitet som er anbefalt i utkastet til handlingsplanen for 
sykehuset i Narvik legges til grunn for videre planlegging.  
 
For å kompensere for variasjon i bemanningen og begrensede muligheter til full utnyttelse av 
spesialrom, anbefales det at det i beregningene for dagplasser og poliklinikker legges inn en 
kapasitetsreserve ved å benytte en relativt lav utnyttelsesgrad. Det samme gjelder for 
operasjonsrom og postoperativ overvåking. Kapasitet for diagnostikk og behandling er i 
beregningene tilpasset den samlede aktiviteten.  
 
5.2 Beredskap 
Mandatet forutsetter at det utarbeides plangrunnlag som viser konsekvenser av alternative 
modeller for kirurgisk beredskap. Det er vist til konsekvenser av løsninger både med full og 
tilpasset kirurgisk beredskap. Valget av beredskapsordning har begrenset betydning for 
kapasiteten på heldøgnsplasser, men kan påvirke lokaliseringen av operasjonsrom og 
overvåkingsenhet. Forskjellen i arealbehov mellom de alternative løsningene er relativt liten og 
det er vår konklusjon at det er realistisk å planlegge et sykehus i dag som kan tilpasse begge 
beredskapsmodellene. I den videre planleggingen må det legges vekt på fleksibilitet i løsningene 
både for heldøgnsplasser og i sammenhengen mellom overvåking, FAM og sengeområder.  
 
Mandat og rammer for denne utredningen gir ikke grunnlag for å anbefale fremtidig løsning for 
kirurgisk beredskap. Kvalitet i behandlingen og sikkerhet for pasienten må tillegges avgjørende 
betydning. Vi vil anbefale at det gjøres kartlegging og analyser av hvilke pasienter som vil bli 
berørt av en slik endring og at man på dette grunnlaget analyserer og beskriver pasientforløp for 
pasienter som må overføres til annet sykehus, eventuelt etter stabilisering ved lokalsykehuset. På 
dette grunnlaget kan organisering av den lokale beredskapen med krav til kompetanse, roller og 
ansvar vurderes og utvikles. Endret beredskapsordning vil gi endrede krav til de prehospitale 
tjenestene som vil ha organisatoriske, kompetansemessige og økonomiske konsekvenser. 
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Rammer for samarbeid og fordeling av oppgaver og ansvar mellom sykehuset og legevakt i 
FAM må avklares.  
 
På et overordnet nivå er det gjort beregninger av bemanningsmessige og driftsøkonomiske 
konsekvenser av alternative beredskapsmodeller. Det er bemanningsmessige innsparinger å 
hente ved overgang til en tilpasset beredskap. Netto innsparingseffekt er avhengig av hvilke 
transportløsninger som er mulige og tilgjengelige for overføring av pasienter til annet sykehus. 
Hvis overføring krever omfattende bruk av ambulansefly blir innsparingsmulighetene betydelig 
redusert. Det understreker betydningen av å legge lokale forhold til grunn ved valg av løsning.  
 
Endringer i krav til prehospitale tjenester, følgetjenester og andre faglige og organisatoriske 
tiltak som en slik endring kan medføre, vil ha økonomiske konsekvenser som ikke er berørt. Det 
samme gjelder samfunnsøkonomiske kostnader og miljøulemper som er knyttet til økt transport 
både av pasienter og pårørende.  
 
En løsning med full kirurgisk beredskap innenfor flere fag (generell kirurgi, ortopedi, 
gynekologi) innebærer problemer knyttet til kompetanse, rekruttering og kapasitet/produktivitet, 
spesielt for legepersonell. Mange lokalsykehus har i dag kombinerte vaktordninger for kirurg og 
ortoped som det kan bli vanskelig å opprettholde. Sentrale utredninger peker på behovet for 
utdanningstiltak som kan sikre en større breddekompetanse ved lokalsykehus.  
 
SINTEF Helse anbefaler i sin rapport at det arbeides med endringer i samarbeidet mellom 
sykehusene innenfor HF-et og på tvers av HF.  Administrerende direktør anbefaler overfor styret 
at dette følges opp i den videre utredningen. Vaktsamarbeid og rullering av beredskapspersonell 
mellom sykehus bør vurderes. Bruk av telemedisin og organiserte ordninger for faglig støtte og 
kompetanseutvikling er viktig. Ved noen helseforetak overføres pasienter til lokalsykehus for å 
utnytte ledig kapasitet. Slike løsninger er på sikt avhengig av publikums aksept og det bryter 
også med forutsetningen om at lokalsykehuset skal ta seg av generelle problemer for 
befolkingen i eget opptaksområde. Ordninger med ambulering av legepersonell i beredskap 
mellom sykehus i samme HF bør utvikles.  
 
Forskjellige modeller for faglig organisering og styring av sykehusenhetene vil kunne påvirke 
mulighetene til å etablere ansvarsroller og styre ressurser. Det praktiske samarbeidet innad i HF-
et vil kreve tekniske, administrative og økonomiske løsninger som må utvikles og 
implementeres. Den nasjonale Lokalsykehusrapporten vektlegger kvalitetsutvikling og 
kvalitetsstyring, og en modell hvor beredskapen dekkes gjennom et samarbeid mellom sykehus 
vil påvirke de praktiske løsningene for kvalitetssystemene. 
 
5.3 Organisering og konsekvens for bygningsmessig struktur 
I de to modellene for kirurgisk beredskap vil organisering av virksomheten, krav til nærhet 
mellom funksjoner og derved den bygningsmessige strukturen i utgangspunktet være ulike. 
Hovedforskjellen ligger i at operasjonsvirksomheten i modellen med tilpasset kirurgisk 
beredskap er i mindre grad kompleks, kun elektiv og foregår på dagtid, mens den ved full 
kirurgisk beredskap er døgnbasert, mer kompleks og en blanding av øyeblikkelig hjelp og 
elektiv behandling. Arealer for diagnostikk og behandling vil i modellen for tilpasset kirurgisk 
beredskap og dagvirksomhet, i større grad kunne skilles fra arealer for sengeområder og 
døgndrift. Operasjonsrommene kan lokaliseres sammen med poliklinikk og dagområder. Ved 
full kirurgisk beredskap vil det være operasjon på døgntid og behov for postoperativ overvåking 
på døgnbasis. Det trekker disse overvåkingsplassene sammen med operasjonsenheten inn mot 
øvrige overvåkingsplasser og sengeområder.  
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Behov for overvåkingskapasitet ut over postoperativ overvåking varierer over tid. For å få en 
effektiv utnyttelse av kapasitet og bemanning er det behov for å knytte overvåkingsplasser til 
andre enheter. For å møte disse kravene kan overvåkingsenheten samlokaliseres med FAM og 
observasjonsplasser eller ordinære sengeområder. 
 
Hvilken løsning man velger vil være avhengig hvilke forhold som vektlegges. I rapporten fra 
SINTEF Helse er skissert 3 alternativer: 
 

1. Samling av FAM m/observasjonsplasser, overvåking og postoperativ overvåking 
2. Samling av FAM m/observasjonsplasser, overvåking og ordinære senger  
3. FAM m/observasjonsplasser 

 
UNN HF Narvik er et relativt lite sykehus med begrenset akuttaktivitet. Alternativ 3 er derfor 
lite relevant. Bearbeiding av løsningene i skisseprosjektfasen kombinert med analyser av 
driftsløsninger og økonomiske konsekvenser vil vise hva som er hensiktsmessig i det enkelte 
prosjektet. Valg av beredskapsløsning vil dermed påvirke lokalisering og organisering av 
overvåkingsenhetene.  
  
Basert på faglige trender og erfaringer fra realiserte prosjekter anbefales at nye sykehus bygges 
med kun ensengsrom. Ensengsrom gir bedre kapasitetsutnyttelse enn flersengsrom, lavere 
smitterisiko, mer ro og privatliv for pasientene, mulighet for undersøkelse, behandling, 
undervisning, trening og konfidensielle samtaler på rommet, og er slik sett både brukervennlig 
og arealeffektivt.  
 
Det anbefales at heldøgnsplasser sees som en felles ressurs på tvers av fagområder, og en 
organisering av senger i sengetun gir stor fleksibilitet for rask tilpassing av kapasitet mellom 
fagområder og enheter. Samtidig kan det enkelte sengetun tilrettelegges slik at det er spesielt 
egnet for observasjonspasienter, overvåkingsformål eller tilpasset design for pasientgrupper som 
barn, rehabiliteringspasienter eller hotellgjester. Det er viktig at sengeområdet fysisk og 
driftsmessig kan tilrettelegges for differensiering mellom pasientgrupper som krever mye pleie 
og tett oppfølging, og områder for pasienter som har et mindre behov for tilsyn og overvåking. 
 
Det bør i forbindelse med skisseprosjekt gjøres studier som viser lokalisering av 
hovedfunksjonene i de to beredskapsmodellene. Modellene må også vise hvordan alternativene 
har fleksibilitet for å ta opp i seg endringer i kapasitet og driftsmodell/beredskap. Det bør 
avklares hvilken løsning som best ivaretar faglig kvalitet og driftseffektivitet. Fagmiljøene 
legger vekt på at samordning av personell mellom sengeområder og overvåkingsenhet svekker 
kompetanseutvikling og mulighetene til å rekruttere fagpersonell. Det bør derfor gjøres en egen 
studie av hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å motvirke dette.  
 
 
5.4 Oppsummering og anbefalinger nytt sykehus i Narvik 
 
5.4.1 Beredskapsmodell for kirurgi 
Arbeidsgruppen som ble satt ned i UNN HF med bred representasjon fra brukerne, støtter ikke 
en modell med tilpasset kirurgisk beredskap slik dette er omtalt i føringene fra Helse Nord RHF. 
Gruppen mener at ved en modell med tilpasset kirurgisk beredskap er det usikkert om det er 
faglig forsvarlig å ta i mot øyeblikkelig hjelp pasienter med uavklart tilstand ved sykehuset i 
Narvik hvis det ikke er tilgang til kirurg på vakt.  
 
Når det gjelder organisering av fødetilbudet er det avhengig av gynekolog i vakt for å 
opprettholde beredskap for en fødeavdeling. 
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Valg av modell for beredskap vil ha betydning for hvilke elektive kirurgiske prosedyrer man i 
fremtiden vil kunne utføre ved Nytt sykehus i Narvik. For å unngå omfattende transport bør 
prosedyrer som utføres hyppig kunne foregå lokalt.  
 
Valg av beredskapsmodell påvirker krav til organisering og faglig kvalitet i den prehospitale 
tjenesten. Det er behov for kompetanseheving, økt ledsagertjeneste og endrede krav til kjøretøy. 
Det vil være økt bruk av transport med helikopter. Endret kirurgisk beredskap krever 
døgnbemanning av stabiliseringsteam og dedikert ansvarlig kirurg i vakt ved et annet sykehus. I 
diskusjonen om kirurgisk akuttberedskap er organisering av traumebehandling viktig.  
 
Den samlede operative virksomheten har betydning for hvordan man organiserer 
operasjonsvirksomheten inklusiv postoperativ overvåking. Gruppen mener at organisering av 
overvåking er uavhengig av hvilken modell for operativ virksomhet man kommer frem til, og 
presiserer at overvåkingsplasser bør samlokaliseres med FAM. Hvis det ellers er mulig å legge 
til rette for at overvåkingsenheten samtidig kan knyttes opp mot sengeområdet kan dette ha 
positive, driftsmessige effekter. Ved en slik løsning må man sikre at faglige kvalitet 
opprettholdes og rekrutteringen. 
 
Det er liten forskjell i arealbehov mellom en modell med full kirurgisk beredskap og en modell 
med tilpasset kirurgisk beredskap. Forskjellene ligger heller i en annen måte å bygge opp 
logistikken i sykehuset på. Derfor anbefaler administrerende. direktør at det utredes nytt 
sykehus med full kirurgisk beredskap, men at det skal gjøres rede for hvordan det ved eventuelt 
senere behov kan la seg gjøre å omorganisere driften til en modell med tilpasset beredskap. 
 
5.4.2 Lokalsykehusets rolle og nettverkssykehuset 
Arbeidsgruppen legger vekt på at sykehuset skal ha fokus på de store pasientgruppene som har 
behov for behandling nært bostedet og hvor det legges vekt på breddekompetanse. Dette gjelder 
først og fremst pasientgrupper som inngår i det medisinske fagområdet som kronisk syke og 
eldre, geriatri og rehabilitering. Det innebærer at mer spesialisert pasientbehandling overføres til 
andre sykehus.  
 
Sykehuset skal ha et godt, utbygget diagnostisk tilbud, og arbeidsgruppen legger vekt på at den 
samlede kompetansen og kapasiteten i UNN HF skal være utgangspunktet for planleggingen av 
et nytt sykehus i Narvik. Sykehusanlegget i Narvik er den fysiske enheten for leveranse av 
tjenestene til befolkningen i dette sykehusets nedslagområd. De tjenester som skal finnes i 
Narvik, og organiseringen av kompetanse og kapasitet ved sykehuset i Narvik, skal løses på den 
faglig og driftsmessig beste måten innenfor rammen av UNN HF. Sentralt i denne diskusjonen 
er bemanning (herunder beredskap), kompetanseutvikling/-overføring og utdanning. Bruk av 
telemedisin og gjennom dette en påregnelig og fast, lokal tilgang til kompetanse fra et mer 
spesialisert sykehus, er viktig. Det er viktig at samhandling mellom sykehusene er godt 
organisert, at ansvar og prosedyrer er etablert og kjent, samt at praktisk verktøy for 
planlegging, styring og økonomiske oppgjør er etablert. Ansatte spesialister skal gjennom 
tilsetting ved UNN HF kunne tilpliktes tjeneste ved de mindre sykehusene som ikke har fast 
tilknyttede spesialister.  
 
5.4.3 Samarbeid med primærhelsetjenesten 
Lokalsykehuset er bindeleddet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. For å redusere 
behovet for sykehusinnleggelser og gi et bedre tilbud nært pasientens bosted legges det opp til 
samarbeid med kommunehelsetjenesten som omfatter: 
• Etablere oppgradert sykehjemsdekning i et effektivt sambruk med sykehuset, 

intermediæravdeling. 
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• Utarbeide sjekkliste for klart avgrensede problemstillinger. 
• Tilby rehabilitering i sykehuset ved behov for bred, tverrfaglig kompetanse. 
• Interkommunal legevakt lokalisert i FAM. 
• Kommunens legesenter lokalisert i/ved sykehuset. 
• Etablere observasjonssenger som tilhører kommunal legevakt i tillegg til sykehusets 

observasjonssenger. 
• ”Helsepark” - Andre helsetjenester som ergoterapi/fysioterapi, hjelpemiddelsentral, LMS, 

tannlege, private tjenesteytere samt sosiale tjenester. 
 
Samarbeidet gjelder både organisering, ansvarsfordeling, faglig utvikling, fysiske anlegg og 
økonomi. Målet er å tilby publikum helhetlige og integrerte tjenester samtidig som kompetanse, 
utstyr og andre ressurser utnyttes best mulig.  
 
Spesialisert rehabilitering skal skje i sykehuset. Et nært samarbeid med en kommunal 
rehabiliteringsenhet som ligger nært sykehuset vil være faglig gunstig og fordelaktig for 
pasienten. Det vil også kunne gi en fleksibel utnyttelse av kapasitet mellom nivåene.  
 
5.4.4 Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern 
Funksjoner innenfor psykisk helsevern skal fysisk samlokaliseres med de somatiske funksjonene 
i samme bygningsmasse. Dette innebærer at FAM med observasjonspost er felles for psykiatri 
og somatikk. Målet er at mottak og behandling av pasienter med psykisk sykdom ikke skal 
skilles ut på en måte som ikke virker stigmatiserende for pasienter og pårørende. Andre 
funksjoner som kan samordnes er pasientservicefunksjoner i tillegg til støttefunksjoner som 
kantine, garderober, undervisningsrom og annet.  
 
En slik samlokalisering vil være til stor fordel for sykehusets faglige innhold og tilbudet til 
pasientene, og den sees også i lys av ett tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten.  
 
Det legges vekt på at psykisk helsevern har sine spesifikke, funksjonelle enheter samlet for å 
sikre faglig helhet og fleksibilitet ved endringer i behov og bruksmåte for rom. Dette gjelder 
både sengeområder og poliklinikker.  
 
5.4.5 Effektive sengeenheter 
Så lenge man ivaretar behovet for faglig spesialisering kan sengeområdene være felles for 
kirurgiske og medisinske pasienter. Organisering av senger i generelle sengeområder legges til 
grunn for planleggingen. Det tilrettelegges fysiske løsninger i deler av sengeområdene som 
dekker behovet for spesielle pasientgrupper (barn, rehabilitering, geriatri). I forbindelse med 
den videre planleggingen må problemstillinger knyttet til organisering, ansvar, ressursstyring 
med videre avklares.  
 
Behovet for ensengsrom i sykehus øker. Det bør vurderes om det vil være mulig å planlegge et 
nytt sykehus med kun ensengsrom og hvilken konsekvens dette har for investeringer og drift. 
Ved bygging av et nytt sykehus har man et bedre utgangspunkt for å realisere ensengsrom enn 
ved rehabilitering av eldre bygg. 
 
5.4.6 Organisering av overvåking/akuttfunksjonen 
Arbeidsgruppen har presisert et behov om å få etablert en driftsmodell hvor FAM og overvåking 
samordnes. En samordning mot sengeområdet kan også gi driftsmessige fordeler så lenge det 
ikke undergraver den faglige standarden og rekrutteringsmulighetene man har behov for i en 
overvåkingsenhet. En observasjonsenhet felles for somatikk, psykiatri og legevakt kan integreres 
i FAM. Samarbeidet med kommunehelsetjenesten om drift av observasjonssenger må avklares. 
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5.4.7 Kvalitetssikring av tallgrunnlag og beregninger 
Det har ikke vært anledning til å kvalitetssikre alt datagrunnlaget og de beregningsmodeller som 
er anvendt. I et skisseprosjekt må derfor tallmaterialet gås grundig gjennom og oppdateres. 
 
5.4.8 Konklusjoner - nybygg 
Utredningsarbeidet har vist at det er stor forståelse i fagmiljøet for de utfordringer som 
lokalsykehusene står overfor. Behovet for utvikling av samarbeidet både innad i UNN og mot 
kommunehelsetjenesten har kommet tydelig frem og det er pekt på en rekke forslag til løsninger 
som vil kunne imøtekomme de nasjonale og regionale forventninger til endringer. Det er også 
vist stor forståelse for at personellmessige og bygningsmessige ressurser lokalt må sees i 
sammenheng for å oppnå effektiv drift. Det er foreslått konkrete løsninger som vil innebære at 
Nytt sykehus i Narvik på mange områder vil bli strukturert annerledes enn sykehus i dag.  
 
Ved hjelp av prinsipper og modeller for lokalisering og nærhet har sammenhenger mellom 
forskjellige funksjoner og driftsløsninger i bygget blitt drøftet. Det er gitt konkrete føringer fra 
Helse Nord RHF vedrørende alternative modeller for kirurgisk beredskap, organisering av 
akutt/overvåking og organisering av heldøgnsplasser i felles sengeområder. Konsekvenser av 
disse alternative driftsmodellene og føringene er vist som forskjeller i aktivitetsnivå og 
kapasitetsbehov og det er drøftet hvilke avhengigheter det er mellom bygget og driftsløsningene.  
 
I vurderingene av aktivitet og kapasitetsbehov er det tatt hensyn til potensialer for omstilling for 
eksempel ved endrede modeller for samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste som 
gir redusert behov for innleggelse og kortere liggetid i sykehus. Realisering av slike endringer 
vil kreve at samarbeidet med primærkommunene utvikles og det anbefales at dette arbeidet 
intensiveres og formaliseres i det videre planleggingsarbeidet.  
 
Mandatet gir rammer for arealbruk og investeringer. For å kontrollere kapasitetsbehovet opp 
mot disse rammene er det gjort beregninger av fremtidig aktivitet med tilhørende 
kapasitetsbehov og arealkrav. Det er valgt demografisk fremskriving til 2015 og 2020 for å 
illustrere effekten av økt antall eldre. Brutto arealbehov er i mandatet beregnet på grunnlag av 
en gitt brutto/nettofaktor på 1,7. Hvis erfaringsbaserte brutto/netto faktorer fra andre prosjekter 
(fra 1,9 til 2,1) legges til grunn vil brutto arealbehov overstige rammen med en tilsvarende 
økning i investeringsbehovet.  
 
6. Dimensjoneringsgrunnlag og driftsøkonomi 
 
6.1 Dimensjoneringsgrunnlag 
I tillegg til prosessen i arbeidsgruppen har SINTEF beskrevet forholdene som påvirker 
organisering og dimensjonering av sykehuset. Dette omfatter krav til tjenestetilbudet som ligger 
i mandatet, føringene fra Helse Nord RHF og erfaringer fra andre prosjekter i Norge og utlandet. 
Det er også lagt vekt på å trekke inn endringer i demografi og generelle trender som påvirker 
aktivitet og behov. De anbefalinger SINTEF gir i denne sammenhengen bygger på drøftingene 
med ansatte i UNN HF i tillegg til norske og utenlandske erfaringer. Forutsetningene for 
dimensjoneringsgrunnlaget og beskrivelse av beregningsmodellen finnes i rapporten fra 
SINTEF. 
 
Beregningsmodellen gir et dimensjonerende aktivitetsgrunnlag for Nytt sykehus i Narvik som 
vist i tabell 1. Tabellen viser registrert aktivitet i 2005, effekten av omstilling og effektivisering 
på dette tallgrunnlaget slik det er beskrevet i beregningsmodellen, og konsekvensen av 
demografisk fremskriving til 2015 og 2020. Grunnlaget for fremskrivingen er aktivitetstall for 
2005 etter at effekten av omstilling og effektivisering er hentet ut.  
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Tabell 1: Oversikt over dimensjonerende aktivitet for Nytt sykehus i Narvik 

2005 2005 2015 2020

dagens 
aktivitet

omstilt og 
effektivisert

fremskrevet 
omstilt og 

effektivisert

fremskrevet 
omstilt og 

effektivisert
Heldøgns opphold 4175 4291 4723 5630
Liggedager 19909 20094 21461 25037
Gj snitt liggetid 4,8 4,7 4,5 4,4
Dagopphold 1597 2624 2753 2941
Heldøgns opphold 4588 4997 5876
Liggedager 17851 19566 23039
Gj snitt liggetid 3,9 3,9 3,9
Dagopphold 2624 2753 2941

Oppsummering effekt av omstilling og fremskriving, Narvik

Full kir 
beredskap

Tilpasset kir 
beredskap  

 
 
6.2 Kapasitet 
På grunnlag av et beregnet fremtidig aktivitetsnivå og standarder for utnyttelsesgrader og 
arealbehov, beregnes kapasitetsbehov og arealbehov for det nye sykehuset. Tabellen viser 
plantall fremskrevet til 2015 og 2020 for alternativene full og tilpasset kirurgisk beredskap.  
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Tabell 2: Oversikt over plantall for Nytt sykehus i Narvik 

2005 HFP 2015 HFP 2020 HFP 2015 HFP 2020
Aktivitet
Liggedager 19909 21461 25037 19566 23039
Dagopphold 1597 2753 2941 2753 2941
Polikliniske us 23942 32322 32322
Operasjoner 1548 1703 1150
Kapasitet 2007
Heldøgnsplasser, inkl 
15 plasser psykiatri 94 90 99 83 95
Dagplasser 13 13
Poliklinikkrom 19 19
Operasjonsstuer 4 3 2
Areal
Sengeområder 2453 2669 2265 2573
Dagenheter 422 422
Poliklinikk+spesialrom 712 712
Operasjonsområder 330 180

Sammenligning planforutsetninger, ulike alternativ Narvik
Full kir beredskap Tilpasset kir beredskap

 
 
Cellene som er merket viser de tall som vi anbefaler lagt til grunn for den videre planleggingen 
av sykehuset. Når alle funksjonsområder tas med utgjør dette alternativet et samlet arealbehov 
på 9 148 m2 netto og 15 516 m2 brutto med en B/N faktor på 1,7. I dette arealtallet inngår 
kommunale arealer med 510 m2 brutto. Det foreslåtte programmet er med disse forutseningene 
innenfor den fastlagte rammene i mandatet for prosjektet på 15 000 m2 brutto. Legges samme 
B/N-faktor til grunn som for Nytt sykehus i Vesterålen (1,95), vil brutto arealbehov komme på 
17 839 m2. Ellers gjelder følgende kommentarer: 

o For heldøgnsplasser anbefales det at beregnet aktivitet (antall liggedager) for 2015 for 
alternativet full kirurgisk beredskap, legges til grunn. Beregningene viser at behovet vil 
øke til 99 plasser i 2020 forutsatt at full kirurgisk beredskap opprettholdes. 
Kapasitetsbehovet kan holdes på omtrent samme nivå i 2020 som i 2015 ved overgang til 
tilpasset kirurgisk beredskap. Kapasitetsbehovet kan også holdes nede ved at det settes 
inn tiltak som gir redusert gjennomsnittlig liggetid.  

o Dersom man reduserer gjennomsnittlig liggetid ut over effektivisering /omstilling i tabell 
1 med 0,5 døgn til 3,9 døgn i 2020 på samme antall opphold, gir det et redusert 
kapasitetsbehov på 9 heldøgnsplasser. 

o Kapasitets- og arealbehovet for poliklinikker, dagenheter og operasjonsområder bygger 
på beregnet aktivitet i 2020 for alternativet full kirurgisk beredskap. Det gir prosjektet en 
romslig ramme for områder med stor andel elektiv virksomhet hvor det forventes stor 
variasjon i aktivitetsnivået og hvor det er behov for stor grad av fleksibilitet. 

o En løsning med tilpasset kirurgisk beredskap gir et lavere kapasitets- og arealbehov for 
operasjonsenheten.  

 
Kapasitet i heldøgnsplasser omfatter både somatikk og psykiatri og plasser til intensiv, 
overvåking og observasjon inngår i antallet. Det er lagt til grunn en utnyttelsesgrad i generelle 
sengeområder på 80-85% avhengig av fordeling mellom elektiv og øyeblikkelig hjelp.  
 
Valg av beredskapsmodell har liten betydning for antall heldøgnsplasser. I 2015 vil differansen 
være på 7 plasser. Dagens kapasitet er på 94 plasser uten spesifikke plasser avsatt til 
rehabilitering. Frem mot 2020 vokser kapasitetsbehovet til 99 plasser for en modell med full 
kirurgisk beredskap mens det for tilpasset kirurgisk beredskap vil være behov for 95 plasser i 
2020.  
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Kapasitetsbehovet for poliklinikker øker noe, men her er utnyttelsesgraden avgjørende. Basert 
på erfaringer fra mindre sykehus med lite pasientgrunnlag og usikker bemanning, er det lagt inn 
en relativ lav utnyttelsesgrad for poliklinikkrommene. 
 
Dagbehandling vil øke og det forutsettes dagenheter samlokalisert med poliklinikkene, bortsett 
fra dagkirurgi som lokaliseres ved operasjonsenheten. I en modell med tilpasset beredskap og 
hovedsakelig dagkirurgi, vil lokalisering av dagkirurgi til poliklinikken og den øvrige 
dagvirksomheten kunne være hensiktsmessig. 
 
Medisinsk dagbehandling omfatter i hovedsak dialyse og medikamentell behandling. Det er lagt 
inn ekstraordinær kapasitetsøkning for denne virksomheten, basert på kjent utvikling og 
prognoser. 
 
Operasjonsvirksomheten er i utgangspunktet begrenset og det vil ikke være så stor forskjell i 
antall operasjoner mellom de to beredskapsmodellene at det får betydning for antall 
operasjonsrom. I modellen med full kirurgisk beredskap er at avsatt areal til en ekstra 
operasjonsstue for å ha beredskap til å ta øyeblikkelig hjelp operasjoner som f.eks. 
hastekeisersnitt.  
 
Forutsatt relativ effektiv kapasitetsutnyttelse vil 6 radiologiske laboratorier inkl MR være 
tilstrekkelig i 2020. 
 
6.3 Fysisk struktur 
Et fremtidig nybygg for sykehuset i Narvik forutsetter en stor grad av endringsevne i bygg og 
organisasjon både på kort og lang sikt. Generelle og sammenhengende sengeområder, 
poliklinikkområder og generelle undersøkelses- og behandlingsrom gir en god fleksibilitet i 
utnyttelse av kapasitet og personell i daglig drift. Det er likeledes viktig i videre planlegging å 
vurdere hvilke funksjonsområder som man forventer vil få de største endringene eller som har 
de største usikkerhetene mht fremtidig behov, slik at de blir lokalisert på en måte som gir 
mulighet for endring i kapasitet eller funksjon.  
 
En hensiktsmessig drift i sykehuset forutsetter god logistikk for person- og vareflyt. Det er 
viktig med en fokusering på de områdene der det er hyppigst bevegelser/transporter. De fysiske 
løsningene må legge til rette slik at personellressursene i størst mulig grad til direkte 
pasientrettet arbeid og kjernevirksomhet.  
 
6.4 Driftsøkonomi nytt sykehus 
De driftsøkonomiske effektene av bygging av nytt sykehus er usikre og i hovedsak knyttet til 
endringer i bemanning som følge av endringer i aktivitet og kapasitetsbehov. I HFP 2006 er det 
pekt på flere forhold som kan gi driftsøkonomiske gevinster som bedre rekruttering, lavere 
sykefravær og effektivisering av logistikk og forsyning. Vi har drøftet disse mulighetene, men 
ikke inkludert dem i regnestykkene. En idéskisse gir normalt ikke så detaljerte informasjoner at 
det er grunnlag for beregninger av slike effekter. 
 
Investeringsbehovet omfatter kostnadsrammen for bygget med tillegg for riving av gammel 
bygningsmasse, samlet er dette estimert til 610 mill kr. Ved 40 års avskriving og en 
kalkulasjonsrente på 5 % er gjennomsnittlig årlig kapitalkostnad på 35,6 millioner kroner.  
 
Det er kun tatt hensyn til endringer i sykepleierbemanning som en konsekvens av endringer i 
kapasitet og organisering av pleie- og overvåkingsenheter. Det er beregnet en 
bemanningsreduksjon på ca 8,1 årsverk. Dette gir en besparelse på 3,93 mill kr. Den største 
innsparingen kommer som en konsekvens av reduksjon i heldøgnsplasser.  
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Bygging av nytt sykehus (forutsatt at man holder seg innenfor rammen og man legger en B/N-
fator på 1,7 til grunn) gir redusert arealbehov i forhold til dagens bygningsmasse på 357 m2 
brutto. Dette gir en innsparing på FDV-kostnader på 1,25 mill kr. Denne innsparingen er tvilsom 
ettersom en realistisk B/N-faktor ligger på 1,95 som for Nytt sykehus i Vesterålen. 
 
Samlet reduksjon i kostnader når gamle lokaler for psykisk helsevern frigis blir 2,0 mill kr per 
år. Dette er tall hentet fra HFP 2006.  
 
Beregningene viser en mulig kostnadsreduksjon på ca 4,7 mill kr.  
 
6.5 Driftsøkonomiske konsekvenser ved overgang fra full kirurgisk beredskap til tilpasset 
kirurgisk beredskap 
 
Utgangspunktet er aktivitets- og kapasitetstall for fremskrevet aktivitet 2015. 
 
Endringer i beredskap påvirker kostnader i hovedsak knyttet til bemanning, pasienttransport og 
arealbruk. Det er stor usikkerhet både i tallgrunnlaget for aktivitet og kapasitet og de 
beregningene som er gjort. Kun forhold som direkte påvirkes av endringer i beredskapen, og 
som har konsekvenser på HF-nivå, er tatt med i beregningene. Beregningene bygger på en rekke 
forutsetninger som er gjengitt i vedlegg 2. En viktig forutsetning gjelder grunnlaget for 
beregning av bemanningsbehov og kostnader for full kirurgisk beredskap. Den bygger på forslag 
til bemanning som avviker fra dagens bemanning bl.a. når det gjelder antall leger.  
 
Beregningene viser et potensiale for innsparing på lege- og sykepleierpersonell knyttet til 
beredskap og et noe redusert arealbehov gir en mindre innsparing på FDV-kostnadene. Økt 
overføring av pasienter til andre sykehus gir økte transportkostnader. Valg av transportløsning 
blir avgjørende for nettoeffekten. Forutsatt at all pasienttransport skjer med bil viser 
beregningene et innsparingspotensiale på ca 7,3 mill kr per år. Hvis all transport skjer med 
ambulansefly vil man se en netto kostnadsøkning på ca 6,4 mill kr per år.   
 
En omlegging av beredskapen med omfattende overføring av pasienter mellom sykehus vil 
kunne innebære kostnader som ikke er hensyntatt i disse beregningene. Dette kan gjelde økt 
kompetanse og kvalitet på prehospitale tjenester, utvikling av kommunikasjonsløsninger mellom 
sykehusene og mot ambulansetjenesten, utdanning og hospitering for personell, tilgjengelige 
ressurser for faglig veiledning, nye roller og ansvarsforhold som endrer organiseringen mv.  
 
 
7. Tomtealternativer 
For utredning av nybyggalternativ foreligger det ulike plasseringsmuligheter i Narvik kommune. 
Det vil være plass for et nytt anlegg ved siden av eksisterende sykehus på Sykehushaugen. 
Narvik kommune har bygget et nytt sykehjem på Furumoen rett nordøst av sentrum og det er 
også muligheter for tomt her. Slik plassering kan gi gode synergieffekter i forhold til Narvik 
kommune, men må også vurderes i forhold til samarbeidet med øvrige kommuner i sykehusets 
opptaksområde. Helse Nord har fra tidligere aktivitet i Håkvika sør for sentrum. Også her finnes 
det muligheter for tomt og synergieffekter i forhold til aktiviteten der. Endelig er det planer om 
broforbindelse nordover mot Bjerkvik. En plassering i Bjerkvik vil med bro gi kort avstand til 
sentrum av Narvik og vil også gi muligheter for UNN HF til å vurdere opptaksområdene og 
sammensetningen av tilbudene i hele opptaksområdet for helseforetaket. 
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Administrerende direktør anbefaler at disse tomtealternativene utredes i konseptfasen. 
Lokaliseringsspørsmålet foreslås utredet tidlig i prosjektet og at anbefaling om valg av tomt 
legges frem for styret i egen sak. 
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8. Konklusjon 
Kvalitative og økonomiske vurderinger viser at alternativet nybygg kommer bedre ut enn 
ombygging. Investeringskostnaden ved nybygg er lavere enn ved total renovering og 
totaløkonomien kommer noe bedre ut. De kvantitative forskjeller er allikevel små, men 
nybygget blir vurdert som kvalitativt bedre. Vurdert opp mot risiko, forventning og engasjement 
anbefaler administrerende direktør at alternativet med nybygg legges til grunn for videre 
planlegging i konseptfasen.   
 
Administrerende direktør anbefaler at det utredes et sykehustilbud med full kirurgisk beredskap, 
men at løsningen skal være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt vil være lett å 
omorganisere driften til en løsning med tilpasset kirurgisk beredskap. 
 
Det tilrås at man så tidlig som mulig i konseptfasen avklarer tomtespørsmålet og at man kommer 
tilbake til styret med egen sak med forslag til valg av tomt for den videre planleggingen. 
 
Konseptfasen påbegynnes umiddelbart og adminstrasjonen bes utarbeide plan for gjennomføring 
av denne fasen. Plan for konseptfasen med tilhørende organisering, bemanningsplan, budsjett 
osv., fremlegges for Helse Nord RHF til godkjenning når styret i UNN HF har behandlet og 
godkjent planen.   

Tromsø, 26. februar 2008 
 
 
 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
 

 
 
 
Leif Tore Hanssen 
Drifts- og eiendomssjef 

 
 
 
Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Beslutningsgrunnlag for valg av utbyggingskonsept for Nytt 

sykehus i Narvik. Sammenligning mellom HFP 2006 Rehabilitering av nytt 
sykehus på Sykehushaugen i Narvik 2007. Notat fra SINTEF Helse 
18.02.2008. 

  Vedlegg 2: UNN Narvik. Sammendrag av tilstandsrapporter. Behov for 
totalrenovering. Notat fra UNN HF 08.02.2008 

 Vedlegg 3: Utvikling av lokalsykehus i Helse Nord. Idéskisse for 
planlegging av Nytt sykehus i Narvik og revidert HFP Nytt sykehus i 
Vesterålen. Rapport fra SINTEF Helse 01.01.2008. 
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STYRESAK 26-2008  KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT  
 FOR 2007 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Formål/sammendrag 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF skal i henhold til sin instruks (pkt 5, siste ledd) årlig 
utarbeide en rapport om sitt arbeid. I denne saken legges kontrollkomiteens årsrapport for 
2007 frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Årsrapportens innhold 
I rapporten gjør kontrollkomiteen rede for sin møtevirksomhet i 2007, saker/temaer som er 
behandlet, og rapporteringen til styret i løpet av året.  
 
Kontrollkomiteen konkluderer med at Helse Nord har en effektiv og uavhengig intern og 
ekstern revisjon. Komiteen gir imidlertid uttrykk for at det er uheldig at internrevisjonens 
arbeid i 2008 må planlegges med utgangspunkt i et budsjett som, i forhold til tidligere år, gir 
vesentlig redusert mulighet både for reising (besøk og kontroller i helseforetakene) og for 
kjøp av eksterne tjenester (engasjering av spesialistbistand). Avslutningsvis vises det i 
årsrapporten til råd/anbefalinger kontrollkomiteen har gitt styret gjennom vedtak den senere 
tid: 
 
- Styret i Helse Nord RHF bør foreta en overordnet risikovurdering for virksomheten. 

 
- Kontrollkomiteen anbefaler at det nye styret og den nye kontrollkomiteen vurderer dagens 

organisering av internrevisjonen i forhold til styre, kontrollkomité og administrasjon. I 
dette bør også ligge en vurdering av prosessen rundt internrevisjonens budsjett. 
 

Revisjonskomiteens behandling av kontrollkomiteens årsrapport  
I foretaksmøte, den 24. januar 2008 ble det vedtatt å endre navn på styrets kontrollkomité til 
”styrets revisjonskomité”. Den nye revisjonskomiteen, som ble oppnevnt av styret i Helse 
Nord RHF i styresak 11-2008, hadde sitt første møte fredag, den 22. februar 2008.  
 
Revisjonskomiteen gikk gjennom kontrollkomiteens årsrapport for 2007 og sa seg enig i 
betraktningen rundt internrevisjonens budsjett for 2008 og de råd/anbefalinger som er gitt 
avslutningsvis i årsrapporten. 
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at kontrollkomiteens rapport er avgitt i samsvar med gjeldende 
instruks.  
 
Adm. direktør er enig i at det bør foretas en overordnet risikovurdering av Helse Nords 
virksomhet, jf. også følgende formulering i pkt 4.3.1 i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord 
RHF torsdag, den 24. januar 2008:  
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”Styret skal påse at Helse Nord RHF har god intern kontroll og at det er etablert systemer for 
risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan medvirke til 
at målene til det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke nås, skal identifiseres 
og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende 
måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i 
forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele 
organisasjonen.” Administrerende direktør mener risikovurderingen bør gjennomføres av 
administrasjonen og legges frem for styret til behandling. 
 
Adm. direktør finner det naturlig at spørsmålet om organisering av internrevisjonen i forhold 
til styre, kontrollkomité og administrasjon utredes nærmere og legges frem for styret til 
beslutning.  
 
Internrevisjonen er administrativt underlagt adm. direktør men er forøvrig underlagt styret, og 
overvåker internkontrollen i foretaksgruppen på vegne av styret. På denne bakgrunn ber adm. 
direktør styret vurdere prinsippene for behandling av internrevisjonens budsjett.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar kontrollkomiteens årsrapport for 2007 til orientering. 

 
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en overordnet risikovurdering for 

virksomheten og legge denne frem for styret til behandling i løpet av høsten 2008. 
 

3. Styret ber administrerende direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede 
organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, 
og fremme sak for styret til behandling i løpet av høsten 2008.  

 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg: Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 
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KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2007 
 
1. Innledning 

 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2007 av følgende 
medlemmer: Grete Bang (leder), Trude Husjord og Terje Olsen.  
 
Styret vedtok i sak 110-2006 (Oppnevning av kontrollkomité i Helse Nord RHF) å utvide 
komiteen med ett fast møtende varamedlem. Følgende ble valgt, med virkning fra 1. 
januar 2007: 

 
- Grete Bang (leder) 
- Terje Olsen 
- Trude Husjord 
- Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Formålet med komiteens arbeid fremgår av pkt 1 i Instruks for kontrollkomiteen i Helse 
Nord RHF:  
 

Kontrollkomiteen er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF og har som formål å 
styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, blant annet ved å se til at Helse Nord har en 
uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.  
 
Kontrollkomiteen skal forberede saker for styret og se til at krav som er gitt i 
regelverk, foretaksmøte og årlige oppdragsdokument blir tilfredsstilt.  
 
Kontrollkomiteen skal ha tilsyn med hvordan etiske retningslinjer blir etterlevd, og 
med andre tiltak som kan ha innvirkning på foretakenes omdømme.  
 
Komiteen kan i forbindelse med dette foreta undersøkinger på spesielle saksområder 
innen Helse Nord og rapportere til styret.  
 

2. Kontrollkomiteens møter  
 
Kontrollkomiteen har avviklet 10 møter i 2007. Fem av disse var telefonmøter, avholdt for 
å behandle saker som komiteen ikke ønsket å vente med til neste planlagte (ordinære) 
møte. Fire av møtene er holdt i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF.  
 
Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg, er sekretær for komiteen. Han 
har deltatt i alle møtene. Lill Jensen, som tiltrådte stilling som internrevisor i slutten av 
august 2007, har deltatt i to av komiteens møter. 
 

3. Komiteens arbeid  
 
Kontrollkomiteen har behandlet 38 saker i 2007. Her er en kort oversikt over de 
vesentligste tema/saker komiteen behandlet: 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF:  
 
- Plan for internrevisjon, og endringer i vedtatt plan 

 
Plan for internrevisjon 2007/2008 ble vedtatt av styret i sak 49-2007 etter grundig 
behandling i kontrollkomiteen. Planen består av syv revisjonsprosjekter: 
 
1. Internkontroll knyttet til mislighetsrisiko ved byggevirksomhet og  
 eiendomsforvaltning  
2. Oppfølging av styrevedtak i RHF-et og utvalgte HF 
3. Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk 
4. Kontroll med godkjenning/autorisasjon ved rekruttering av personell 
5. Foretakenes kontroll med lønns- og personalkostnader 
6. Personvern/informasjonssikkerhet 
7. Kontroll med etterlevelse av etiske normer og retningslinjer innen  
 spesialisthelsetjeneste og forskning 
 
Komiteen har også vedtatt oppstart av to revisjonsprosjekter som ikke inngikk i vedtatt 
revisjonsplan: I sak 09/07 ble det besluttet å starte prosjektet om internkontroll knyttet 
til mislighetsrisiko ved byggevirksomhet og eiendomsforvaltning (som senere ble tatt 
inn i planen for 2007/2008 som pkt 1, se ovenfor), og i sak 31/07 vedtok man oppstart 
av et prosjekt om fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen. 
 

- Orientering om pågående revisjonsprosjekter og om internrevisjonens arbeid for øvrig 
 
Leder av internrevisjonen har gitt slik orientering i de fleste av komiteens møter. 
 

- Internrevisjonsrapporter 
 
Kontrollkomiteen har behandlet følgende revisjonsrapporter i løpet av året:  
 

o IR-rapport 2/06: Internkontroll i Helse Nord RHF – utforming og oppfølging 
av styringsdokumenter til HF-ene og Årlig melding til HOD 

o IR-rapport 1/07: Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og 
røntgenstystemer i foretaksgruppen 

o IR-rapport 2/07: Oppfølging av styrevedtak i Sykehusapotek Nord HF 
o IR-rapport 3/07: Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse 

Finnmark HF 
 

De to første av disse er lagt frem for styret som egne saker. De to siste vil bli lagt frem 
for styret senere, sammen med rapporter fra tilsvarende revisjon i andre foretak.  
 
Internrevisjonens årsrapport for 2006 ble også behandlet av kontrollkomiteen og 
vedtatt lagt frem for styret. 
 

- Internrevisjonens bemanning 
 
Etter at en tidligere medarbeider hadde fratrådt sitt engasjement i internrevisjonen ved 
utgangen av 2006, fattet kontrollkomiteen vedtak om at det måtte tilsettes ny 
medarbeider i fast stilling. Dette ble også uttalt i komiteens årsrapport for 2006. 
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Vedrørende kontrollkomiteen: 
 
- Årsrapport og møte-/aktivitetsplan 

 
Kontrollkomiteen skal ifølge sin instruks utarbeide og legge frem for styret en årlig 
rapport om sitt arbeid, og en årlig møte- og aktivitetsplan. Både årsrapport for 2006 og 
møte- og aktivitetsplan for 2007 ble lagt frem for styret som orienteringssaker 14. 
februar 2007 (Sak 12-2007). 
 

- Kontrollkomiteens instruks 
 
Kontrollkomiteen foretok i september 2007 en grundig gjennomgang av sin egen 
instruks, vedtatt av styret 03.05.06. Det ble konstatert behov for en del redaksjonelle 
endringer, og disse ble vedtatt av styret i sak 114-07 (Instruks for kontrollkomiteen i 
Helse Nord RHF – endring).  
 

Annet: 
 
- Orientering om ekstern revisjons arbeid  

Tove Kronstad Sundstrøm, manager i Helse Nords eksterne revisor Ernst & Young 
AS, deltok i komiteens møte den 8. november 2007. Hun gjorde rede for status i 
revisjonsarbeidet og gikk gjennom konklusjonene etter begrenset revisjon for 2. tertial 
2007. Hun orienterte også om hvordan revisjonsarbeidet i foretaksgruppen planlegges, 
gjennomføres og kvalitetssikres. 
 

- Oppfølging av foretaksmøte 
 
I etterkant av foretaksmøtet i Helse Nord RHF i februar 2007 ble møteprotokollen 
gjennomgått i komiteen. Sentrale punkter ble drøftet og spilt inn til internrevisjonen, 
som grunnlag for det videre arbeidet med plan for internrevisjon 2007/2008. 

 
4. Seminar for kontrollkomiteer 

 
Internrevisorene i de regionale helseforetakene avviklet i desember 2007 et seminar for de 
regionale helseforetakenes kontrollkomiteer og styreledere. Tre av komiteens medlemmer 
deltok på seminaret som ble holdt i lokalene til Handelshøyskolen BI i Oslo. I seminarets 
første del ble internrevisjonenes og kontrollkomiteenes rolle og funksjon belyst gjennom 
foredrag og orienteringer/erfaringsutveksling. Deretter var det foredrag og diskusjon om 
risikostyring. Seminaret var nyttig, lærerikt og tankevekkende.  
 

5. Rapportering til styret 
 
Som nevnt i pkt 3 ovenfor er både kontrollkomiteens rapport om arbeidet i 2006 og 
komiteens møte- og aktivitetsplan for 2007 lagt frem for styret.  
 
Protokollene fra kontrollkomiteens møter er også fortløpende lagt frem for styret som 
referatsaker. 
 

6. Avslutning  
 
Kontrollkomiteen har gjennom sitt arbeid i 2007 fått bekreftet at Helse Nord har en 
uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon, jf. pkt 1 første ledd i kontrollkomiteens 
instruks (se også pkt 1 foran i rapporten).  
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Kontrollkomiteen konstaterer likevel at internrevisjonens mulighet til å arbeide effektivt i 
samsvar med vedtatt plan i 2007 har vært begrenset fordi stillingen som medarbeider var 
ubesatt fra årets begynnelse til i slutten av august.  
 
For å sikre en god og effektiv internrevisjon i foretaksgruppen mener kontrollkomiteen det 
er viktig at arbeidet kan planlegges ut fra avklarte og forutsigbare rammer. Det er derfor 
svært positivt at medarbeider i fast stilling nå er på plass. På den annen side er det uheldig 
at internrevisjonens arbeid i 2008 må planlegges med utgangspunkt i et budsjett som, i 
forhold til tidligere år, gir vesentlig redusert mulighet både for reising (besøk og kontroller 
i helseforetakene) og for kjøp av eksterne tjenester (engasjering av spesialistbistand). 
Kontrollkomiteen forutsetter at internrevisjonen vil kunne få tilført ekstra midler i løpet av 
året for å gjennomføre nye prosjekter. Situasjonen innebærer likevel en klart svekket 
forutsigbarhet og mulighet til hensiktsmessig og effektiv fremdrift i internrevisjonens 
arbeid. 
 
Kontrollkomiteen vil avslutningsvis gjenta et par råd/anbefalinger komiteen har gitt styret 
i Helse Nord RHF gjennom vedtak den senere tid: 
 
- Styret i Helse Nord RHF bør foreta en overordnet risikovurdering for virksomheten. 

(Kontrollkomiteens sak 25/07, vedtakets pkt b.) 
 

- Kontrollkomiteen anbefaler at det nye styret og den nye kontrollkomiteen vurderer 
dagens organisering av internrevisjonen i forhold til styre, kontrollkomité og 
administrasjon. I dette bør også ligge en vurdering av prosessen rundt 
internrevisjonens budsjett. (Kontrollkomiteens sak 01/08.) 
 
  

 
23. januar 2008 
 
 
_________________     ________________       ________________    __________________ 
        Grete Bang                  Trude Husjord Terje Olsen            Stig-Arild Stenersen 
             Leder   
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800016-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 27-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800016-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 27-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800016-18 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 27-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008 200800016-19 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 28-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. januar 2008 ad. 

Smerteklinikkvirksomhet i Helse Nord – status og utfordringer  
2. Brev fra Eldrerådet i Andøy Kommune av 30. januar 2008 med fellesuttalelse ad. nytt 

sykehusbygg i Vesterålen  
3. Brev fra organisasjonen Voksne for barn, journalført 11. februar 2008 med informasjon 

om organisasjonen  
4. E-post fra Bård Anders Langø, Alstahaug Arbeiderparti av 13. februar 2008 ad. 

nedlegging av funksjoner ved Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen  
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. februar 2008 
6. Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat av 19. februar 2008 
7. Brev fra foretakstillitsvalgte ved Helse Finnmark HF til valgstyret i helseforetaket av 18. 

februar 2008 med krav om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2008/1  BREV FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD- 
 NORGE HF AV 23. JANUAR 2008 AD.  
 SMERTEKLINIKKVIRKSOMHET I HELSE NORD –  
 STATUS OG UTFORDRINGER 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2008/2  BREV FRA ELDRERÅDET I ANDØY KOMMUNE AV  
 30. JANUAR 2008 MED FELLESUTTALELSE AD. NYTT  
 SYKEHUSBYGG I VESTERÅLEN 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2008/3  BREV FRA ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN,  
 JOURNALFØRT 11. FEBRUAR 2008 MED  
 INFORMASJON OM ORGANISASJONEN 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2008/4  E-POST FRA BÅRD ANDERS LANGØ, ALSTAHAUG 
 ARBEIDERPARTI AV 13. FEBRUAR 2008 AD.  
 NEDLEGGING AV FUNKSJONER VED  
 HELGELANDSSYKEHUSET AVD. SANDNESSJØEN 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.2.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 28-2008/5  PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT  
 BRUKERUTVALG, DEN 18. FEBRUAR 2008 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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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: 
 21.02.2008 200800072-17  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Ingvild Røe, tlf.    
 

 

 
 
Regionalt brukerutvalg 
  
 
 
 
REGIONALT BRUKERUTVALG - RETT PROTOKOLL FRA MØTE 18022008 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF avholdte møte 18.februar 2008 kl.09.45-15.00 på 
SAS-hotellet i Tromsø. 
 
Til stede: 
Hans Austad, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Else Andreassen, FFO 
Asle Sletten FFO 
Mari-Tove Ådal, SAFO 
Halgeir Holthe, SAFO 
Bjørnar Østgård, fylkeseldrerådene 
 
Forfall: 
Ragnar Moan, RIO Nord (vara kunne ikke møte) 
Edel Hætta Eriksen (1. og 2.vara innkalt, kunne ikke møte) 
Sissel Brufors Jenssen (forfall meldt 17.02.2008, vara ikke innkalt på så kort varsel). 
 
På grunn av at Hans Austad var forsinket på grunn av flyforbindelsene, ble Arnfinn Sarilla 
konstituert som møteleder fra møtestart til ca. 10.30. 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: Rådgiver Ingvild Røe (sekretær). 
Administrerende direktør Lars Vorland (fra møtestart til kl.12.00). 
Prosjektleder kronikersatsingen habilitering/rehabiliteringen, Merete Blankholm (fra møtestart 
til kl.12.) 
Pasientombudet i Finnmark, Marit Krystad, deltok som tilhører fra møtestart til kl. 12.00.  
 
Saksliste: 
Sak 01/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02/2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 01.11.2007 
Sak 03/2008 Årlig melding 2007. Plan 2008-11. 
Sak 04/2008 Budsjett 2008 for Regionalt brukerutvalg 
Sak 05/2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Nord 2008 
Sak 06/2008 Deltakelse i prosjekter/grupper – oppnevning av representanter fra RBU 
Sak 07/2008 Orienteringer 
Sak 08/2008 Referatsaker 
Sak 09/2008 Eventuelt 
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Sak 01/2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende merknad: 
Nummerering på sak 01 og 02 – rett år skal være 2008. 
Spørsmål fra Else Andreassen tas opp under sak 07/2008 orienteringer. 
 
Sak 02/2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RBU 01.11.2007 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. Det nye brukerutvalget må gjøres oppmerksom på prioriteringene 
som ble besluttet i Sak 49/2008 når det blir oppnevnt. 
 
Sak 03/2008 ÅRLIG MELDING 2007. PLAN 2008-2010 
Ingvild Røe orienterte om status for arbeidet med årlig melding. Notat med oppsummering av 
punkter knyttet til brukermedvirkning og brukerutvalgets virksomhet i 2007 ble utdelt i møtet. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tok mal for årlig melding samt notat utdelt i møtet til orientering, og 
behandler mer utførlig utkast til årlig melding i telefonmøte fredag 29.02.2008 kl. 10.00. 
Deltakelsen i møtet er frivillig. Det sendes egen innkalling til møtet. 
 
Sak 04/2008 BUDSJETT 2008 FOR REGIONALT BRUKERUTVALG 
 
Vedtak: 
Det foreslåtte budsjettet tas til etterretning. Det nye regionale brukerutvalget må følge opp 
arbeidet med å sikre at tilskuddet til brukermedvirkning økes på nivå med øvrige regioner.  
 
Sak 05/2008 TILDELING AV TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONENE I 
HELSE NORD 2008 
Utvalget gjennomgikk arbeidsutvalgets forslag til tildeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene for 2008 og diskuterte følgende endringsforslag: 
 
Endringsforslag fra Mari-Tove Ådal: 
I henhold til kriteriene for tilskuddet skal tilskudd ikke gis til lokallag, disse må søke via 
fylkesledd. Forslaget til tildeling må dermed endres, for å følge opp dette prinsippet fullt ut.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Arnfinn Sarilla:  
Tilskudd til FFO Finnmark økes fra 50 000 kr til 150 000 kr. FFO Region Nord økes fra 
20 000 kr til 50 000 kr. Økningen dekkes inn ved reduksjon av tilskudd til de øvrige 
søkere/eventuelle udisponerte midler. 
 
Forslaget falt mot to stemmer. 
 
Endringsforslag fra Bjørnar Østgård:  
Tilskuddet til FFO Finnmark økes med 25 000 kr. 
 
Forslaget ble frafalt. 
 
Endringsforslag fra Hans Austad:  
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Det ytes et ekstraordinært tilskudd til FFO Finnmark med 50 000 kr for 2008. Dette bør også 
ses som et signal til øvrige offentlige tilskuddsytere om at tilskuddet til FFO Finnmark bør 
økes ved en senere anledning. Tildelingene endres i tråd med dette.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg støtter arbeidsutvalgets forslag til tildeling med de endringer som 
fremkom i møtet. Utvalget understreker kriteriene om at lokallag må søke via fylkes- eller 
regionalt ledd, og forslaget til tildeling endres i tråd med dette.  
 
Det ytes et ekstraordinært tilskudd til FFO Finnmark med 50 000 kr for 2008. Dette bør også 
ses som et signal til øvrige offentlige tilskuddsytere om at tilskuddet til FFO Finnmark bør 
økes ved en senere anledning. Tildelingene endres i tråd med dette.  
 
Det nye brukerutvalget bør se på om søknadsfristen bør skyves på, slik at tildelingen kan skje 
så tidlig som mulig på nyåret. 
 
Sak 06/2008 DELTAKELSE I PROSJEKTER/GRUPPER – OPPNEVNING AV 
REPRESENTANTER FRA RBU 
 
Vedtak: 
Else Andreassen oppnevnes som representant i styringsgruppen for prosjekt desentralisering 
av polikliniske kontroller. Hvis Andreassen ikke blir gjenvalgt i utvalget, oppnevnes 
alternativt ny leder i RBU. 
 
Nils Gunnar Kristoffersen, LTN bes om å representere RBU i Regionalt nettverk innen 
traumatisk hjerneskade. Utvalget ber om en årlig orientering om deltakelsen i nettverket. 
Utgiftene til deltakelse i nettverket dekkes fra RBUs budsjett (ca ett møte per år). 
 
Sak 07/2008 ORIENTERINGER 
 
Administrerende direktør orienterte og svarte på spørsmål om følgende saker: 
- Vedtak og krav i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord 

RHF og oppdragsdokument til helseforetakene i regionen. Problemstillinger knyttet til 
oppfølging av ulike krav til Helse Nord og helseforetakene.   

- Økonomisk situasjon 2008 – arbeid med tiltaksplaner og sikring av økonomisk balanse 
Dette er den største utfordringen. Faglig utvikling har Helse Nord generelt fulgt opp. 

- Finansieringsmodellene i dag tilrettelegger ikke optimalt for å styre prioriteringen av ulike 
pasientgrupper, og andre modeller er under vurdering/skal vurderes: rammefinansiering 
for lokalsykehus bør kanskje vurderes nærmere, finansieringsmodeller for habilitering og 
rehabilitering og de som ligger lenge og aktivitetsbaserte tilskudd innenfor psykisk helse 
er under utredning/vurdering nasjonalt. 

- Gjennomgang og diskusjon vedrørende byggeplaner i regionen. Brukermedvirkning i 
forhold til byggeplaner: hvor godt involvert er brukerutvalg og brukerorganisasjonene? 
Administrasjonen sjekker ut dette. 

- Geriatrisatsingen og oppfølging av denne: det er etablert flere tilbud, men dette vil ta tid (f 
eks utdanning av spesialister). 

 
Merete Blankholm, prosjektleder for kronikersatsingen innen habilitering og rehabilitering 
orienterte om status og utfordringer på området i Helse Nord. Det vises til vedlagt 
presentasjon. 
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Leder og sekretær orienterte om følgende tema: 
- Status for planlegging av brukerkonferansen 2008. Utvalget kom med innspill på innhold i 

program og praktisk tilrettelegging. Tema blir lokalsykehusstrategi og brukermedvirkning: 
status og utfordringer knyttet opp mot samarbeidet brukerutvalg/brukerorganisasjoner. I 
den forbindelse vil sentrale organisasjoner bli kontaktet for innspill. 

- Møte med ledere og sekretærer for regionale brukerutvalg i Bodø 11-12.02.2008. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringene til etterretning.  
  
Regionalt brukerutvalg ber arbeidsutvalget om å jobbe videre med innholdet i den regionale 
brukerkonferansen, i samarbeid med administrasjonen, i tråd med innspillene som fremkom i 
møtet. Når det gjelder utdeling av brukerpris, vil utvalget be om at det nye brukerutvalget 
vurderer opprettingen med sikte på utdeling i 2009. Det ble foreslått at prisen kun bør utgjøres 
av et kunstverk (ca. 10 000 kr). Foreslåtte kriterier for prisen ble ellers støttet. 
 
Sak 08/2008 REFERATSAKER 
 
Vedtak: 
Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknader: 
- Til referatsak 2: RBU vil henstille om at legene testes for hepatitt C jf forslag i sak 32/07 i 

møte i brukerutvalget ved UNN. Det vises også til referatsak 4 som omtaler samme tema. 
- Til referatsak6: Dette må følges videre opp av nytt brukerutvalg. Brevet var ikke sendt 

direkte til leder. Postrutinene i Helse Nord RHF sjekkes på dette punktet. 
- Til referatsak 7: RBU påpeker at UNN muligens burde gjort tiltak for å finne vikar når 

stillingen ble stående ledig så lenge. Utvalget håper prosjektet blir gjennomført som 
forutsatt. 

 
Sak 09/2008 EVENTUELT 
 
Vedtak: 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
Protokoll utskrevet 19.02.2008.  
 
 
Ingvild Røe 
Rådgiver, sekretær RBU 
         
Protokollen sendes til: 
Regionalt brukerutvalg jf liste 
 
Kopi på e-post til: 
HRI, LHV, OL, KIF  
Helseforetakene i Helse Nord v/direktører og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge jf e-postliste 
Pasientombudene i Nord-Norge jf e-postliste 
 
Vedlegg: Presentasjon habilitering/rehabilitering fra Merete Blankholm 
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Vennlig hilsen 
 
 
 
Ingvild Røe 
rådgiver 
         
 
 
 
 
 
 
Kopi:  
 
Vedlegg:  
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Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat. 
 
Bakgrunn. 
Stortinget vedtok at ansvaret for pasienttransport (tidligere kalt syketransport) skulle 
overføres til helseregionene fra 2004. Tidligere ble utgifter til pasienttransport dekket av 
trygdeetaten, mens kostnadene ble utløst av helsetjenesten.  Ansvaret ble overført til 
helseregionene for å bedre utnyttelsen av de offentlige ressursene. Dette skjer gjennom styring 
og kontroll med kjøp av transporttjenester og ved å se transport og behandlingsutgifter i 
sammenheng.  
 
Helse Nord har: 

− inngått avtaler med transportører, på land, sjø og luft 
− etablert kjøre- og oppgjørskontor i hvert HF 
− etablert felles reisekontor for pasienter som trenger flytransport 
− etablert informasjonstjeneste om pasienttransport 
− etablert regionalt forum for samarbeid mellom HF. 

o for erfaringsutveksling mellom HF 
o for å sikrere en enhetlig og lik kvalitet på denne tjenesten i hele regionen 
o for å utnytte kapasiteten 
o for at samhandlingen mellom transport og behandling skal bli god 
 

Målet er at pasienten skal være ivaretatt fra hun setter seg inn i transportmiddelet, til hun er 
tilbake i hjemmet sitt. Hovedregelen er at offentlige transportmidler skal brukes. I mange 
tilfeller vil det være behov for alternative løsninger. 
 
Det er slik at dersom det brukes mindre penger til transport, blir det mer penger til 
pasientbehandling. Brukes det mer til transport blir det mindre penger igjen til 
pasientbehandling og investeringer. 
 
Krav til kvalitet 
Det stilles krav til kvalitet på kjøretøy og transportør. Kvalitetskravene tar utgangspunkt i at 
transporten skal være medisinsk forsvarlig i forhold til det transportbehov pasienten har, jfr. 
rekvisisjon fra medisinsk ansvarlig. Under den forutsetning at kvalitetskravene/krav til 
leverandør er oppfylt er det pris som er avgjørende i anbudskonkurransen.  
 
Vedlagt følger til orientering krav til landverts pasienttransport  
 
Strategier for å redusere kostnadene til pasienttransport 
Generelt er hovedregelen at rutegående transport skal brukes når det er mulig.   
For å redusere kostnadene til transport, arbeides det etter ulike strategier og mange enkelt 
tiltak.  
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− Bruk av offentlige kommunikasjonsmidler, alternativt bruk av egen bil skal være 
første valget for transport 

− Gjennom anbud, konkurranse og forhandlinger arbeides det for å oppnå gode priser på 
alle typer transport 

− Når først Helse Nord betaler for en transport er det viktig å utnytte kapasiteten, dette 
oppnås ved å unngå dobbelkjøring og samordning av transport 

− Samordne transport med behandlings tidspunkt, slik at pasienten slipper unødige 
overnattinger eller lang ventetid 

− Ved å ta hensyn til transportkostnadene er det skapt grunnlag for økt behandling nær 
pasientens bosted ved at tjenestetilbudet på ulike måter desentraliseres, eksempler på 
dette er  

o Etablering av MR i Lofoten 
o Etablering av MR i Kirkenes 
o Ambulerende tjenestetilbud 
o Økt antall avtalespesialister og flytting av hjemler fra byer til mindre steder 
o Dialyse 

 
Det er fortsatt utfordringer med å hindre for lang ventetid ved hjemtransport, bedre 
koordinering slik at drosjer og andre transportmidler brukes effektivt og god informasjon til 
alle aktører. Dette arbeides det kontinuerlig med. 
 
Anbud 
Helse Nord RHF som offentlig eid virksomhet er med hjemmel i lov pålagt å følge reglene 
om offentlige anskaffelser. Formålet med reglene er å sikre at alle leverandører skal få 
mulighet til å konkurrere på like vilkår, fremme konkurransen og derved også oppnå best 
mulig pris for det offentlige. Anbud har generelt også som formål å redusere mulighetene for 
misligheter, særbehandling og korrupsjon. 
 
En anbyder som i en konkurranseprosess mener at oppdragsgiver har opptrådt i strid med 
reglene om offentlige anskaffelser, kan fremme klage over dette til Klagenemda for offentlige 
anskaffelser (KOFA). Nemnda er et uavhengig organ som ikke kan instrueres og avgjørelsene 
er rådgivende. I et landskap med til dels vanskelige rettsregler, bidrar Kofa til å løse 
tolkningstvil og gir derved både oppdragsgivere og leverandører større kompetanse i 
anbudsprosessene.  
 
Transporttilbudet i distriktene.  
Transporttilbudet i distriktene er et resultat av flere aktørers samvirke. Når pasienttransport 
blir satt ut på anbud oppstår det flere problemstillinger i skjæringspunktet mellom regelverket 
for pasienttransport, lov om offentlige anskaffelser, yrkestransportloven, pristiltaksloven og 
konkurranseloven.  
 
Helse Nord RHF har ansvar for sine prosesser, mens f eks fylkeskommunen har ansvar for og  
innflytelse på transporttilbudet i distriktet via de virkemidler den har (rutegående transport og 
løyepolitikk). Helse Nord RHF og Nordland fylkeskommune har over noe tid planlagt å få 
utredet hvilke muligheter det vil kunne gi å se  flere transportbehov under ett slik at 
grunnlaget for lokale transporttilbud kan sikres i et samvirke. Dette er også i tråd med 
forslaget i en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet.    
 
Leverandørene av transporttjenestene er en del av dette bildet, og kan bl a ved valg av 
deltakelsesform i konkurranser bidra til å påvirke tjenestetilbudet.   
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Distriktsdrosjer 
Oppslagene i media har særlig fokusert på den delen av landverts pasienttransport som utføres 
utenom det offentlige rutetilbudet. Landverts pasienttransport med drosje, turvogner eller 
”helsebuss” er spesialtransport som settes opp for å gi et tilbud til de som av ulike grunner 
ikke kan benytte seg av offentlig transport. (Av helsemessige årsaker eller rett og slett som 
følge av mangel på offentlig transport). 
 
Helse Nord RHF sitt mål er, innenfor regelverket, å sikre transport av tilfredsstillende kvalitet 
til lavest mulige priser. Dette betyr at Helse Nord RHF sine interesser er best tjent med at det 
finnes lokale tilbydere med kunnskap om lokale forhold og at det er reell konkurranse i 
markedet.    
 
Helse Nord RHF har derfor lagt opp anbudskonkurransene slik at de små drosjesentralene i 
distriktene skal kunne inngi tilbud, og gis reelle muligheter for å delta i konkurransen. Dette 
er gjort ved å dele opp anbudsområdene i små enheter (kommuner) som evalueres uavhengig 
av hverandre.  
 
Status avtaler i Nordland. 
Sommeren 2007 utløp tidligere avtaler om pasienttransport i Nordland. Det er inngått avtale 
med drosjene i Steigen for Steigen kommune, drosjene i Hattfjelldal for Hattfjelldal kommune 
og Bodø Sightseeing for Saltdal kommune. Det er også inngått avtale med Bodø Sightseeing 
for de øvrige Salten kommunene. Elementer i denne avgjørelsen er klaget inn til KOFA av 
Nordland Taxi.   
 
For den øvrige delen av Nordland har Helse Nord besluttet å bruke noe mer tid på å vurdere 
hvordan gjennomføringen av anskaffelse av pasienttransport skal skje. Her skal Helse Nord 
bl.a. innhente erfaringer fra drosjenæringen og andre relevante aktører. 
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Vedlegg: Krav til landverts pasienttransport,  
Leverandør skal tilby kjøretøy registrert for 5 personer eller flere.    
 
Kjøretøy som tilbys skal ha alminnelig og tidsriktig god standard og komfort. Dette innebærer 
at de tilbudte kjøretøyene ikke skal være eldre enn 7 år gamle f.o.m. tidspunkt for 
kontraktsinngåelse og gjennom hele avtaleperioden. Dette gjelder ikke for kjøretøy beregnet 
for transport av liggende pasienter. 
 
Kjøretøykrav vil kunne bli undersøkt løpende under avtaleperioden. Kjøretøyet skal: 
 
• Til enhver tid, være tilfredsstillende rengjort med rengjøringsmidler som ikke er 

allergifremkallende 
• Være helt røykfritt både i og utenfor tjeneste.  
 
Minstekrav til kjøretøyets kvalitet: 
• Ha klimaanlegg som sørger for normal og jevn temperatur. 
• Ha tilgjengelig barnesikringsutstyr godkjent av biltilsynet. 
• Ikke være mindre enn minimum mellomklassestørrelse. 
• Ha normal beinplass for alle sitteplasser 
• Sikkerhetsseler til alle seteplasser i henhold til gjeldende lov og forskrift 
• Nakkestøtte til alle seteplasser (unntak: i biler registrert for 5 personer skal det minimum 

være nakkestøtte for 3 passasjerer) 
• Leverandør skal ha rutiner for renhold av kjøretøyer.  
 
Kjøretøy registrert for flere enn 5 personer skal i tillegg: 
• Ha fastmontert eller mobilt hjelpetrinn ved inn-/utstigning. 
• Ha regulering av stolrygg og god beinplass tilsvarende som for kjøretøy med regulerbare 

seter (lengderetning), på minimum 3 av passasjersetene. 
• Ha armlener mot midtgang 
• Ha godkjent kjøretøy tilpasset for pasient sittende i rullestol under transporten i områder 

hvor oppdragsgiver krever slik transportløsning. 
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Foretakstillitsvalgt for 
Fagforbundet/FO 
Norsk sykepleierforbund (NSF) 
Nito  
Den norske lægeforening (Dnlf) 
 
 
 
 
Til valgstyret for Helse Finnmark HF 
                                                                                                                                               Hammerfest  18.02.08 
 
 
 
KRAV OM STYREREPRESENTASJON FOR DE ANSATTE I STYRET FOR HELSE 
FINNMARK HF FOR VALGPERIOEN 2008 - 2010 
 
KRAV OM AT VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL STYRET 
FOREGÅR SOM FORHOLDSTALLSVALG 
 
 
Helse Finnmark HF har flere enn 200 ansatte. Undertegnede fagforeninger representerer et 
flertall av de ansatte ved Helse Finnmark HF.  
 
I medhold av helseforetakslovens § 22 har de ansatte plikt til å velge representanter til  
helseforetaksstyret. 
 
I henhold til helseforetakslovens § 23.2 og til ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser 
om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, krever de 
foretakstillitsvalgte i Helse Finnmark HF slik representasjon. 
 
Kravet er rettidig framsatt da valget er fastsatt til start 28.april 2008. Kravet om 
styrerepresentasjon skal i følge ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes 
rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, fremmes skriftlig for styret innen ni 
uker før valget. 
 
Samtidig vil vi kreve at valg av ansattes representanter foregår som forholdstallsvalg.  
 
Fullmakter der de undertegnede representerer  andre enn deres  forbund vil bli sendt per e-
post.. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ally Nyheim          Marte  Båtstrand         Øyvind Grongstad     Kim Mikkelsen  
(sign)                      (sign)                                (sign)                           (sign) 
Fagforbundet/FO   NSF/ NETF/NFF                   Nito                              Dnlf  
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