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STYRESAK 60-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål med saken 
Tertialrapportering er en del av den faste rapporteringen fra helseforetakene til Helse Nord 
RHF. Det skal rapporteres på kravene i oppdragsdokument og de økonomiske og 
organisatoriske kravene (”eierkravene”) tertialvis. Hovedfokus skal være vurderinger og 
analyse av resultater, og tiltak ved avvik. Tertialrapport fra helseforetakene skal behandles i 
eget styre før oversendelse til RHF.  
 
Styret i Helse Nord fattet i styremøte 14. mai følgende vedtak i styresak 55-2008 
Økonomirapport nr. 4: 
 
1. Styret i Helse Nord tar den foreløpige økonomirapporten for april til orientering.  
 
2. I den grad resultatet i den foreløpige økonomirapporten bekreftes i endelig 

(tertial)rapport, tilsier det et betydelig behov for korrigerende tiltak. 
 
3. Styret ber derfor om en konkret gjennomgang av tiltaksplaner og tilhørende effekt av disse 

i tertialrapporten som behandles i styremøte, den 18. juni 2008.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2008 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 9. juni 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
Konserntillitsvalgte/konsernverneombud og administrasjonen i Helse Nord ser med 
bekymring på den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen. Omstillingstretthet er en stor 
utfordring, og måloppnåelse anses som kritisk i forhold til hvordan vi i fremtiden skal kunne 
sikre tilbud og kvalitet til pasientene i regionen og ivareta våre ansatte. 
  
Resultatene viser at risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene ikke er god 
nok, og det blir derfor viktig å prioritere regionalt arbeid for bedre kvalitetssikring. Tiltak må 
evalueres, slik at de som fungerer kan nyttegjøres for andre, og de som ikke fungerer taes bort 
og erstattes med nye tiltak. 
 
Det er en forutsetning at det skal gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte, og rapporten 
legges fram til behandling i AMU, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF.  
 
Vedlagt følger tertialrapport nr. 1-2008 til styret i Helse Nord RHF, hvor status på de enkelte 
områder oppsummeres. De økonomiske resultatene tilsier at det vil være nødvendig med 
ytterligere tiltak og driftsforbedringer for å imøtekomme de resultatkrav eier har stilt 
foretaksgruppen. 
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Økonomisk status etter 1. tertial, tiltaksgjennomføring og prognose 
Resultatet etter første tertial er ikke vesentlig forbedret fra den foreløpige rapporten som ble 
styrebehandlet i forrige møte. Konsekvensen av dette er behov for gjennomføring av 
ytterligere tiltak for å rette opp den økonomiske situasjonen. 
 
Foretaksgruppen har samlet 50 mill kr i høyere kostnader enn budsjettert 1. tertial. De største 
negative avvikene er på lønnsområdet (50,8 mill kr), kjøp av private helsetjenester (10,7 mill 
kr) og varekostnader (16,6 mill kr).  
 
Helseforetakene har realisert 57 % av budsjettert effekt av tiltak 1. tertial, dette utgjør ca 67 
mill kr av budsjettert effekt på 117,6 mill kr. Avviket utgjør hele resultatavviket på 50 
millioner kroner. Øvrige budsjettsprekker oppheves av andre budsjettbesparelser. 
 
Helseforetakene har oppdatert tiltaksplanen per 30. april, med fokus på gjennomføringsrisiko 
og estimater for realisering av vedtatt effekt. Helseforetakene rapporterer nå om forventet 
effekt for hele 2008 på 245 mill kr, mot forutsatt 517 mill kr. Dvs. et avvik på 272 mill kr. 
Avviket skyldes i hovedsak følgende forhold: 
 
- det mangler konkrete tiltak (Nordlandssykehuset HF (NLSH) – tiltakspakke 2 vil bli 

styrebehandlet 19. juni 2008) 
- tiltak har ikke gitt forutsatt effekt (Helse Finnmark HF, noe Universitetssykehuset Nord-

Norge HF (UNN) og NLSH) 
- tiltak utgått og ikke erstattet av andre (f eks Helse Finnmark HF – sykestuefinansiering) 
- iverksetting av tiltak er tidsmessig forskjøvet og gir mindre effekt i år (UNN) 
- manglende realisering av salgsgevinster ved UNN 
 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 3. juni 2008 ga Helse- og omsorgsdepartementet 
presisering om at engangsgevinster som følge av salg av fast eiendom ikke kan inngå som 
tiltak for å komme i balanse i 2008. Konsekvensen av dette er at det må utarbeides nye tiltak 
for UNN i 2008 for å kompensere for dette. 
 
Summen av foretakenes prognoser og reserver i RHF budsjettet innebærer at vårt beste 
estimat for 2008 er et økonomisk resultat som er omlag 155 mill kr dårligere enn 
resultatkravet. I tillegg vil et eventuelt lønnsoppgjør ut over 5 % medføre ytterligere 
forverring. Da er avsatt buffer på 127 mill kr trukket inn og kan ikke fordeles til prioriterte 
formål som forutsatt 2. halvår. Prognosen fordeler seg slik per helseforetak: 
 
Helse Finnmark HF - 35 mill kr
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 150 mill kr
Nordlandssykehuset HF -120 mill kr
Helgelandssykehuset HF -
Sykehusapotek Nord HF -
Helse Nord RHF + 150 mill kr
Sum Helse Nord -155 mill kr
 
Bemanningsutvikling  
Korrigert for overtakelse av ambulansedriften og opptrappingsplan i Helse Finnmark HF, 
samt overføring av barnehager i Helse Finnmark HF og UNN, er bemanningen 1. tertial på 
samme nivå som 1. tertial 2007. Siden foretakenes tiltaksplaner legger opp til en reell 
nedbemanning er dette et dårligere resultat enn planlagt. I april var bemanningen for første 
gang lavere enn samme måned året før, noe som i hovedsak skyldes lavere bemanning ved 
UNN. Det er vesentlig at denne nedbemanningen gjøres permanent og ikke behandles som 
midlertidig vakant i foretaket. Det er derfor stor risiko for at bemanningen igjen vil øke. 
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Totalt sett betyr dette at helseforetakene har fått stoppet opp den løpende veksten i 
bemanningen de siste årene. Det er imidlertid budsjettert med en bemanningsreduksjon i 2008 
(Lønnskostnader eksklusive pensjon er budsjettert med 2,7 % økning, mens lønnsvekst er 
forutsatt til 5 % i budsjettet). For å realisere budsjettert bemanningsreduksjon og lønnskostnad 
vil det være et behov for at gjennomsnittlig månedsverk holder seg på et nivå rundt 12 000 i 
2. og 3. tertial. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 200 stillinger fra gjennomsnittet 1. 
tertial. Tradisjonelt sett er bemanningen høyere i 2. og 3. tertial enn i 1. tertial, noe som gjør 
utfordringen desto større. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i foretaksgruppen er stabilt og samlet redusert 0,1 % - poeng til 9,3 %. Fraværet 
er økt i Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF, mens øvrige helseforetak har noe redusert 
sykefravær sammenlignet med samme periode 2007. Langtidsfraværet er økt, mens 
korttidsfraværet er redusert. 
 
Dette innebærer at helseforetakenes målsettinger og ambisjoner om redusert sykefravær ikke 
er realisert som forutsatt. 
 
Det er en reduksjon i sykefravær på under 16 dager, som er den delen av sykefraværet som 
dekkes mest av arbeidsgiver. Her er det gjennomgående nedgang. 
 
Kvalitet 
Ventetiden for behandling går totalt sett opp i Helse Nord. Det er økning i ventetiden på 
somatikk og psykisk helsevern for voksne, mens ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien 
går ned. 
 
Andelen med individuell plan på barnehabilitering går opp. Dette er en gledelig og nødvendig 
utvikling, da dette er et sentralt verktøy for samhandling mellom pasienten og 
behandlingsapparatet. 
 
Andel epikriser sendt innen sju dager er økt eller stabil for alle med unntak av Helse 
Finnmark HF. Dette gjelder både somatikk og psykisk helsevern. Økningen er en gledelig 
utvikling, selv om det er et stykke igjen til måltallet på 80 %. Det arbeides med bedre 
oppfølging og rapportering på dette. 
 
Antall korridorpasienter er økt fra 3. tertial 2007, og er omtrent på samme nivå som på 1. 
tertial 2007. 
 
Antall strykninger for 1.tertial viser en nedgang fra 3. tertial 2007, men noe høyere andel enn 
1. tertial 2007. Helseforetakene oppnår ikke målsettingen om mindre enn 5 % strykninger. 
 
Resultatene på kvalitetsindikatorer som strykninger på operasjonsprogrammet, epikrisetid og 
korridorpasienter er fortsatt ikke gode nok. Et lavt antall korridorpasienter og lav andel 
strykninger bidrar til mer effektive pasientforløp og mer effektive tjenester. Helseforetakene 
må fortsatt ha fokus på å bedre resultatene på kvalitetsindikatorene. 
 
Produktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er fremdeles ikke på måltallet med tre 
behandlinger pr. virkedag pr. årsverk, og det er for flere en nedgang fra 2007. For barne- og 
ungdomspsykiatrien er det derimot en økning i produktiviteten totalt og alle foretakene når 
måltallet. Kun UNN har en nedgang. 
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Aktivitet 
Aktiviteten på somatikk er på omtrent samme nivå som det har vært tidligere, men aktiviteten 
er vridd noe fra heldøgnsbehandling over på dagbehandling og poliklinikk. Dette er i henhold 
til eiers krav. 
 
Innen psykiatri er den polikliniske aktiviteten over plan, mens døgnaktiviteten er under plan. 
Dette gjelder både barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Grunnen til dette er 
en ønsket omgjøring fra døgnplasser til dagbehandling og poliklinisk behandling. Som følge 
av denne utviklingen er det behov for oppdatering og justering av plantallene. 
 
Innen rusomsorgen er aktiviteten økt. I tillegg er det kortere liggetid enn det har vært før. 
Dette er i tråd med føringene som er gitt. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar vedlagte 1. tertialrapport 2008 for Helse Nord 

 
2. Styret vurderer den økonomiske situasjonen og resultatoppnåelse som rapporteres fra 

helseforetakene som uakseptabel og forutsetter at foretaksstyrene følger opp foretakene. 
 

3. Styret krever at nye tiltak for å komme i balanse i 2008 utredes til styremøtet i Helse Nord 
RHF, den 26. august 2008. Frist for styrebehandling i HF-styrene settes til 15. august 
2008. Styret presiserer at tiltak skal drøftes med de tillitsvalgte og forelegges 
arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget. 

 
4. Gevinster fra salg av fast eiendom jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 3. juni 2008 

skal håndteres i henhold til Helse Nord RHF’s eget regelverk, fastsatt i styresak 111-2005. 
Gevinsten vil medføre tilsvarende skjerpet resultatkrav. 
 

5. Helseforetakene må fortsatt ha fokus på forbedring av resultatene på kvalitetsindikatorene. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2008 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2008 
 Tiltaksrapportering fra helseforetakene 
 Tilsynsrapportering fra helseforetakene 
 
Utrykte vedlegg:  Drøftingsprotokoll Helse Nord RHF 9. juni 2008 
 Drøftingsprotokoll Nordlandssykehuset HF 3. juni 2008 
 Drøftingsprotokoll Helse Finnmark HF 16. mai 2008 
 Drøftingsprotokoll Helse Finnmark HF 28. mars 2008 
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1. Sammendrag  
 
Det vises til saksdokumentet der det presiseres at Helse Nord ikke når sine økonomiske mål 1. 
tertial. 
 
Estimatet slik situasjonen er nå tilsier at foretaksgruppen heller ikke når de økonomiske målene i 
2008 uten ytterligere tiltak. 
 
I utredningen kommer det frem at Helse Nord pr. tiden har et avvik fra vedtatte tiltak for 
omstilling til antatt gjennomførbare tiltak på rundt 272 millioner kroner på helårsbasis. 
 
Av de fire sykehusforetakene er det kun Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF som går bedre 
enn budsjettert hittil i år. Foreløpig estimat for Helse Nord er 155 millioner kroner utover 
styringsmålet. 
 

Helse Finnmark - 35 mill kr
UNN - 150 mill kr
NLSH -120 mill kr
Helgelandssykehuset -
Sykehusapoteket -
Helse Nord RHF + 150 mill kr
Sum Helse Nord -155 mill kr

 

1.1 Drøftinger med de tillitsvalgte 
 
I følge vedtak i styresak 18-2008 Tertialrapport nr. 3-2007 skal alle helseforetak dokumentere at 
konsekvensanalyser og forslag til tiltak er drøftet med tillitsvalgte og behandlet i AMU før de 
iverksettes. I oppdragsdokumentet til helseforetakene står følgende om behandling av 
rapportering: ”Rapporteringene skal drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeismiljøutvalget 
og brukerutvalget (dette gjelder minimum årlig melding). Tiltaksplaner og konsekvensene av 
disse skal drøftes med tillitsvalgte og forelegges arbeidsmiljøutvalg.” 
 
Det har vært noe forskjellig praksis på ansatteinvolvering i helseforetakene når det gjelder selve 
tertialrapporten. Følgende behandling av tertialrapporten er gjennomført i HF’ene: 
 

  AMU-møte  Drøftinger 
m/tillitsvalgte 

UNN  Nei  11. juni 
Nordlandssykehuset  Nei  3. juni 
Helgelandssykehuset  11. juni  Nei 
Helse Finnmark  Nei  16. mai 
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Tiltakene som skal vedtas i styremøte i Nordlandssykehuset 19. juni vil bli drøftet med 
tillitsvalgte på drøftingsmøte 16. juni og tas opp i AMU 17. juni. 
 
Tiltakene Helse Finnmark rapporterer ble drøftet med de tillitsvalgte 28. mars. Det er nytt 
styremøte i Helse Finnmark 4. juli med krav fra styret om drøfting i forkant. 
 
Helgeland har ikke drøftet rapporten med de tillitsvalgte, men vil ta den opp i AMU-møte 11. 
juni. Tiltakene som er rapportert på er drøftet med tillitsvalgte i januar. Foretaket har resultat i 
samsvar med de økonomiske kravene pr. 1. tertial. 
 
UNN skal ha drøfting med tillitsvalgte av tertialrapporten sin 11. juni i forkant av 
styrebehandling 12. juni. Tiltakene som det rapporteres på ble drøftet med tillitsvalgte 4. februar 
2008 og i AMU-møte 30. januar 2008. 
 
Denne tertialrapporten ble drøftet med de tillitsvalgte og verneombud på konsernnivå 9. juni med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
Konserntillitsvalgte/konsernverneombud og administrasjonen i Helse Nord ser med bekymring på 
den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen. Omstillingstretthet er en stor utfordring, og 
måloppnåelse anses som kritisk i forhold til hvordan vi i fremtiden skal kunne sikre tilbud og 
kvalitet til pasientene i regionen og ivareta våre ansatte. 
  
Resultatene viser at risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene ikke er god nok, 
og det blir derfor viktig å prioritere regionalt arbeid for bedre kvalitetssikring. Tiltak må 
evalueres, slik at de som fungerer kan nyttegjøres for andre, og de som ikke fungerer taes bort og 
erstattes med nye tiltak. 
 
Det er en forutsetning at det skal gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte, og rapporten legges 
fram til behandling i AMU, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF.  
 

2. Økonomi 

2.1 Resultat 1. tertial 
Helse Nord har et samlet underskudd på 177 mill kr for 1. tertial, et avvik fra styringsmål på 50 
mill kr. Resultatet for april isolert er et underskudd på 34,6 mill kr, et avvik fra styringsmål på 
17,5 mill kr.  
 
Driftsinntekter er i hovedsak i tråd med budsjett. Det er usikkerhet knyttet til inntektene 
vedrørende ny ISF-ordning for poliklinisk somatisk aktivitet Disse er i stor grad er estimert per 
utgangen av april.  
 
Driftskostnader er 50,9 mill kr over budsjettert. Det er merforbruk innen lønnsområdet på 50,8 
mill kr (2,3 %), Kjøp av private helsetjenester (10,7 mill kr, 7 %) og innen varekostnader (16,6 
mill kr, 4 %).  Andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Dette er med på å motvirke 
merforbruket noe. 
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Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2007

Endring i 
%

Basisramme 2 639 066 2 642 004 -2 938 0 %

-23 %

508 918 24 %
ISF egne pasienter 528 516 512 963 15 554 3 % 24 849 5 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 38 162 49 718 -11 556 38 162
Gjestepasienter 10 218 14 752 -4 534 -6 997
Polikliniske inntekte

-31 % -41 %
r 37 190 34 419 2 771 8 % -44 841

Laboratorie- og radiologiinntekter 35 257 32 816 2 441 7 % -5 270
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 77 784 82 535 -4 751 12 360 19 %
Andre øremerkede tilskudd 64 508 54 613 9 896 18 % -282 503
Andre driftsinntekter 163 380 172 900 -9 521 8 216 5 %
Sum driftsinntekter 3 594 082 3 596 720 -2 638 252 893 7,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 195 309 199 324 -4 015 -2 % 25 703
Kjøp av private helsetjenester 155 165 144 420 10 745 12 057
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 388 953 372 350 16 603 -1 432 0 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 35 452 34 403 1 050 -4 389 -11 %
Lønn til fast ansatte 1 729 121 1 662 308 66 813 147 993
Overtid og ekstrahjelp 112 798 83 680 29 118 8 203
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 336 841 337 367 -526 0 % 151 056
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -118 473 -83 514 -34 959 42 % -16 035 16 %
Annen lønn 157 371 166 969 -9 598 -6 % 4 348
Avskrivninge

-55 %
-13 %

-6 %
-81 %

-6 %
0 %

15 %
7 % 8 %

4 %
3 %
4 % 9 %

35 % 8 %
81 %

3 %
r 218 107 218 929 -821 0 % 8 921

Nedskrivninge
4 %

r 664 501 163 664 0 %
Andre driftskostnader 558 671 582 301 -23 630 -4 % -32 056 -5 %
Sum driftskostnader 3 769 980 3 719 037 50 943 305 032
Driftsresultat -175 897 -122 317 -53 580 44 % -52 140 42 %
Finansinntekter 16 894 14 189 2 704 19 % -206
Finanskostnader 17 972 19 097 -1 124 -6 % -5 766 -24 %
Finansresultat -1 079 -4 908 3 829 -78 % 5 560 -84 %
Ordinært resultat -176 976 -127 225 -49 752 39 % -46 580 36 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnade

33 %

1 % 8,8 %

-1 %

r 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 %
(Års)resultat -176 976 -127 225 -49 752 39 % -46 580 36 %
Herav økte pensjonskostnader som 
følge av endrede økonomiske 
forutsetninger 137 942 138 215 -273 0 % 137 942 0 %

Resultat jf økonomisk krav fra HOD -39 034 10 990 -50 025 -455 % 91 362

Akkumulert per April Akkumulert per April

-70 %  
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Regnskap 1. terital Budsjett 1. tertial Avvik 1. tertial

Helgelandssykehuset HF -13,9 -14,3 0,4
Nordlandssykehuset HF -57,0 -20,7 -36,4
UNN HF -87,1 -66,0 -21,1
Helse Finnmark HF -29,0 -20,6 -8,3
Sykehusapotek Nord HF -1,1 -0,8 -0,3
Helse Nord IKT 0,8 -2,1 2,9
Helse Nord RHF 10,4 -2,6 13,0
SUM Helse Nord -177,0 -127,2 -49,8  

Tabell: Resultat, budsjett og avvik 1. tertial pr. helseforetak 
 

2.1.1 Helse Finnmark  
Helse Finnmark har et underskudd på 29 mill kr mot budsjettert 20,6 mill kr. Resultatavviket er 
mindre enn avviket på budsjetterte tiltak. Siste måned viser et underskudd på 8,1 mill kr mot 
budsjettert 3,2 mill kr. 
 
Driftsinntekter viser mindre avvik fra budsjett (-0,3 mill kr). Driftskostnader er 6,7 mill kr over 
budsjettert. Avviket er i hovedsak innen lønnsområdet og varekostnader. 
 
Resultatet hittil viser at Helse Finnmark ikke oppnår planlagt forbedring i driften. Videreføring 
av dagens kostnadsnivå vil medføre et betydelig avvik fra resultatkravet på 63,1 mill kr.  
 

2.1.2 UNN 
UNN har et underskudd på 87,1 mill kr mot budsjettert 66 mill kr. Siste måned viser et 
underskudd på 13,3 mill kr mot budsjettert 10,1 mill kr.  
 
Driftsinntekter er 7,8 mill kr over budsjett, mens driftskostnader er 27,6 mill kr over budsjett. 
Lønnsområdet har et merforbruk per april på 20,8 mill kr, mens varekostnader har et merforbruk 
på 10,2 mill kr.  
 
UNN har i stor grad oppnådd effekt av tiltakene de har budsjettert, slik at budsjettavviket på 21,1 
millioner kroner er merkostnader på andre områder. UNN har budsjettert forholdsvis lite av 
tiltakene i 1. tertial. 
 
Helseforetaket har i stor grad budsjettert med at tiltak har effekter senere på året. Avvik fra 
tiltaksplanen kommer derfor ikke til utrykk i budsjettavviket hittil.    

2.1.3 Nordlandssykehuset 
Nordlandssykehuset har et underskudd på 57 mill kr mot budsjettert 20,7 mill kr. Dette utgjør 
omtrent forskjellen mellom oppnådde og budsjetterte tiltak 1. tertial. Siste måned viser et 
underskudd på 16,9 mill kr mot budsjettert 0,9 mill kr.  
 
Driftsinntekter er 5,3 mill kr over budsjett, mens driftskostnader er 40,8 mill kr over budsjett.  
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Effekter av tiltak i vedtatt budsjett er budsjettert flatt slik at manglende tiltak og effekter 
fremkommer som budsjettavvik per april.  
 

2.1.4 Helgelandssykehuset  
Helgelandssykehuset har et underskudd på 13,9 mill kr mot budsjettert 14,3 mill kr. Siste måned 
viser et overskudd på 0,2 mill kr.  
 
Driftsinntekter er 5,9 mill kr lavere enn budsjett, mens driftskostnadene er 7,4 mill kr lavere enn 
budsjettert.  
 
Resultatet hittil tyder på en drift i tråd med resultatkravet. Helseforetaket har usikkerhet knyttet til 
mulige vedlikeholdskostnader ved Sandnessjøen sykehus som ikke har vært budsjettert.  
 
Helgelandssykehuset har hatt effekt av omtrent alt av de budsjetterte tiltakene. 

2.2 Estimat for året  
Summen av foretakenes prognoser og reserver i RHF budsjettet innebærer at vårt beste estimat 
for 2008 er et økonomisk resultat som er omlag 155 mill kr dårligere enn resultatkravet. I tillegg 
vil et eventuelt lønnsoppgjør ut over 5 % medføre ytterligere forverring. Da er avsatt buffer på 
127 mill kr trukket inn og kan ikke fordeles til prioriterte formål som forutsatt 2. halvår.  
 
Helse Finnmark rapporterer en prognose på 35 mill kroner med dagens drift. Sett på bakgrunn av 
det foretaket rapporterer om tiltak, realisert effekt og hva som må realiseres de siste 2 tertialer for 
å oppnå dette vurderer adm. direktør risikoen for ytterligere avvik å være høy. Det er behov for 
styrket oppfølging av omstillingstiltakene og identifisering av nye tiltak for å nå resultatkravet.  
UNN rapporterer en prognose på 150 mill. Foretaket begrunner det med forsinket implementering 
og effekt av tiltak. Blant annet gjelder dette salg av boliger og effekter av omorganiseringer. 
Adm. direktør vurderer foretaket til å være i en god omstillingsprosess og det synes å være en 
forsiktig prognose. Risikoen for ytterligere avvik vurderes som moderat. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer en prognose på 120 mill. NLSH har budsjettert tiltakene flatt 
over året og resultatet er inkludert effekt av manglende tiltak slik at det ikke skal være nye 
overraskelser. Foretaket rapporterer manglede tiltak til å dekke hele avviket, og det er behov for å 
identifisere nye tiltak. 
 
Helgelandssykehuset rapporterer forventet resultat i samsvar med resultatkrav. Adm. direktør 
vurderer risikoen for negativt avvik som moderat. En del av positivt resultat så langt er 
tilbakeføring av avsetninger m.m. 
RHF vil få et overskudd beregnet til om lag 150 million kroner som følge av buffer på 127 
million kroner, effekt på rentenetto av rentebinding og bedre likviditet. 
 
Usikkerheten om lønnsoppgjøret vurderes høy.  I andre sektorer er resultatet av 
lønnsforhandlingene høyere enn de 5 % Helse Nord har kompensert for i rammene. Dersom 

side 10



lønnsrammen overskrides med 1 % innebærer det en merkostnad for foretaksgruppen på ca. 60 
millioner kroner. 
 

Helse Finnmark - 35 mill kr
UNN - 150 mill kr
NLSH -120 mill kr
Helgelandssykehuset -
Sykehusapoteket -
Helse Nord RHF + 150 mill kr
Sum Helse Nord -155 mill kr

Tabell: Prognose for Helse Nord pr. helseforetak 

2.3 Gjennomføring av tiltak  
 

2.3.1.1 Status tiltaksplan.  
 
Helseforetakene har for 2008 vedtatt tiltaksplaner på 517 mill kr. Dette tilsvarer det vurderte 
omstillingsbehovet i budsjettbehandlingen. Beløpet omfatter både tilpasningsproblem samt 
foretakenes omdisponering av midler til økt satsing på enkeltområder. 
 
I foretaksmøte 3. juni 2008 ga Helse- og omsorgsdepartementet instruks om at engangseffekter 
ved salg av fast eiendom ikke ville kunne inngå som del av tiltakspakkene for omstilling. Dette 
gir behov for ytterligere 70 millioner kroner i vedtatt omstilling ved UNN.  
 

Planlagt effekt 
tiltaksplan 2008

Sannsynlig 
måloppnåelse i 1000 

kr
Sannsynlig 

måloppnåelse i %
Måloppnåelse hittil i 

år i %
64 803 45 103 70 % 12 %

260 100 115 500 44 % 12 %
170 512 64 643 38 % 13 %

21 700 20 060 92 % 31 %
517 115 245 305 47 % 13 %

Helseforetak
Helse Finnmark
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
SUM Helse Nord  
Tabell: Planlagt effekt av tiltak og sannsynlig måloppnåelse i 1000 kr. 
 
Helseforetakene rapporterer en forventet årseffekt for hele året på 47 % (245 mill kr) av samlet 
tiltakspakke. Dette betyr at det etter 1. tertial er et gap mellom vedtatt plan og forventet effekt på 
272 mill kr. Av de 47 % som er ventet å få effekt i 2008 er sannsynlig måloppnåelse fordelt slik: 
 

 
Sannsynlig 
måloppnåelse i % 

Lav 88 %
Moderat 37 %
Høy 51 %
SUM 47 %
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Etter 1. tertial er 13 % (67 mill kr) av samlet tiltakspakke realisert. Dette tilsvarer 57 % av 
budsjettert effekt 1. tertial. Helgelandssykehuset har realisert nær 1/3 av forutsatt årseffekt, mens 
øvrige foretak kun har realisert 12-13 %. 
 

Måloppnåelse hittil i 
1000 kr

Budsjettert oppnådd 
i 1. tertial

Oppnådd i 1. tertial i 
forhold til budsjett

7 680 19 000 40 %
31 300 34 500 91 %
21 314 56 837 38 %
6 740 7 233 93 %

67 035 117 570 57 %

Helseforetak
Helse Finnmark
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
SUM Helse Nord  
Tabell: Måloppnåelse hittil i år mot budsjett. 
 
Foretakene har gruppert tiltakene etter vurdert gjennomføringsrisiko. 
 

91 661

388 754

36 700

Planlagt effekt tiltaksplan 2008

Sum tiltak med lav risiko

Sum tiltak med moderat risiko

Sum tiltak med høy risiko  
 
Tiltak med grønn vurdering er tiltak som anses for å kunne gjennomføres uten særlig avkorting 
eller risiko. Tiltak med gul vurdering har moderat gjennomføringsrisiko, mens røde tiltak har høy 
gjennomføringsrisiko. 
 
Helgelandssykehuset er det foretaket med flest tiltak med lav risiko. Helse Finnmark er for tiden 
det foretaket som har størst andel av tiltakene med høy risiko av foretakene.  
 
Adm. direktør vurderer det slik at en større andel i tiltaksplanen enn rapportert reelt burde 
klassifiseres med høy risiko, og vil følge opp risikovurderingen løpende i oppfølgingsmøtene 
med helseforetakene. 
 
Avvik mellom plan og forventet effekt samt kartlagt gjennomføringsrisiko viser at utfordringer er 
todelt. Det mangler konkrete tiltak i den vedtatte omstillingen ellers gir tiltakene nok effekt.  
 
Administrerende direktør vurderer at en ville øke sannsynligheten for måloppnåelse dersom 
vurderinger av forhold som kan hindre tiltaksgjennomføring vies større oppmerksomhet, og 
risikominimerende tiltak iverksettes. 
 

side 12



Foretakene har i liten grad skissert alternative planer for hvordan resultatavvik 1. tertial og avvik 
mellom planlagt og forventet effekt av tiltak 2. og 3. tertial skal hentes inn. Det er heller ikke 
skissert hva som gjøres eller må til for å øke forventet effekt av vedtatt tiltaksplan.  
 
Adm. direktør vurderer at tiltak må besluttes og iverksettes før sommerferien for å kunne sikre en 
økonomisk effekt i 2008.  
 
Helse Finmark 
Foretaket rapporterer et avvik mellom tiltaksplan og forventet realisering på ca 21 mill kr. 
Avvikene er i hovedsak grunnet manglende effektivisering og driftstilpasninger, spesielt på 
lønnsområdet. Dette gjelder alle områder i virksomheten; begge de somatiske klinikker, 
driftsavdelingen og ambulanseorganisasjonen har avvik. Samlet sett har ikke tiltaksarbeidet gitt 
noen synlig effekt, men dette skjuler at gode resultater i noen avdelinger mer enn nøytraliseres av 
dårligere resultatutvikling i andre avdelinger. I tillegg vil ikke forventet ny finansieringsordning 
av sykestuene bli iverksatt før 2. halvår (5 mill kr). 
 
Av tiltakene er AMK og finansieringsordning av sykestuer de eneste som ikke er periodisert flatt. 
Dette betyr at det er forutsatt en realisering på rundt 19 millioner kroner i første tertial. 
 
Adm. direktør vurderer at forventet effekt av tiltaksplanene i 2. og 3. tertial synes optimistisk 
med bakgrunn i effekt 1. tertial. 
 
Foretaket behandlet tertialrapporten i styret 29. mai og det ble blant annet satt krav om tilpasning 
i bemanning til godkjent nivå på AMK og ambulansedrift. I tillegg ble det vedtatt nye tiltak med 
reduksjon i fast bemanning ved de somatiske klinikkene. 
 
UNN 
Foretaket rapporterer et avvik mellom tiltaksplan og forventet realisering på 145 mill kr. 
Foretaket har budsjettert store deler av tiltaksplanen 2. og 3. tertial. Av tiltaksplanen vedtatt av 
styret i mars, er det nå forventet en effekt på 50 % av tiltakene i de somatiske og psykiatriske 
avdelinger samt medisinske serviceavdelinger. Dette utgjør en redusert årsprognose på 25 mill kr. 
I tillegg er effekt av prosjekt LUO (langsiktig utvikling og omstilling) redusert fra 30 til 5 mill kr 
i 3. tertial. Det er tidligere forutsatt salgsgevinst av boliger på 70 mill kr i år som en 
engangseffekt. Dette er nå redusert til en forventning om 10 mill kr i effekt. 
 
Av tiltakene med vedtatt effekt i 1. tertial er det kommet effekt på 91 %. Dette er derimot bare 12 
% av vedtatte tiltak i 2008. 
 
Foretaket rapporterer at tiltakene vil bli iverksatt i hovedtrekk, men at de vil bli tidsforskjøvet 
mht. implementeringsdato og dermed få lavere effekt i 2008 enn forutsatt. Ingen kompenserende 
tiltak er behandlet eller vedtatt. 
 
Nordlandssykehuset 
Foretaket rapporterer et avvik mellom tiltaksplan og forventet realisering på 106 mill kr. 
Avvikene på iverksatte tiltak er beregnet til om lag 25 mill kr, mens tiltakspakken på 80 mill kr 
vedtatt av styret i april ikke er konkretisert med forventet effekt og gjennomføringsprognose. 
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Helseforetaket vil 19. juni behandle konkretisering av tiltakspakken, men denne ser pr dato ikke 
ut til å være tilstrekkelig på langt nær å dekke omstillingsbehovet. Foretaket mangler fremdeles 
konkrete tiltak. 
 
Helgelandssykehuset 
Foretaket rapporterer kun et mindre avvik mellom tiltaksplan og forventet realisering. Foretaket 
har realisert effekter tilsvarende nær 1/3 av tiltaksplanen 1. tertial, og har et driftsresultat i hht 
budsjett. For Helgelandssykehuset kommer en uløst finansiering av nødvendig vedlikehold av 
sykehuset i Sandnessjøen (fasade). 
 

2.3.2 Tiltak – videre arbeid 
 
Det legges vekt på å videreutvikle arbeidet med utarbeidelsen, oppfølgingen og evalueringen av 
tiltaksplanene. Dette er et punkt både administrerende direktør og de tillitsvalgte på konsernnivå 
er opptatt av å utvikle videre. 
 
Det vil bli viet mer oppmerksomhet til risikovurderinger av tiltakene og tiltak for å redusere 
gjennomføringsrisikoen. De tillitsvalgte har kommet med innspill om at de tillitsvalgte i 
helseforetakene bør involveres mer i utarbeidelsen av tiltakene. 

2.4 Prioriteringer - funksjonsregnskap 
Funksjonsregnskapet gir oss økonomisk informasjon om prioritering.  
 

Funksjon Årsregnskap 2007 Regnskap hittil i år Justert budsjett hittil i år Årsbudsjett
Sum Somatikk 7 114 121             2 493 858             2 448 255                    7 243 544        
Sum Psykisk helse 1 742 650             621 075                621 772                       1 844 226        
Sum Rusomsorg 178 330                77 181                  74 197                         222 096           
Ambulanse 567 217                200 567                192 733                       577 029           
Luftambulanse 272 226                102 113                101 568                       302 339           
Pasienttransport 579 515                192 974                193 072                       587 137           
Sum Prehospitale tjenester 1 418 958             495 654                487 373                       1 466 504        
Sum Administrasjon, personal 271 614                82 213                  87 440                         397 681           
Sum driftskostnader 10 725 673          3 769 980             3 719 037                   11 174 051     

Brutto driftskostnader per funksjonsområde

 
 

Funksjon R 2007 R hittil i år Bud hittil i år Årsbudsjett
Sum Somatikk 66,3 % 66,2 % 65,8 % 64,8 %
Sum Psykisk helse 16,2 % 16,5 % 16,7 % 16,5 %
Sum Rusomsorg 1,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Ambulanse 5,3 % 5,3 % 5,2 % 5,2 %
Luftambulanse 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2,7 %
Pasienttransport 5,4 % 5,1 % 5,2 % 5,3 %
Sum Prehospitale tjenester 13,2 % 13,1 % 13,1 % 13,1 %
Sum Administrasjon, personal 2,5 % 2,2 % 2,4 % 3,6 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Andel av totale driftskostnader 

 
 
Regnskapet for 1. tertial viser at en større andel av kostnader nyttes til psykisk helse og 
rusomsorg sammenlignet med årsregnskap 2007. I forhold til plan er likevel forbruket innen 
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somatikk høyere enn forutsatt, noe som skuldes i stor grad at budsjettoverskridelsene kommer 
her. 
 
Siste halvår er det gjennomført et omfattende arbeid i regi av Helsedirektoratet for å utarbeide 
nasjonale veiledere for prioritering innen 16 medisinske fagområder (”Riktigere prioritering i 
spesialisthelsetjenesten”). Fagfolk fra helseregionen har deltatt i dette arbeidet. Forslagene til 
veiledere vil fortløpende komme på høring i løpet av 2008. Helseforetakene har forventninger til 
at disse veilederne vil bli sentrale verktøy for vurdering av rett til nødvendig helsehjelp og 
prioriteringsstatus for pasienter, og bidra til en ens forståelse og rettighetstildeling. 
 
UNN har igangsatt arbeid med å få endret registreringsrutinene i DIPS for å få et bedre bilde av 
praktisering av prioriteringsforskriften. De nye nasjonale veilederne vil også være med på å 
utjevne ulikheter i forståelse av prioriteringskriterier på tvers av avdelinger og fagområder, og 
bør følges opp av fagråd og fagnettverk i helseregionen. 
 

2.5 Investeringer 
Foretaksgruppen har hittil investert for om lag 120 mill kr, 20 % av vedtatt investeringsramme. 
Rammene vil foreslås justert for flere av foretakene, jf egen sak i junimøtet.  

 

 

Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2007 Ramme 2008 Sum disponibelt invest hittil 08 Forbruk 
Helse Nord RHF 31,8 57,7 89,5 1,5 2 %
Helse Finnmark 16,2 54,0 70,2 23,2 33 %
UNN 3,7 109,0 112,7 23,3 21 %
NLSH -37,1 323,8 286,7 48,9 1 %
Helgeland -1,0 15,0 14,0 16,6 119 %
Apotek 1,1 1,5 2,6 0,8 30 %
HN IKT 0,7 18,0 18,7 6,3 34 %
SUM 15,5 579,0 594,5 120,6 20 %

7 
 

 

2.6 Likviditetsutvikling  
Likviditetssituasjonen var om lag 137 mill kr bedre enn estimat per utgangen av april. Av dette 
skyldes om lag 72 mill kr lavere investeringsnivå enn forutsatt i prognosen hittil.  
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3. Personal 

3.1 Samlet sykefravær og langtidsfravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord 1. tertial 2008 (januar til og med mars) er redusert fra 9,4 % til 
9,3 %. Langtidsfravær over 56 dager har økt fra 4,4 % til 4,7 %, mens fravær under 56 dager har 
minket fra 5,0 % til 4,6 %. Fravær til og med 16 dager har minket fra 3,2 % til 2,9 %.  
  
Helse Finnmark og Helse Nord RHF har vekst i det totale fraværet.  
 
Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset, Helse Finnmark, Helse Nord IKT og Helse Nord 
RHF har vekst i fravær på over 56 dager. Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF har vekst i 
fravær på under 56 dager.  
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Samtlige har reduksjon eller uendret korttidsfravær på under 16 dager. 
 
 Januar ‐ mars 2007  Januar Mars 2008  Endring 

  

Totalt 
fravær

Fravær 
over 
56 

dager 

Fravær 
under 

56 
dager 

Fravær 
under 

16 
dager 

Totalt 
fravær

Fravær 
over 
56 

dager 

Fravær 
under 

56 
dager 

Fravær 
under 

16 
dager 

Totalt 
fravær 

Fravær 
over 
56 

dager 

Fravær 
under 

56 
dager 

Fravær 
under 

16 
dager 

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

Sykefraværstallene er beregnet i tråd med nasjonal standard for HR-indikatorer. 
 
Tallene ovenfor har enkelte avvik i forhold til helseforetakenes rapporter. Dette skyldes blant 
annet ulike tidspunkt for datauttrekk.  
 
Tiltak  
 
Prosjekt Arbeidsglede – regionalt sykefraværsprosjekt 
Samtlige helseforetak i Helse Nord deltar i Prosjekt Arbeidsglede, der medarbeidere med 
gjentakende sykefravær er i fokus. Guidene i prosjektet har veiledet medarbeidere i perioden 
oktober 2007 – juni 2008, med hovedvekt på perioden januar – juni 2008. Måltallet er at 
minimum 150 medarbeidere skal være veiledet ved utgangen av mai 2008. 1. juli leverer 
prosjektleder en evaluering av prosess med erfaringer og utfordringer, ressursbruk og valgte 
løsninger så langt: 1) tilbake til opprinnelig arbeidssted, 2) over i annen enhet, 3) ekstern løsning.  
 
I tillegg til kvantitativ dokumentasjon gjennomføres det følgeforskning på kvaliteten av metoden 
som benyttes i en utvidet oppfølging av medarbeidere med gjentakende sykefravær. Forskningen 
utføres av førsteamanuensis Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø.  
 
Tidlig på høsten 2008 vil en foreløpig evaluering av prosjektet og følgeforskningen bli presentert. 
Resultatene vil kunne ha betydning for den videre sykefraværsoppfølgingen i Helse Nord.  
 
Samtlige helseforetak jobber i tillegg med ulike tiltak for å redusere sykefraværet:  
 
Helgelandssykehuset HF 
På enhetsnivå jobbes det med IA-oppfølging av sykefravær.  Det er stort fokus på å forebygge, 
følge opp og redusere sykefravær. Hver avdelingsleder får månedlig tilsendt statistikk for sin 
avdeling. De må videre gjennom resultatoppfølgingen beskrive hvilke tiltak som er iverksatt på 
egen avdeling for å påvirke sykefraværet i riktig retning samt hvordan IA-oppfølgingen foregår. 
  
På foretaksnivå jobbes det aktivt med prosjekt Arbeidsglede som nå er i sluttfasen. 
Ledersamlinger avvikles og veiledning av medarbeidere i målgruppen pågår.  
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Som et ledd i å styrke arbeidsmiljøarbeidet generelt og sykefraværsfokuset spesielt har rådgiver 
fra NAV informert hovedarbeidsmiljøutvalget om sykefraværsoppfølging tidligere i vår. I juni 
avvikler Helgelandssykehuset grunnopplæring i Helse- Miljø og Sikkerhet (HMS) for 
verneombud og ledere. Med de endringer som er gjort i organisering av HMS-arbeidet, ytterligere 
fokus på reduksjon i fraværet samt effekt av prosjekt Arbeidsglede har de håp og tro på å bidra til 
måloppnåelsen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Pågående tiltak for å styrke lederne i sykefraværsoppfølgingen: 
 
Det gjennomføres kontinuerlig HMS-grunnopplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det 
er også veiledning og tilstedeværelse i sykefraværsoppfølging dersom ledere etterspør dette. Det 
gjennomføres samarbeid med NAV arbeid og NAV trygd, særlig med tanke på avklaring av 
langtidssyke og et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter gjennom dagsseminar i 
sykefraværsoppfølging for mellomledere med personalansvar og tilsvarende kurs skreddersydd 
for tillitsvalgte og verneombud.  
 
Veiledning til alle ledere innenfor arbeidsmiljøspørsmål. 
 
Prosjekt Friskt arbeidsmiljø skal avdekke forbedringsområder og sette inn målrettede tiltak i den 
enkelte avdeling gjennom bl.a. arbeidsmiljøkartleggingsverktøy. 
 
UNN har også et gravide prosjekt med systematisk tilrettelegging for gravide arbeidstakere. 
Gjennom tilrettelegging og veiledning av ledere sees ringvirkninger av at ledere blir bedre på 
tilrettelegging og ivaretakelse av ansatte generelt 
 
Psykologbistandsprosjektet: Målgruppen er ansatte som sliter med sykefravær relatert til mer enn 
muskel- og skjelettplager kan få hjelp på et tidlig tidspunkt. Dette for å forebygge langtidsfravær. 
På bestilling fra toppledelsen er det arrangert sykefraværsoppfølgingskurs for at mellomledelse 
skal få innsikt i den viktige rollen de har i måloppnåelse av sykefraværsreduksjonen. 
 
UNN deltar også på prosjekt arbeidsglede. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles 
attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, i tillegg til at det er etablert et systematisk 
samarbeid med NAV.. Særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere er under utprøving. 
Sykehuset vil i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til 
sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær 
vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Ytterligere tiltak vil bli tatt særskilt stilling til via 
behandling av problematikken i AMU og styret. 
 
Nordlandssykehuset deltar også i prosjekt Arbeidsglede. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark opprettet en sykefraværsgruppe i 2006. Arbeidet med sykefravær reorganiseres i 
disse dager, og som ledd i dette vil gruppen reetableres. Det foreligger allerede konkrete 
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målsettinger for arbeidet, med tilhørende aktiviteter og handlingsplan. For 2008 har Helse 
Finnmark som målsetning å redusere sykefraværet til totalt 8 %. Det er så langt ikke avdekket 
noen klare årsaker til økningen i sykefraværet.  
 
Det jobbes kontinuerlig med å få ned langtidsfraværet: Foretaket vil i samarbeid med NAV 
iverksette et nytt prosjekt der målet er en bedre samordning av det totale sykefraværsarbeidet. De 
tiltak som er iverksatt skal videreføres og det skal arbeides med mer konkrete tiltaksplaner 
innefor det enkelte område. Det er videre ønskelig å få iverksatt arbeid på de områdene hvor 
foretaket vurderer at tiltaksapparatet er for svakt. Et viktig område som peker seg ut er 
psykososialt arbeidsmiljø. Et annet viktig arbeid vil være å identifisere avdelinger som har høyt 
sykefravær for så å intervenere i disse avdelingene. Status for arbeidet er at prosjektgruppe nå er 
etablert. Det gjennomføres møtevirksomhet rettet mot NAV for å oppnå hjelp til finansiering av 
prosjektet. 
 
Helse Nord IKT 
Det er satt ned en egen prosjektgruppe som skal iverksette tiltak for å redusere sykefraværet i 
Helse Nord IKT.  
  
Sykehusapotek Nord 
Det er særlig i Tromsø at det har vært en reduksjon i langtidsfraværet. I Bodø er fraværet omtrent 
uendret i forhold til samme periode i 2007. Langtidsfraværet er i hovedsak ikke arbeidsrelatert, 
men det vil fortsatt være fokus på å redusere fraværet der dette er mulig.  

3.2 Årsverksutvikling 
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Antall månedsverk i Helse Nord var i april 2008 lavere enn det var ved samme måned i 2007. 
Dette er første gang siden januar 2006 at bemanningen er lavere i en måned enn samme måned 
året før. Dette skyldes i stor grad nedgang i bemanningen ved UNN på rundt 300 månedsverk fra 
samme måned i fjor.  
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Gjennomsnittlige 

månedsverk Jan - april 07 Jan - april 08 Differanse
Helse Finnmark 1 320 1 488 168
UNN 6 129 5 992 ‐137
Nordlandssykehuset 3 171 3 207 35
Helgelandssykehuset 1 253 1 254 1
Sykehusapotek Nord 77 81 4
Helse Nord RHF 47 52 5
Helse Nord IKT 118 136 19
Sum Helse Nord 12 115 12 210 95  

 
I gjennomsnitt er det en økning i antall månedsverk på 95 i 1. tertial 2008 fra samme periode i 
2007. I dette ligger det en økning på ca. 140 stillinger på grunn av ambulanse og ca. 30 stillinger 
knyttet til opptrappingsplan psykiatri i Helse Finnmark. Til fratrekk kommer 64 stillinger i 
barnehager som er flyttet ut av UNN og 8 som er flyttet ut av Helse Finnmark.  
 
Dette gir omtrent en netto uendret bemanning 1. tertial 2008 i forhold til i fjor. 
 
Utgangsfarten fra 1. tertial for UNN og Nordlandssykehuset viser en nedgang i antall 
månedsverk, mens Helse Finnmark og Helgelandssykehuset har en forholdsvis uendret 
bemanningssituasjon i forhold til samme periode i fjor. 
 
For å kunne nå budsjetterte lønnskostnader for 2008 samlet er det behov for en ytterligere 
reduksjon i bemanningen. Det er budsjettert med en økning i lønnskostnader eks. 
pensjonskostnader på 2,7 % i forhold til regnskap 2007, mens det er forutsatt en lønnsvekst på 5 
%. Dersom vi regner med overhengseffekten av at mye av lønnsveksten ikke slår inn før 1. mai 
vil det være et behov for at gjennomsnittlig månedsverk holder seg på et nivå rundt 12 000 i 2. og 
3. tertial. 
 
Dette gjør at det vil være behov for en reduksjon på ytterligere 200 stillinger. Det vil også være 
avgjørende at veksten i månedsverk etter sommeren uteblir. Det er viktig at reduksjonen ikke blir 
størst i de avdelingene der arbeidstrykket er høyest. Dette kan føre til økt sykefravær og større 
sannsynlighet for at omstillingen mislykkes. 
 
De tillitsvalgte har kommet med innspill om at de ønsker mer oppmerksomhet på aktivitetsbasert 
bemanning.  

4. Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument 

4.1 Kvalitet/pasient/bruker 
Flere av disse indikatorene har ikke tilfredsstillende resultater. Det vurderes å plukke ut enkelte 
av disse indikatorene og sette inn en ekstra innsats gjennom et regionalt samhandlingsprosjekt or 
å avdekke effektiviseringspotensial.  

side 20



4.1.1 Ventetider    
 
Gjsn v.tid avviklet

1 tert 2007 1 tert 2008 1 tert 2007 1 tert 2008 1 tert 2007 1 tert 2008 1 tert 2007 1 tert 2008 1 tert 2007 1 tert 2008
Helse Finnmark 84 83 86 85 50 62 83 82 0 0
UNN 75 83 75 83 42 55 75 89 154 139
NLSH 75 76 75 77 66 65 86 60 0 79
Helgelandssykehuset 65 91 64 89 54 60 99 91 0 0
Helse Nord 75 82 75 82 51 60 83 78 139 126

RUSalle fagområder Somatikk PHV BUP

 
 
Grunnet overgang til nytt rapporteringsformat og rydding av ventelister viser ventetider for 
ventende og antall ventende en kraftig vekst som ikke er reell. Det presenteres derfor kun 
ventetid for de som fikk behandling i 1. tertial 2008 (ventetid avviklet). Dette tallet påvirkes ikke 
av overgang til nytt rapporteringsformat.   
 
Ventetiden er økt fra 75 dager til 82 dager for alle fagområdene samlet. Det er vekst ved UNN og 
Helgelandssykehuset. Ventetiden innen somatisk virksomhet og psykisk helsevern for voksne 
(phv) øker, mens ventetiden innen barne- og ungdomspsykiatrien er redusert. UNN har økt 
ventetid innen alle fagområder med unntak av rusomsorg.  
 
For pasienter med rett til helsehjelp er ventetiden lavere (somatikk 68 dager, PHV 58 dager, BUP 
59 dager). Trenden for rettighetspasienter er også økt ventetid innen somatikk og psykisk 
helsevern for voksne, mens ventetid innen barne- og ungdomspsykiatrien er redusert.  
 

4.1.2 Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern  
 
Andel individuelle planer barnehab 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08
Helse Finnmark 23 % 29 % 21 % 27 % 27 % 31 % 38 %
UNN 11 % 21 % 84 % 100 % 12 % 35 % 56 %
NLSH 24 % 23 % 28 % 39 % 52 % 14 % 39 
Helgeland 33 % 39 % 66 % 41 % 64 % 55 % 68 %
Helse Nord 20 % 48 % 54 % 64 % 30 % 36 % 55 %

%

 
 
Helse Nord RHF er kjent med registreringsproblematikken i forhold til indikatoren, men har 
likevel bedt om helseforetakenes vurdering av oppfyllelsen av retten til individuell plan. Tall for 
andel med individuell plan hyperkinetisk forstyrrelse BUP og schizofreni VOP kan foreløpig ikke 
skaffes. Vurderingene gjøres derfor konkret i forhold til barnehabilitering. Det er også viktig å 
være klar over at det kun er ferdigstilte individuelle planer som registreres her. Helgeland har i 
1.tertial 2008 68,3 %, som er en bedring fra både 3. tertial og 1. tertial 2007.  
 
Andelen for ferdige individuelle planer gitt til pasienter innen barnehabilitering ser igjen ut til å 
gå opp i løpet av 1.tertial 2008. Utviklingen er både gledelig, men også nødvendig, siden dette er 
sentrale verktøy for samhandling mellom pasienten og behandlingsapparatet. Helseforetakene har 
også hatt fokus på dette arbeidet det siste året. Blant annet har Avdeling for barnehabilitering ved 
UNN iverksatt en ny registrering for å kunne gjøre bedre vurderinger av innsatsen 
(differensiering på om pasienten har/trenger/ikke ønsker/ikke vet om de har individuell plan med 
mer). For de som registreres med å ikke ha en individuell plan tas arbeidet tak i sammen med 
kommunene. Andelen vil også variere noe av om det er mange nyhenviste pasienter i perioden.  
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4.1.3 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk  
 
Andel epikriser sendt innen 7 dager 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08
Helse Finnmark 52 % 50 % 58 % 59 % 66 % 60 % 58 %
UNN 50 % 52 % 52 % 56 % 60 % 54 % 58 %
NLSH 62 % 64 % 62 % 57 % 58 % 57 % 58 %
Helgeland 62 % 67 % 58 % 53 % 64 % 66 % 66 %
Helse Nord 57 % 60 % 59 % 56 % 61 % 57 % 59 %  
 
Indikatoren suppleres med andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager (måltall 80 %). 
 
Både eier og styret i Helse Nord RHF har gjennom flere år hatt fokus på epikrisetiden. Med 
unntak av Helse Finnmark som rapporterer om litt nedgang, øker andelen noe eller holder seg 
relativt stabilt 1.tertial. Dette må anses som gledelig sett i lys av den nedslående utviklingen på 
slutten av 2007. Helgeland er stabilt på 66 % og oppnår dermed det beste resultatet. Ingen av de 
øvrige oppnår over 60 %. Enkelte enheter og avdelinger klarer målsettingen på 80 %. F eks 
nærmer NLSH Vesterålen seg dette. 
 
Ulike tiltak har vært forsøkt for å forbedre resultatene. Organisering av skrivefunksjonen er ett 
innsatsområde som flere har arbeidet med. UNN har etablert felles kontorsenter (FKU) i UNN 
Tromsø, som nå har ansvaret for skriving for de aller fleste kliniske, somatiske avdelingene i 
Breivika. Mange ubesatte stillinger i FKU bidrar til at skrivetiden blir for lang. Det arbeides med 
å finne løsninger på dette. Det viser seg også at ledelsens fokus har mye å si. Som eksempel har 
NLSH Lofoten, som tidligere har hatt svært gode resultater, arbeidet med omorganisering de siste 
månedene og dermed har avdelingsledelsen sannsynligvis hatt mindre fokus på epikrisetid. 
 
For å få et mer helhetlig bilde av situasjonen har Helse Nord RHF ønsket å supplere indikatoren 
med andel polikliniske notater innen 7 dager. Foreløpig er ikke datainnhenting på plass fra DIPS. 
Det arbeides med å få dette til. 
 

4.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse 
 
Tallene for barne- og ungdomspsykiatrien blir lagt til når disse er tilgjengelig. Resultatene har 
over tid vært svært gode for disse enhetene. 
 
Epikrisetid VOP - andel sendt innen 7 dager 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08
Helse Finnmark 37 % 36 % 37 % 32 %
UNN 46 % 47 % 44 % 57 %
NLSH 53 % 48 % 45 % 53 %
Helgeland 42 % 28 % 28 % 30 %
Helse Nord 45 % 43 % 41 % 47 %  
 
Oppmerksomheten rundt epikrisetid har nok mest dreid seg om somatikk, men dette er også en 
svært viktig indikator innen psykisk helsevern, hvor samarbeid med andre instanser er så viktig. 
Resultatet for indikatoren er en god del forbedret siden forrige tertial, spesielt ved UNN og 
NLSH. Helse Finnmark har derimot en lavere andel enn hele fjoråret. Helse Finnmark påpeker 
imidlertid at det forventes forbedring ved økt bruk av EPJ.  
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4.1.5 Antall pasienter i korridor somatikk  
  
Korridorpasienter somatikk - snitt per dag 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08
Helse Finnmark 0,8 0,3 0,7 1 0,2 0,6 0,2               
UNN 9,0 6,2 5,8 10,5 5,8 9,8 12,4             
NLSH 5,4 4,4 5,0 7,4 3,6 6,4 6,6               
Helgeland 4,4 3,0 4,6 7,4 1,3 4,3 7,0               
Helse Nord 23,7 16,7 18,7 26,3 10,8 14,7 26,1            
 
Antallet korridorpasienter i somatiske avdelinger har som helhet vært for høyt over lengre tid, 
men det er variasjoner over året, mellom helseforetakene og mellom avdelinger og enheter. 
Resultatene for 1.tertial er omtrent som forventet sammenlignet med 1.tertial 2007, men det er en 
sterk økning fra 3.tertial 2007. UNN og NLSH har tradisjonelt hatt flest korridorpasienter, men 
1.tertial var tallet faktisk høyere i Helgelandssykehuset enn NLSH.  
 
Det kan være flere årsaker til høyt antall korridorpasienter. Generelt vil overføring av aktivitet fra 
innleggelser til dagbehandling også gi bedre total sengesituasjon. Dette er kontinuerlige 
prosesser. Helgeland påpeker i sin tertialrapport at kirurgisk avdeling i Sandnessjøen har høyt 
antall innleggelser. Når samtidig antallet utskrivningsklare pasienter også økte, har det gitt økt 
press på sengekapasitet.  
 
Beleggsdata for UNN Tromsø viser at det kun unntaksvis er mer pasienter inneliggende enn det 
er senger tilgjengelig. Det er imidlertid gjennomgående enkelte avdelinger/sengeposter som har 
overbelegg, mens andre sengeposter har ledig kapasitet. Dette antyder en skjevfordeling av 
senger mellom avdelingene. I omstillingsprosjektet LUO vil det bli gjort store endringer i 
sengeposter og avdelingsstrukturer. Et av målene med dette er å få en riktigere fordeling av 
sengekapasiteten.  
 
Korridorpasienter utgjør et mindre problem i Helse Finnmark, hvor det f eks ikke var registrert 
noen pasienter på korridor ved Klinikk Hammerfest 1.tertial. Andelen pasienter utover 
avdelingens norm, overbelegg, er imidlertid et større problem enn korridorpasienter. Lavt 
korridorpasienttall har sammenheng med at pasientrom som ikke inngår i normert sengetall kan 
brukes.  
 

4.1.6 Sykehusinfeksjoner 
 
Prevalensmålinger gjennomføres to ganger per år, neste måling gjennomføres i slutten av mai. 
Det vises til tertialrapport nr 3 for siste oppdaterte resultater.   
 
Alle helseforetakene har så startet insidensmålinger i tråd med NOIS-forskriften. Resultatene 
følges opp overfor aktuelle avdelinger og enheter og tiltak settes i verk når det er nødvendig.  

4.1.7 Strykninger fra planlagt operasjon  
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Andel strykninger fra planlagt operasjon  1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08
Helse Finnmark 13,5 % 15,9 % 12,3 % 11,2 % 17,1 % 18,3 % 12,1 %
UNN 16,0 % 13,6 % 13,8 % 12,4 % 19,0 % 13,8 % 12,6 %
NLSH 9,9 % 12,3 % 10,0 % 8,6 % 6,2 % 10,1 % 9,5 %
Helgeland 8,1 % 5,7 % 7,3 % 9,3 % 6,8 % 12,2 % 10,2 %
Helse Nord 11,7 % 11,5 % 11,1 % 10,8 % 14,2 % 12,7 % 11,4 %  
 
Reduksjon av strykninger vil være viktige tiltak for å sikre mer effektiv utnyttelse av 
operasjonskapasiteten, og er også hensiktsmessig for pasientene. Resultatene for 1.tertial viser en 
nedgang fra 3. tertial 2007, men noe høyere andel enn 1. tertial 2007. Helseforetakene oppnår 
ikke målsettingen om mindre enn 5 % strykninger.  
 
Undersøkelser ved UNN viser at nærmere 60 % av strykningene skyldes at pasienten ikke møter, 
manglende indikasjon, ikke tilstrekkelig utredet, akutt oppstått annen lidelse hos pasienten som 
medfører utsettelse, ønsker ikke operasjon. Dette forholdet er det samme på alle enhetene. En 
prosjektgruppe som arbeider med organisering av operasjonsaktiviteten ved UNN skal levere sin 
rapport i løpet av 2. tertial 2008.   
 

4.1.8 Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk 
 
Utskrivningsklare pasienter 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08
Helse Finnmark 5 2 4 3 1 1
UNN 20 20 9 22 25 10 18
Nordlandssykehuset 26 17 24 36 21 20 17
Helgelandssykehuset 10 5 8 9 7 4
Helse Nord totalt 80 57 51 70 54 35 44

9

 
 
Helseforetakene rapporterer både om økt antall utskrivningsklare pasienter og økt antall 
liggedøgn for disse pasientene. Selv om antallet også er økt fra 3.tertial 2007, er det mye lavere 
enn 1.tertial 2007. Temaet tas jevnlig opp med kommunene det gjelder, både på generell basis 
men også spesielt med tanke på sommeravviklingen. Helse Finnmark kommenterer at dette ser ut 
til å være et økende problem for flere kommuner enn før. Årsaken antas å være at flere 
kommuner opplever større vansker med å rekruttere fagpersonell, noe som også kan gi større 
vansker med mottak av utskrivningsklare pasienter.  
 

4.1.9 Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og 
ungdomspsykiatri  

Mål > 90 %. 
Helseforetakenes tilbakemeldinger tilsier en viss bedring av resultatene, og landsgjennomsnittet 
går også noe opp. Måltallet på 90 % er imidlertid fortsatt langt unna. Økt bruk av diagnostiske 
verktøy er viktig for å heve kvaliteten på tjenestene. Det er dermed viktig at fagmiljøene i 
regionen engasjerer seg i disse spørsmålene. Denne indikatoren kan være et godt utgangspunkt 
for diskusjonen. 
 

4.1.10 Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene  
Det vises til vedlagte oversikt over gjennomførte tilsyn 1.tertial 2008. Helseforetakene følger opp 
alle tilsyn som planlagt. Se ellers vedlegg med tilsyn på helseforetaknivå. 
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For å sikre bedre læringseffekt etter tilsyn på tvers av enheter og foretak er kvalitetsnettverket 
enige om å sette opp dette som tema i hvert nettverksmøte framover, både for å utveksle ideer og 
erfaringer om gode tiltak og om selve gjennomføringen av tilsynsbesøk. 

4.1.11 Produktivitet psykisk helse 
 
Målsettingen om 3 konsultasjoner per virkedag per årsverk innen voksenpsykiatri oppnås fortsatt 
ikke. Dette er ikke bra nok. Flere helseforetak rapporterer også om en nedgang i antallet siden 
2007. Det samlede tallet for 1.tertial ender på 1,5. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatrien 
oppnår alle helseforetakene målsettingen på 2 tiltak per virkedag per årsverk 1.tertial, samlet 
oppnår helseforetakene 2,1. Dette er for noen av helseforetakene en liten økning fra 3.tertial. 
UNN har dessverre en nedgang målt mot 2007.  

En av forklaringene på nedgang i produktivitet fra 3. tertial 2007 ved DPS og evt. også innen 
BUP kan være vakanser, sykefravær og påskeavvikling. Dette ser ut til å være et mindre problem 
ved BUP enn ved DPS. 
 
UNN rapporterer at det allerede blir tatt tak i dette overfor de avdelinger som inngår i den nye 
klinikk Allmennpsykiatri og DPS.   
 

4.2 Brukermedvirkning  
Brukerutvalgene i regionen har generelt god aktivitet. Alle utvalgene var representert på den 
regionale brukerkonferansen i Alta i slutten av april som samlet over 50 deltakere og tok opp 
lokalsykehusstrategi i Helse Nord og samarbeid brukerutvalg – brukerorganisasjoner som tema.  
 
Regionalt brukerutvalg har totalt avholdt tre møter i perioden. Det nyvalgte utvalget holdt sitt 
første møte i forbindelse med den regionale brukerkonferansen. Ca 2,3 mill kr er fordelt til 
brukerorganisasjonene for 2008, og utvalget har behandlet årlig melding i tråd med kravene i 
vedtektene for Helse Nord RHF.  
 
Brukerutvalget i Helgeland har fra 2008 observatørstatus med talerett i helseforetakets styre, og 
blir også utvidet med representant fra samisk befolkning på Helgeland. Det nye brukerutvalget 
ved UNN har avholdt sitt første møte, og har startet arbeidet med en egen Plan for 
brukermedvirkning. Dette utvalget har også fått observatør til helseforetakets styre.  

Brukerutvalget ved NLSH har avholdt to møter. Det samme har brukerutvalget i Helse Finnmark 
denne perioden. I Finnmark har utvalget bl.a. vært opptatt av ambulansesituasjonen, evaluering 
av nettsted, syketransport og styresaker.  
 

Regionalt brukerutvalg har tatt opp spørsmålet om hvordan brukerutvalgene blir involvert i 
forbindelse med utbyggingssaker, og spørsmålet ble oppsummert i det siste møtet med utvalget. 
NLSH rapporterer at helseforetaket har hatt kontakt med flere organisasjoner i Nordland i 
forbindelse med arbeidet med tilrettelegging for handikappede i det nye sykehuset i Bodø. 
Organisasjonene har bedt om at Norges Handikapforbund sentralt representerer deres interesser 
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innledningsvis. Det er så langt avholdt ett møte mellom Norges handikapforbund og arkitektene 
for utbyggingen.  

 

4.3 Aktivitet  

4.3.1 Sammendrag 
Aktiviteten på somatikk er på omtrent samme nivå som det har vært tidligere, men aktiviteten er 
vridd noe fra heldøgnsbehandling over på dagbehandling og poliklinikk. Dette er i henhold til 
eiers krav. 
 
Innen psykiatri er den polikliniske aktiviteten over plan, mens døgnaktiviteten er under plan. 
Dette gjelder både barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Grunnen til dette er blant 
annet at døgnplasser gjøres om til dagbehandling og poliklinisk behandling. Dette er en ønsket 
utvikling. Plantallene er derimot ikke justert for denne vridningen. Dette vil bli fulgt opp. 
 
Innen rusomsorgen er også aktiviteten økt. I tillegg er det kortere liggetid enn det har vært før. 
Dette er også i tråd med føringene som er gitt. 

4.3.2 Somatikk  
Innen somatikken er aktivitetsnivået på om lag samme nivå som 1. tertial 2007. Antall opphold er 
redusert med 1 %. Det er en vekst i dag- og poliklinisk behandling på 4,2 %, mens 
heldøgnsoppholdene er redusert med 1,2 %. Noe av denne vridningen har sammenheng med at 
rehabilitering nå i større grad registreres som poliklinisk behandling og ikke innleggelser.  
 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2007 2008 Endring 
Totalt antall opphold somatikk -1,0 % 48 095 47 611
herav 
dagkirurgi 12,5 % 

 
 
Antall DRG-poeng ligger 2,6 % poeng over 1. tertial 2007. Dette tyder på økt DRG-indeks (mål 
for hvor ressurskrevende en pasient er).  
 

4.3.3 Psykisk helse  
Det er fremdeles utfordringer med kvalitet i plantallene, derfor fokuseres først og fremst utvikling 
fra i fjor. Oppsummert er den polikliniske aktiviteten noe høyere enn plan (særlig innen BUP), 
mens døgnaktiviteten er lavere enn plan.  
 
Det er en sterk vekst i poliklinisk behandling innen barne- og ungdomspsykiatri (+ 21,6 %). Dette 
gjelder alle helseforetak, hvor både vridning mot poliklinisk behandling, noe bedring i 
produktivitet, flere besatte stillinger og trolig bedre registrering er forklaringsvariabler.  

8 443 9 495  
elektive dagopphold -11,9 % 9 835 8 661  
innlagte heldøgnsopphold -1,2 % 29 817 29 455

4,8 % Antall polikliniske konsultasjoner somatikk (NAV) 146 217 153 178
Sum opphold+konsultasjoner 194 312 3,3 % 200 789
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Barne- og ungdomspsykiatri 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 23 652 28 764 23 084 21,6 % 24,6 %
Antall utskrevne pasienter 92 93 92 1,1 % 0,7 %
Antall liggedøgn 3 389 3 677 4 322 8,5 % -14,9 %
Antall oppholdsdager 99 104 232 5,1 % -55,2 %  
 
Døgnaktiviteten reduseres ved UNN grunnet nedleggelse av barnepsykiatrisk avdeling og 
vridning mot poliklinisk behandling, mens den er økt ved NLSH som følge av ny klinikkavdeling 
samt omgjøring av 3 dagplasser ved ungdomsavdeling Bodø til døgnplasser.   
 
I voksenpsykiatrien er det en vekst på 5,9 % innen poliklinisk behandling. Særlig Helse Finnmark 
har sterk vekst (+ 27 %) og ligger betydelig over plan. Med unntak for Helse Finnmark er det en 
nedgang i døgnaktiviteten. UNN har nedgang både innen liggedøgn (-10 %) og innen poliklinisk 
behandling (-2,9 %). Aktiviteten her må analyseres nærmere.  
 
Voksenpsykiatri 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 34 784 36 833 36 420 5,9 % 1,1 %
Antall utskrevne pasienter 1 829 1 889 1 798 3,3 % 5,0 %
Antall liggedøgn 43 082 41 229 44 680 -4,3 % -7,7 %
Antall oppholdsdager 2 385 2 630 2 866 10,3 % -8,2 %  
 

4.3.4 Rusomsorg  
Også i rusomsorgen er det aktivitetsvekst, hvor utskrivninger (+4,9 %) øker noe mer en 
liggedøgn (1,3 %). Dette indikerer noe kortere liggetid.  
 
Den polikliniske aktiviteten (+163 %) skjer kun ved UNN og NLSH. Her har særlig UNN en 
økning, som i hovedsak skyldes bedre registrering.  
 
Helse Finnmark har økt kapasiteten fra 10 til 12 senger. I tillegg er det en bedre 
kapasitetutnyttelse. 
 
Det er også en økning i kjøp av tjenester på rus fra andre regioner og private. 
 
Rusomsorg 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall utskrevne pasienter 243 255 254 4,9 % 0,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 1 603 4 211 1 646 162,7 % 155,8 %
Antall liggedøgn 15 666 15 864 16 989 1,3 % -6,6 %  
 

5. Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet 

5.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding 
• Overvåking av overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene (UNN, NLSH) 
Belegg overvåkes nøye ved akuttpostene, med betydelig fokus fra klinikkledelsen. NLSH hadde 
1. tertial 2008 et noe lavere gjennomsnittlig belegg enn i 2007 (mellom 95 - 98%) men fortsatt 
betydelig over normert belegg for denne typer avdelinger (ca. 85 %). Svingningene i belegget har 
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imidlertid vært større hittil i 2008 enn i 2007. Akuttposten har to hovedproblem i forhold til 
utskrivning. Det ene er at pasienter må skrives ut svært raskt både i forhold til den enkeltes behov 
og forventning og at utskriving tidvis kan nærme seg grensen for hva som vurderes som faglig 
forsvarlig. Det andre er problemer med pasientflyten, både vansker med videre forløp i 
spesialisthelsetjenesten, f eks til langtidsopphold, og for pasienter med behov for omfattende 
oppfølging i kommunene. Beleggsituasjonen følges nøye, og man prøver å regulere belegget ved 
å overføre til allmennpsykiatrisk avdeling.  

 
UNN vil rapportere detaljert på punktet fra 2.tertial. 
 
• Fokus på kostnadseffektiv ambulansedrift gjennom kontinuerlig arbeid med tilpasninger og 

samhandling mellom ulike ressurser, avdelinger, sykehus og primærhelsetjeneste (ikke 
apotek) 

 
Helgelandssykehuset har satt opp en rekke tiltak vedrørende ambulansedriften i tiltaksplanen 
2008. Det nevnes blant annet samhandling med kommuner etter ny modell (Vega-modellen), 
flåtestyring, redusert bruk av overtid og mer detaljerte planer knyttet til enkelte 
ambulansestasjoner. Det arbeides også med kostnadsreduserende tiltak innen båtambulansene 
som ledd i tiltaksplanen. 

 
Da NLSH overtok ambulansetjenesten ble det utarbeidet en ny ambulanseplan som inneholder en 
rekke endringer for å få en mer kostnadseffektiv drift innenfor faglig forsvarlige rammer. Dette 
innebærer både å legge ned ambulanser helt (f eks Kjerringøy, Misvær) eller delvis (f eks en bil i 
Svolvær, kveldsambulansen stasjonert på Innhavet, Hamarøy). Tjenesteplanene er vurdert med 
tanke på hvordan aktivtid kan flyttes til de perioder på døgnet hvor aktiviteten er størst. Selv om 
volumet på tjenesten er alminnelig forutsigbart basert på befolkningsgrunnlag, ser NLSH en 
betydelig utfordring i å klare å treffe det aktive vinduet best mulig.  

 
I Lofoten deltar ambulansepersonellet i mottaksfunksjon av pasienter som blir lagt inn i 
sykehuset. Det arbeides også med bevisstgjøring omkring bruken av akuttressursene, både i 
forhold til primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten. Unødig ventetid f eks ved 
legevaktene, avklaringer ved innleggelse eller poliklinisk bidrar til å svekke akuttberedskapen og 
til unødig kostnadsbruk. Det arbeides fortløpende med å få alle ledd til å bidra til bedre flyt og 
tidligere avklaringer. Dette betinger at store kliniske avdelinger som medisinsk og kirurgisk 
avdeling bør vurdere å ha erfarne leger tilstedet i akuttmottaket. 

 
NLSH har valgt å bemanne båtene med ambulansepersonell som har vakt på bilambulansene, når 
de får tildelt oppdrag. Andre løsninger på transportører er også valgt, som har gitt en betydelig 
reduksjon i kostnadene på båtsiden. 

 
Innføringen av flåtestyring skulle gi en bedre koordinering av ressursene og mer kostnadseffektiv 
drift, men foreløpig uten en markant forbedring av koordineringen. I løpet av august 2008 vil alle 
ambulansepersonell være implementert i GAT, noe som forventes å gi bedre kontroll på 
lønnsutgiftene. Det avdekkes periodevis avvik i rapportert oppdragstid mot faktisk medgått tid. 
GAT er et verktøy som bidrar til at slike avvik er lettere å kontrollere. 
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Fra og med mai 2008 er all drift av ambulansene i Helse Finnmark lagt til Kirkenes (avdeling for 
prehospitale tjenester). Hensikten er at bedre samlet styring og koordinering av ambulanse i 
Helse Finnmark vil gi innsparinger på sikt. Det vises også til punkt vedrørende 
ambulanseutdanning.  
 
• Sikre kompletthet og god kvalitet i rapporterte virksomhetsdata. 
God samhandling mellom mange ulike aktører er en forutsetning for å kunne rapportere 
komplette og tilstrekkelig kvalitetssikrede data. Helse Nord IKT er sammen med sentrale 
rapporteringsinstanser viktige samarbeidspartnere for sykehusene når det gjelder kvalitetssikring 
og rapportering. Endringer i kravene knyttet til rapportering representerer store utfordringer både 
for leverandører av rapporteringssystemer og for sykehusene som må justere på sine rutiner.  
 
Helseforetakene arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å sikre kompletthet og god kvalitet i 
virksomhetsdata. Dels skjer kvalitetssikringsarbeidet fortløpende i den enkelte avdeling/enhet. 
Dels kontrolleres datamaterialet i ettertid supplert med kontroller utført sentralt i hvert sykehus 
og nasjonalt via Norsk pasientregister og andre. Eventuelle feil rettes og mangler suppleres under 
veis.  
 
Alle helseforetakene har også kontrakt med Analysesenteret Lovisenberg på analyse av 
pasientadministrative data fra somatisk sektor. Helse Finnmark har gjennomført opplæring ved de 
to sykehusene på koding og bruk av ASL, senest gjennom kurs i april/mai i år. 
 

5.2 Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial 
• Samarbeidet med kommunene om pasientrettede samhandlingstiltak (ikke apotek). 
Helgelandssykehuset har regelmessige dialogmøter med kommunene knyttet til 
samarbeidsavtalene. Konkret avtale med kommunene på Sør-Helgeland om Klinisk 
samarbeidsutvalg og Overordnet samarbeidsorgan for forvaltning samarbeidsavtalen er gjort. 
Fortsatt mangler endelig behandling av samarbeidsavtalene fra flere kommuner. Kontinuerlig 
samarbeid vedr. Helsepark-prosjektet i Mo i Rana og Felles Akuttmottak (FAM) i Mosjøen.   
 
Samhandlingsenheten ved UNN, som har ansvaret for oppfølging av samarbeid med kommunene 
i opptaksområdet, har i første tertial ledet Klinisk Samarbeidsutvalgs første arbeid med å 
gjennomgå prosedyrer for pasienter som henvises til UNN Tromsø med spørsmål om blodpropp i 
leggen (dyp venetrombose – DVT). Arbeidet startet etter et initiativ fra Radiologisk avdeling, og 
har involvert medisinsk avdeling/hematologisk seksjon, akuttmedisinsk avdeling/akuttmottaket, 
og Samhandlingsenheten/praksiskonsulentene/fastlegene. Den nye prosedyren vil gjelde fra 1. 
juni 2008. 
 
NLSH har rapportert relativt grundig for hvordan samarbeidet med kommunene følges opp. Det 
er stort fokus på dette både fra foretaksledelsen og avdelingene, og det er ytterligere aktualisert i 
forhold til arbeidet med å oppnå kravet til økonomisk balanse. De ulike sykehusenhetene har 
etablert samarbeidsavtaler med kommunene i sine områder, som følges jevnlig opp etter fastlagte 
rutiner. NLSH valgte i fjor høst å erstatte et av de to årlige møtene med kommunene i Salten med 
et samhandlingsseminar, noe som var svært positivt, også om skal gjentas i år med tema 
kompetanse og kompetanseoverføring, spesielt innen palliasjon.  
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Sykehusledelsen jobber med å få til enda tettere samarbeid med utvalgte kommuner, både for å få 
fortgang i utskrivningen av pasienter med kommunale omsorgsbehov men også for å utvikle 
tettere samarbeid på andre områder. Det stilles også store forventninger til ordningen med 
praksiskoordinator/konsulenter. Disse utvides og utvikles videre nå bl.a. til Steigen og 
Vesterålen. Det arbeides med å etablere faste samarbeidsordninger mellom sykehuslegene og 
fastlegene i helseforetakets nedslagsfelt. En gruppe med representasjon fra NLSH og 
kommunehelsetjenesten gjennomgår konkrete pasientforløp med sikte på systemforbedring av 
samhandlingen mellom nivåene. Helse Nords felles kvalitetssystem er lagt til grunn for arbeidet 
med konkrete samhandlingsprosedyrer mellom kommunen og NLSH på flere fagområder.  
NLSH samarbeider med Steigen Distriktsmedisinske Senter om videreutvikling av konseptet som 
ligger til grunn for lokal fødeplass og observasjonspost: sykehuset har systemansvar, jobben 
gjøres lokalt. Dette prinsippet legges også til grunn for samarbeidet med medisinsk avdeling om 
prehospital observasjonspost. Mulighet for etablering av lokalt røntgentilbud er under utredning 
og tenkes løst på tilsvarende måte. I flere kommuner er det gjennomført samarbeidsprosjekter 
vedr. hjemmerespiratorbehandling, dialyse, cytostatikabehandling og blodtransfusjon. NLSH 
Vesterålen har inngått avtale med Vesterålen Legevakt om felles legevaktsordning for hele 
sykehusområdet på kveld/natt og helg, samt om følgetjeneste for fødende fra Andøy.  
 
På tross av regelmessig kontakt mellom kommunene og sykehus øker antallet ferdigbehandlede 
pasienter. De etablerte samarbeidslinjene som f eks rutiner for kommunikasjon mellom sykehuset 
og 1. linjetjenesten før og under sykehusoppholdet fungerer gjerne godt. Enkelte kommuner er 
imidlertid ikke i stand til å gi et pleie- og oppholdstilbud i hjemkommunen fra det tidspunkt 
pasienten anses ferdigbehandlet og utskrivningsklar, og da blir pasienten liggende i avdelingen 
med de konsekvenser dette får for driften. 
 
I Helse Finnmark gjennomførte foretaksledelsen med direktør og klinikksjefer i desember 2007-
mars 2008 samarbeidsmøter med alle kommunene i Finnmark bl.a. med oppfølging av 
samarbeidsavtalene med kommunen som tema. Dialog er etablert med Karasjok kommune om 
etablering av bedre behandlingskjede for skrøpelige eldre, med bedre kommunikasjon som 
utgangspunkt. I tillegg vektlegges særskilte behov knyttet til samisk språk og kultur. Et 
forskningsprosjekt i barneavdelingen i Hammerfest, som startes dette året (Aktivitetsskolen i 
Finnmark) vil etter planen gi samarbeid med 9 kommuner via helsesøster og aktivitetskoordinator 
og oppfølging via barneavdelingen. Helse Finnmark gjennomførte i samarbeid med RHF 
seminaret ”Ny giv for sykestueplassene i Finnmark” i Karasjok 28-29.april 2008, med bred 
deltakelse fra kommunehelsetjenesten og helseforetaket. Spesialister som ambulerer til Alta har 
jevnlig tilbud om kurs for fastlegene i Alta. 
 
• Arbeidet med samlet plan for psykisk helsevern (ikke apotek). 
Finnmark utarbeidet sin fase 1 av sin plan høsten 2007 og skal starte implementeringen av planen 
i 2008. Helgelandssykehusets plan skal etter planen styrebehandles høsten 2008. UNN utarbeider 
ingen ny plan for psykisk helsevern, men gjennomfører utviklingsarbeid i forbindelse med 
omstillingsprosjektet LUO. Samordnet virksomhetsbeskrivelse/plan for psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset er under ferdigstilling og vil med det første bli oversendt til Helse Nord.  
 
• Formalisering av samarbeidet mellom DPS på Helgeland og akuttavdelingen i Bodø 

(Helgeland, NLSH).  

side 30



Det er fortsatt ikke etablert en formalisert samarbeidsavtale om overflytting av pasienter etter 
akuttbehandling i 1. tertial, men en slik avtale skal være nært forestående.  
 
• Levere tjenester til pasienter med sykelig overvekt i tråd med nasjonale retningslinjer 

(NLSH). 
Utredning og behandling av sykelig overvekt er etter hvert blitt integrert i virksomheten til 
medisinsk avdeling. Det planlegges utvidelse av tilbudet til også å omfatte konservative tiltak. De 
nye nasjonale retningslinjene skal ligge til grunn for prioritering og behandling av pasienter med 
sykelig overvekt. For å sikre kapasitet til utredning må lokalsykehusene trekkes inn i 
grunnutredningen i vesentlig grad.    
 
• Samarbeidet med NLSH om en mest mulig effektiv bruk av den samlede intensivkapasiteten, 

evt. løsningsalternativer på kort sikt (UNN). 
Intensivkapasiteten ved UNN Tromsø er vesentlig lavere enn behovet. Det utarbeides nå 
bemanningsplaner for å sette intensivavdelingen i Tromsø i stand til å håndtere i første omgang 
10 pasienter døgnkontinuerlig, mot 6-7 pasienter i dag. Videre planlegges en ytterligere økning i 
intensivkapasiteten i tråd med den pågående utredningen om intensivkapasiteten i Helse Nord. 
Når intensivavdelingen ved UNN er full, som er tilfellet stadig oftere, gjøres det kontinuerlig 
vurderinger av hvilke pasienter som kan flyttes til andre sykehus, og både NLSH, Harstad, 
Narvik og andre lokalsykehus tas i bruk for å utnytte den samlede kapasitet best mulig. 
 
• Tiltak for å øke andel heltidsstillinger 
Helseforetakene vurderer det slik at ”ufrivillig” deltid ikke er et stort problem i Helse Nord. 
NLSH gjennomførte før utgangen av 2007 en elektronisk basert undersøkelse blant de 
deltidsansatte for å avdekke omfanget av ufrivillig deltid, samt avdekke aktuelle tiltak for å øke 
stillingsandelen i denne gruppen. Respondentenes tilbakemeldinger og aktuelle tiltak er under 
vurdering. Et partsammensatt utvalg er i gang med arbeidet, aktuelle tiltak vil bli rapportert i 
ettertid. 
 
• Gjennomføre ROS (risiko og sårbarhets)-analyse på samtlige systemer som inneholder 

sensitiv informasjon. 
Informasjonssikkerhetsforumet har dette på sin agenda og har satt en plan for gjennomføring av 
ROS-analyser av de kliniske systemene. Dette innebærer at helseforetakene vil ha dette 
gjennomført innen utgangen av året. Et felles verktøy for ROS-analyser blir benyttet i hele 
regionen slik at dette kan enkelt slås sammen for helhetsbilde (både på HF nivå og RHF nivå). 
Det gjennomføres stadig "små" analyser, f eks knyttet til HelseEnhetsRegisteret, HER slik at 
dette må ses på som pågående prosesser.  
 
UNN bidrar gjerne med kompetanse og erfaring til de øvrige helseforetakene i denne typen 
arbeid. Før de andre helseforetakene blir mer selvhjulpne vil UNN ha kapasitetsproblemer. 
Arbeidet med SLA (service level agreement)- avtaler er forsinket p.g.a. problemer med å få på 
plass omforente løsninger mellom de fire helseforetakene og Helse Nord IKT. UNN HF ved 
SKIS (Senter for kliniske ikt-systemer) har påtatt seg oppgaven med å koordinere 
helseforetakenes bestillerorganisasjoner i forhandlingene. Ved UNN skal en klinikk (egentlig 
avdeling i klinikken) gjennomføre ROS-analyse i løpet av første del av juni, og øvrige klinikker 
vil starte etter sommerferien. I første omgang skal DIPS vurderes, deretter øvrige system.  
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Helgelandssykehuset gjennomførte ikke ROS-analyser i 1. tertial, men vil gjøre dette på DIPS, 
PACS/RIS/røntgen og Lab/blodbanksystem før sommerferien. NLSH har gjennomført ROS-
analyser for DIPS ved NLSH Sentrum og Rønvik, og skal gjennomføre tilsvarende ved NLSH 
Lofoten og Vesterålen i mai/juni. Videre skal det gjøres risikovurderinger med hensyn til behov 
for ytterligere ROS analyser knyttet til andre av foretakets pasientadministrative systemer. 
 
Finnmark har gjennomført ROS-analyser i forbindelse med overtakelse av ambulansetjenesten og 
omlegging til en AMK-sentral. 
 
• Innen 1.mars 2008 rapporterer hvilke utviklingsprosjekter knyttet til IKT som er under 

planlegging. 
Helseforetakene har rapportert om flere ulike IKT prosjekter som er under planlegging. Det vises 
til tertialrapportene for detaljer på dette området.  
 
• Innen 1.april 2008 implementere nytt IKT-system for administrering av pasienttransport 

(NISSY) (NLSH, Finnmark) 
 
NLSH rapporterer at reisekontoret tidlig i 1. tertial gikk over til det nye IKT-systemet for 
pasienttransport. Opplæring av rekvirenter som også kan benytte systemet i eget foretak har 
startet opp. Transportkontoret i Helse Finnmark innførte det nye systemet ved årsskiftet. 
Innføringen av systemet har gått bra og bidrar til økt kvalitet og kontroll på samordningen.  
 
NISSY er utstyrt med en modul for elektronisk rekvisisjon som etter hvert skal erstatte 
papirrekvisisjonen. Denne modulen tas i bruk i primærhelsetjenesten 1.juli, og er allerede 
implementert ved de fleste andre HF. Målsettingen er at Helse Finnmark skal ha innført dette i 
Kirkenes og Hammerfest i løpet av juni i år, i første omgang med drosjerekvisisjonene, i løpet av 
høsten planlegges også overgang til elektronisk rekvisisjon for flyreiser.  
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6. Vedlegg til rapport 
Tabeller: 
 
VOP  
 
Antall polikliniske konsultasjoner VOP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 4 721 6 014 4 988 27,4 % 20,6 %
UNN 16 771 16 291 16 088 -2,9 % 1,3 %
Nordlandssykehuset 7 892 9 052 9 807 14,7 % -7,7 %
Helgelandssykehuset 5 400 5 476 5 537 1,4 % -1,1 %
Sum Helse Nord 34 784 36 833 36 420 5,9 % 1,1 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
VOP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 242 267 237 10,3 % 12,8 %
UNN 968 964 988 -0 % -2, %
Nordlandssykehuset 560 598 511 6,8 % 17,0 %
Helgelandssykehuset 59 60 63 1,7 % -4, %
Sum Helse Nord 1 829 1 889 1 798 3,3 % 5,0 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 4 415 4 785 5 693 8,4 % -16,0 %
UNN 18 097 16 289 18 038 -10,0 % -9,7 %
Nordlandssykehuset 18 546 18 209 18 872 -1,8 % -3,5 %
Helgelandssykehuset 2 024 1 946 2 077 -3,9 % -6,3 %
Sum Helse Nord 43 082 41 229 44 680 -4,3 % -7,7 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 615 391 890 -36,4 % -56,1 %
UNN 0 0 0
Nordlandssykehuset 1 402 1 421 1 560 1,4 % -8,9 %
Helgelandssykehuset 368 818 416 122,3 % 96,6 %
Sum Helse Nord 2 385 2 630 2 866 10,3 % -8,2 %

,4 4 
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BUP  
Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 4 483 5 080 4 316 13,3 % 17,7 %
UNN 9 074 10 813 9 016 19,2 % 19,9 %
Nordlandssykehuset 7 029 9 117 6 638 29,7 % 37,3 %
Helgelandssykehuset 3 066 3 754 3 114 22,4 % 20,6 %
Sum Helse Nord 23 652 28 764 23 084 21,6 % 24,6 %

Antall utskreve pasienter - døgnbehandling 
BUP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 8 4 13 -50,0 % -70,0 %
UNN 45 57 45 26,7 % 26,7 %
Nordlandssykehuset 35 30 30 -14,3 % 0,0 %
Helgelandssykehuset 4 2 4 -50,0 % -50,0 %
Sum Helse Nord 92 93 92 1,1 % 0,7 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 93 88 116 -5,4 % -24,1 %
UNN 1 519 906 1 520 -40,4 % -40,4 %
Nordlandssykehuset 1 109 2 020 2 043 82,1 % -1,1 %
Helgelandssykehuset 668 663 643 -0,7 % 3,1 %
Sum Helse Nord 3 389 3 677 4 322 8,5 % -14,9 %

Antall oppholdsdager -dagbehandling BUP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 0 0 0
UNN 0 0 0
Nordlandssykehuset 99 104 232 5,1 % -55,2 %
Helgelandssykehuset 0 0 0
Sum Helse Nord 99 104 232 5,1 % -55,2 %

Antall tiltak (både refusjon og ikke 
refusjon) BUP 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 7 264 8 227 6 880 13,3 % 19,6 %
UNN 14 414 12 877 14 414 -10,7 % -10,7 %
Nordlandssykehuset 10 465 13 822 9 924 32,1 % 39,3 %
Helgelandssykehuset 4 860 5 562 5 291 14,4 % 5,1 %
Sum Helse Nord 37 003 40 488 36 509 9,4 % 10,9 %  
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Rus  
Antall utskreve pasienter - 
døgnbehandling RUS 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 20 29 21 45,0 % 37,0 %
UNN 114 120 122 5,3 % -1,6 %
Nordlandssykehuset 0 0 0
Helgelandssykehuset 0 0 0
Sigma Nord 89 95 100 6,7 % -5,0 %
Finnmarkskollektivet 5 2 2 -60,0 % 0,0 %
Klinikk Nord 15 9 9 -40,0 % 0,0 %
Sum Helse Nord 243 255 254 4,9 % 0,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 
RUS 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 1 045 1 433 1 312 37,1 % 9,2 %
UNN 7 162 5 469 7 274 -23,6 % -24,8 %
Nordlandssykehuset 0 0 0
Helgelandssykehuset 0 0 0
Sigma Nord 5 105 6 241 5 753 22,3 % 8,5 %
Finnmarkskollektivet 1 034 1 319 1 210 27,6 % 9,0 %
Klinikk Nord 1 320 1 402 1 440 6,2 % -2,6 %
Sum Helse Nord 15 666 15 864 16 989 1,3 % -6,6 %

Antall polikliniske konsultasjoner RU 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Helse Finnmark 0 0 0
UNN 1 081 3 604 886 233,4 % 306,7 %
Nordlandssykehuset 522 607 760 16,3 % -20,1 %
Helgelandssykehuset 0 0 0
Sigma Nord 0 0 0
Finnmarkskollektivet 0 0 0
Klinikk Nord 0 0 0
Sum Helse Nord 1 603 4 211 1 646 162,7 % 155,8 %  
 
 
 
 
 
 
 
 

 31
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F.eks medisin, 
ortopedi, barsel, 
kirurgi kr

Rød/gul/grønn 
(høy/middels/lav) Y% x%

Rapportering av omstillingstiltak Helse Finnmark HF
Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Berørt fagområde

Økonomisk effekt 2008 i 
kr

Vurdering av 
gjennomførings-risiko

Sannsynlig måloppåelse 
i %

Sannsynlig 
måloppnåelse i kr 

Måloppnåelse hittil (tom 
april) i %

Ambulanse

Driftsforbedring ifht opprinnelig 
ambulanseplan (ambulansedrift samlet 
styrket med 17 mill kr i 2008)

Prehospitale 
tjenester 5 000 70 % 3 500 0 %

AMK
Reduksjon til en felles AMK i Finnmark 
(nedleggelse Hammerfest)

Prehospitale 
tjenester 3 000 70 % 2 100 0 %

Psykisk helsevern
Driftsforbedringer - redusere merforbruk 
2007 Psykiatri 2 000 100 % 2 000 25 %

Boligforvaltning Justere leiesatser og mer effektiv forvaltning Støttetjenester 6 000 70 % 4 200 25 %

Sykestueplasser
Finansiering - prosjekt 2008 som evt. kan gi 
innføring innsatsstyrt finansiering

Medisinsk 
fagområde 5 000 100 % 5 000 0 %

Gjestepasienter rus
Redusert kjøp plasser gjennom økt aktivitet 
Finnmarksklinikken Rus 2 000 100 % 2 000 33 %

Pasienttransport Administrasjon 8 000 100 % 8 000 33 %
Klinikk Hammerfest Generell effektivisering Somatikk generelt 12 000 50 % 6 000 2 %
Klinikk Hammerfest Organisatoriske endringer Somatikk generelt 1 520 100 % 1 520 25 %
Klinikk Kirkenes Generell effektivisering Somatikk generelt 6 800 50 % 3 400 3 %
Klinikk Kirkenes Organisatoriske endringer Somatikk generelt 6 800 50 % 3 400 3 %

Barnehager
Overføring til Hammerfest og Sør-Varanger 
kommune Støttetjenester 2 000 70 % 1 400 25 %

Stab/støtte Div innsparingstiltak Støttetjenester 2 583 100 % 2 583 33 %
Tiltak 
driftsorganisasjonen Div innsparingstiltak Støttetjenester 2 100 0 % 0 0 % Plan pr. 1. tertial 19000
SUM Helse Finnmark HF 64 803 45 103 70 % 45 103 12 % Oppnådd 7680

Rapportering av omstillingstiltak Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Berørt fagområde

Økonomisk effekt 2008 i 
kr

Vurdering av 
gjennomførings-risiko

Sannsynlig måloppåelse 
i %

Sannsynlig 
måloppnåelse i kr Måloppnåelse hiå

Avdelingsreduksjoner 
iverksatt 2007 Overhengseffekt 2008 40 000 80 % 32 000 33 %
Akuttmedisin Kostnadsreduksjoner 1 000 0 % 0 0 %
Barnehager Opphør barnehagedrift i egen regi 5 000 100 % 5 000 34 %
Data/telefonisystem Opphør system 2 000 100 % 2 000 35 %
Aksjer Salgsgevinst 6 000 100 % 6 000 100 %
Telemedisin Redusert tilskudd 3 000 100 % 3 000 33 %
Omorganisering 6 000 50 % 3 000 33 %
Innleie Redusert volum innleie 20 000 70 % 14 000 19 %
Legeressurser Reduksjoner 20 000 25 % 5 000 0 %

Somatiske avdelinger Div tiltak vedtatt mars 2008 30 800 50 % 15 400 6 %
Psykiatriske 
avdelinger Div tiltak vedtatt mars 2008 10 000 50 % 5 000 4 %
Medisinske 
serviceavd. Div tiltak vedtatt mars 2008 10 400 50 % 5 200 4 %
Driftsavdelinger Div tiltak vedtatt mars 2008 4 000 75 % 3 000 10 %
Stabsavdelinger Div tiltak vedtatt mars 2008 1 900 100 % 1 900 0 %
LUO - 
omorganisering Prosjekt langsiktig utvikling og omstilling 30 000 17 % 5 000 0 %
Bolgforvaltning Salgsgevinst 70 000 14 % 10 000 0 % Plan pr. 1. tertial 34500
SUM Universitetssykehuset HF 260 100 44 % 115 500 12 % Oppnådd 31300
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Rapportering av omstillingstiltak Nordlandssykehuset HF

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Berørt fagområde
Økonomisk effekt 

helårseffekt
Vurdering av 

gjennomførings-risiko
Sannsynlig måloppåelse 

i %
Sannsynlig 

måloppnåelse i kr Måloppnåelse hittil i %

Ambulanse
Nedlegging ambulanseenhet Innhavet, 
Hamarøy 1 000 100 % 1 000 33 %

Kirurgi/gynekologi Sammenslåing sengepost 6 000 70 % 4 200 23 %
Kriurgisk avdeling Redusert innleie 2 500 70 % 1 750 23 %
Laboratorier Redusert bemanning 6 000 75 % 4 500 25 %
Laboratorier Økte inntekter poliklinikk 1 000 100 % 1 000 33 %
Klinisk service og 
rehabilitering Kostnadsreduksjon (vakanser, reiser) 478 100 % 478 33 %

Avd. Lofoten

Tiltaksplan Lofoten (reiser, bemanning v/ny 
organisering, felles skrivetjeneste, innleie 
leger og turnusplaner) 4 500 90 % 4 050 30 %

Medisinsk avd. Økt DRG-inntekt 7 500 60 % 4 500 20 %

Medisinsk avd.

Reduserte kostnader(kurs, reiser, 
feriestenging, innleie og vakansvakter, 
medikamentforbruk) 7 500 60 % 4 500 20 %

Nevrologisk avd. Vakanser og omlegging av arbeidsplaner 1 000 100 % 1 000 33 %

Avd.Vesterålen

Tiltaksplan Vesterålen (omlegging 
sengetilbud psykiatri, samlokalisering 
pasientmottak/legevakt, innleie kirurger, 
redusert kapasitet intensiv og effektivisering 
av kjøkkendrift) 4 600 90 % 4 140 30 %

ØNH/Revma/øye Redusert sengetall 3 000 100 % 3 000 33 %
Avd.reduksjoner 
(brev 11.7.2007)

Tjenesteplaner, prosessanalyser, DRG-
inntekter, reiser og annet 22 112 60 % 13 267 20 %

Trinn 2 0 %
Ambulanse Redusert overtid og variabel lønn 5 000 50 % 2 500 17 %

Operasjonsavd.
Kostnadsreduksjon ned til bemanningsnivå 
sammenlignbare sykehus 2 900 80 % 2 320 27 %

Barneavd. Reduksjon av høyt kostnadsnivå 2 000 100 % 2 000 33 %
Klinisk service og 
rehabilitering Kostnadsreduksjoner 1 000 100 % 1 000 33 %
Salten Psykiatriske 
senter Reduksjon av overforbruk 2 900 80 % 2 320 27 %
ØNH/Revma/Øye Omlegging til 5-dagerspost 1 500 100 % 1 500 33 %
Pasienttransport 3 022 80 % 2 418 27 %

Avd. Vesterålen
Reduksjon kostnadsnivå (spesielt kirurgi og 
intensiv/mottak) 5 000 50 % 2 500 17 %

Nye tiltak Vedtatt i styremøte 14.04.2008 0
Medisin/akuttmed 
avd. Observasjonspost medisinsk avd 0

Nevrologisk avd. Sammenslåing Nevrologisk avd og KSR 0

Kirurgisk avd Reduksjon 12 senger kirurgisk avdeling 0

SSKV/SPS/BUPA Besparelse psykiatri 3 500 20 % 700

Driftsteknisk avd
Overføring av Rensåsen barnehage til Bodø 
kommune 0

Akuttmed Reduksjon i fagtid ambulansetjenesten 0

Reduksjon utskrivningsklare pasienter 0

Driftsteknisk avd Realiseringsgevinst eiendom 0
( Reduksjon månedsverk med 120) Sum 46 500 0 0 %

Andre driftskostnader Reduksjon 30 000 0 0 % Plan pr. 1. tertial 56837
170 512 64 643 13 % Oppnådd 21314

Effekt av styresak 20 og 36/2007
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Rapportering av omstillingstiltak Helgelandssykehuset HF

Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Berørt fagområde
Økonomisk effekt 2008 i 

kr
Vurdering av 

gjennomførings-risiko
Sannsynlig måloppåelse 

i %
Sannsynlig 

måloppnåelse Måloppnåelse hittil i år
Sykehusenheter
Mo i Rana Effektivisering/feriestyring 3 600 100 % 3 600 34 %
Mosjøen Effektivisering/feriestyring 3 500 90 % 3 150 30 %
Sandnessjøen Effektivisering/feriestyring 3 000 80 % 2 400 27 %
Føde 0
Mosjøen Årsturnus/justering 400 100 % 400 34 %
Brønnøysund Feriestenging/husleiereduksjon 400 90 % 360 30 %
Fellesområde
Gjestepasienter Somatikk/psykiatri 2 700 100 % 2 700 34 %
Høykostmedisin Pompe-pasient/primærhelsetjeneste 4 000 100 % 4 000 34 %
Syketransport Effektivisering 2 000 90 % 1 800 30 %
Ambulanse Bil/båre 1 800 80 % 1 440 27 %
Beh.hj.midler Innkjøp 300 70 % 210 24 % Plan pr. 1. tertial 7233
SUM Helgelandssykehuset HF 21 700 20 060 92 % 20 060 31 % Oppnådd 6740

Rapportering av omstillingstiltak Helse Nord

Planlagt effekt 
tiltaksplan 2008

Sannsynlig 
måloppnåelse i 1000 

kr
Sannsynlig 

måloppåelse i %
Måloppnåelse hittil i 

år i %
Måloppnåelse hittil i  

1000 kr
Budsjettert oppnådd 

(Fra ØBAK)
Oppnådd forhold 

hold til budsjett hittil
64 803 45 103 70 % 12 % 7 680 19 000 40 %

260 100 115 500 44 % 12 % 31 300 34 500 91 %
170 512 64 643 38 % 13 % 21 314 56 837 38 %
21 700 20 060 92 % 31 % 6 740 7 233 93 %

517 115 245 305 47 % 13 % 67 035 117 570 57 %
Helgelandssykehuset
SUM Helse Nord

Helseforetak
Helse Finnmark
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nordlandssykehuset
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Vedlegg 
 
Tilsyn 1.tertial 2008 
 
Helgelandssykehuset HF: 
 

Status lukking  Kort om hvilke tiltak 
som er satt inn/ 

Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvor Avvik/merknader - innhold

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

    DPS Mosjøen 
 DPS Mo i Rana  

 2 avvik, 3 merknader 
2 avvik, 2 merknader 

Tilbakemeldingsfristen 
ikke ute på disse, under 
oppfølging. 

  

Riksrevisjonen         
Datatilsynet         
Mattilsynet          
Arbeidstilsynet         
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

        

Statens forurensningstilsyn         
Statens strålevern          
Fylkesmannen         
Kommunene Bygningsloven         
Lokalt el-tilsyn      

Kommunalt brannvesen          
Annet         
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Helse Finnmark HF:  
 

Status lukking  Kort om hvilke tiltak 
som er satt inn/ 

Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvor Avvik/merknader - innhold

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

            

Riksrevisjonen         
Datatilsynet         
Mattilsynet          
Arbeidstilsynet         
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap  

        

Statens forurensningstilsyn         
Statens strålevern          
Fylkesmannen         
Kommunene Bygningsloven         
Lokalt el-tilsyn  Mars/April 

Hammerfest Klinikken 
Dette har vært et 
oppfølgingstilsyn etter tilsyn 
19-20 april 2007 og det har 
vært rettet mot el. sikkerhet 

Konklusjonen her er at 4 
avvik fortsatt ikke er lukket 
og foretaket har fått frist til 
15 mai å lukke avvikene 

Begjæring om lukking av 
avvik vil bli sendt innen 
tidsfristen 

Kommunalt brannvesen          
Annet         
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
     
Tilsynsmyndighet Tilsyn når/hvor Avvik/merknader - innhold Status lukking  Kort om hvilke tiltak som 

er satt inn/ 
   per dd.  andre kommentarer 
Statens Helsetilsyn  Senter for psykisk helse 

Sør-Troms 6- 7/5-08  
3 avvik: 1. mangler system som sikrer 
at henvisn blir vurdert ift rett til nødv 
helsehj. 2. Sikrer ikke at det settes 
forsvarlige individuelle 
behandlingsfrister og at disse 
overholdes. 3. Har ikke system som 
sikrer at utredn og beh dok systematisk 
i journ. 

Foreløpig 
tilbakemelding ikke 
mottatt, avvik kun 
meddelt i sluttmøte

  

(Det gjennomføres eget tilsyn av 
blodbanker) 

     

  Blodbanken Tromsø 
Dok.granskning januar 
08 

1 avvik: UNN HF sikrer ikke at 
blodbankens faglige prosesser 
tilfredsstiller blodforskriftens krav. 
IK/kvalitetssystem ivaretar ikke 
ledelsens ansvar for at dette skal være 
styrte prosesser som skal følges opp på 
en systematisk måte 

Frist for plan for 
lukkig 10. juni 

  

Riksrevisjonen         
Datatilsynet Journalarkivet 3/3-08 Ingen avvik Saken avsluttet   
Mattilsynet          
Arbeidstilsynet         
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

        

Statens forurensningstilsyn         
Statens strålevern          
Fylkesmannen         
Kommunene Bygningsloven         
Lokalt el-tilsyn          
Kommunalt brannvesen          
Annet         
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Tilsynsmyndighet Tilsyn 
når/hvor 

Avvik/merknader -
innhold 

Status lukking 
per dd.  

Kort om hvilke 
tiltak som er satt 

inn/andre 
kommentarer 

Statens Helsetilsyn  
(Det gjennomføres eget 
tilsyn av blodbanker) 

Vesterålen 
DPS, Andenes 
 
Lofoten 
2.03.08 
 
Sentrum 
Boldbanken 

Tilsyn oktober 2007 – 5 
avvik og 3 merknader 
 
Foreløpig rapport angir 2 
merknader, psykisk 
helsevern 
 
Foreløpig rapport 
(30.04.08) melder 1 avvik 

Lukket i brev 
av 22.04.08 
 
 
 
 
 
Avventer 
formell rapport 

 
 
 
Plan for forbedring 
under utarbeiding 
 
 
Plan for lukking 
under utarbeiding 
 

Mattilsynet  Sentrum 
 
Lofoten 
18.02.08 
 
Vesterålen 
08.04.08 

Venter tilbakemeld. etter 
nylig gjennomført tilsyn 
 
4 avvik 
 
Forhåndsvarsel om 5 
punkter med krav til 
forbedring 

 
 
 
Lukket 
 
Gitt tilsvar om 
plan for 
utbedring 

 

Statens forurensningstilsyn NLSH  
Krav til PCB 
sanering 

Søkt disp. for noen 
elementer – svar avventes 

Ikke lukket Vedtatt plan for 
PCB-fritt sykehus 
innen høsten 2008 

Kommunalt brannvesen  Rønvik, RBB 
 
 
 
 
Vesterålen 
 
 
 
Lofoten  
(29.06.07) 
 
 

6 avvik til system og 
bygning/vedlikehold 
 
 
 
Div. avvik knyttet til 
bygningsmessig 
infrastruktur 
 
7 avvik og 2 merknader 

Tiltak og 
tiltaksplan for 
lukking er 
godkjent 
 
Ikke lukket 
 
 
 
4 avvik lukket – 
2 avvik lukkes 
innen 31.05.08 
og ett innen 
31.12.2008 

Plan for utbedring 
under utførelse, 
innen høsten 2008 
 
 
Planlagt lukket v/ 
nytt sykehusbygg 
 
 

Annet 
Brannteknisk gjennomgang 
i regi av Helse Nord 

NLSH 
Sentrum, 
Lofoten og 
Vesterålen 

Diverse forhold påpekt i 
egen rapport 
(Reinertsen rapporten) 

 Tiltak budsjettert og 
under iverksetting  

 

Nordlandssykehuset HF:  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.6.2008 200800531-2 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde/Jan Petter Monsen/Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 63-2008  BUDSJETT 2009 – PREMISSER FOR DRIFT  
 OG INVESTERING 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål 
Helseforetakenes arbeid med budsjett er en omfattende prosess som involverer mange enheter 
og funksjoner. Styret for Helse Nord RHF har derfor etablert en praksis, hvor en i junimøtet 
tildeler rammer og setter krav som premisser for budsjettarbeidet. 
 
I saken inviteres Styret til å vedta økonomiske resultatmål og drift- og investeringsrammer for 
2009. I tillegg legges det fram overordnede faglige føringer, forslag til disponering av midler, 
samt en foreløpig vurdering av omstillingsutfordring 2009. Helseforetakenes konkrete tiltak 
vil presenteres i høst.  
 
Saken er drøftet med konserntillitsvalgte, den 9. juni 2008. Drøftingsprotokoll er innarbeidet i 
saken.  
 
Økonomisk utvikling i 2008 
Regnskapsrapport pr. utgangen av april viser en samlet årsprognose for 2008 med underskudd 
på i størrelsesorden 155 mill kr i avvik fra resultatkrav fra eier før effekter av lønnsoppgjør 
utover 5 %. Estimatet for året er usikkert blant annet som følge av at flere tiltak er planlagt å 
gi større effekter senere på året og at endelige effekter av lønnsoppgjør er ukjent. Utviklingen 
hittil er at tiltakene gir betydelig lavere effekt enn planlagt.  
 
I vedtatt budsjett 2008 aksepterte styret at tiltak med engangseffekter (blant annet salg av 
boliger) kan bidra til at resultatkravet realiseres. Dette for å gi UNN noe mer tid til å 
gjennomføre omstillingstiltakene. Foretaksmøtet 3. juni vedtok imidlertid at salgsgevinster og 
nedskrivninger skal unntas fra resultatkravet og gevinster kan dermed ikke bidra til å løse 
resultatkravet.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i forslag til Revidert Nasjonalbudsjett kommet med et 
opplegg for håndtering av økte pensjonskostnader i 2008. Det er foreslått en økning av Helse 
Nords basisramme på 340 mill kr for å håndtere premieøkningen, mens resultatkravet 
reduseres fra underskudd på 414,8 mill kr til 68 mill kr.  Det er varslet at forslag til fremtidig 
håndtering legges frem i statsbudsjett 2009. Inntil videre legges det til grunn at foreslått 
tilleggsbevilgning for 2008 og korrigert underskuddsmål på 68 mill kr videreføres i 2009.  
 
Gjennomføring og oppfølging av følgende utredningsarbeid vil kunne få økonomisk effekt for 
helseforetakene: 
 
• Utredningsprosjekt ”Balanse 2008”  
• Gjennomgang av logistikk, herunder pasientflyt  
• Strukturelle endringer innen laboratoriefag, intensivmedisin og barnemedisin 
• Oppfølging av kreftkirurgi (tykktarmskreft og kreftrehabilitering). 
• Gjennomføring av desentralisering av polikliniske kontroller 
• Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom foretakene 
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Medbestemmelse 
Saken ble drøftet i samarbeidsmøte med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 9. juni 2008.  
 
Partene er enige om følgende: 
For å kunne utvikle tilbudet til pasientene, sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i regionen, samt 
gjennomføre nødvendige investeringer, er det nødvendig å skape økonomisk handlefrihet.  
 
Helseforetakene skal gå i økonomisk balanse, og det skal samtidig settes av midler til 
fremtidige investeringer. Størrelsen på kravet til de avsatte midlene spesifiseres og begrunnes 
i styresaken som fremmes for styret i Helse Nord RHF, den 18. juni 2008.  
 
Resultatene viser at risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene ikke er god 
nok, og det blir derfor viktig å prioritere regionalt arbeid for bedre kvalitetssikring. Tiltak må 
evalueres, slik at de som fungerer kan nyttegjøres for andre, og de som ikke fungerer taes bort 
og erstattes med nye tiltak. 
 
Partene er derfor enige om at det er viktig for at foretaksgruppen fokuserer på 
organisasjonskultur og utvikling av denne. 
 
Økonomiske planrammer 2009  
For å fastsette økonomiske driftsrammer for helseforetakene tas det utgangspunkt i vedtatte 
rammer for 2008. Det justeres for tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett til håndtering 
av pensjonspremie. Fordelingen foreslås gjort ut ifra at beregnet andel til somatikk fordeles på 
bakgrunn av inntektsfordelingsmodellen, mens det øvrige fordeles relativt mellom 
funksjonsområder. For 2008 er det foreslått å fordele ekstrabevilgningen ut ifra vedtatt 
resultatkrav knyttet til pensjon. Dette gir følgende fordeling av økte inntekter i 2008 og 2009.  
 

Etter resultatkrav Somatikk etter inntektsfordelingsmodell Differanse
Fordeling av økte inntekter knyttet til pensjon (2008) Rest etter andel øvrige funksjoner (2009)
Helgelandssykehuset 37,2                                   42,6                                                         5,4
Nordlandssykehuset 97,5                                   92,4                                                         -5,0
UNN 160,0                                 155,0                                                       -5,0
Helse Finnmark 44,0                                   50,0                                                         6,0
Sykehusapotek Nord 0,0
Helse Nord RHF 1,4                                     -1,4
Helse Nord IKT
Foretaksgruppen 340,0                                340,0                                                      0,0  
 
Forskningsmidler fordeles på et senere tidspunkt.  
 
I styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – Ikke medisinsk virksomhet vedtok 
styret å innføre årlig avkastningskrav på boliger på 5 % av innskutt boligkapital. 
Avkastningskravet ble innført for å sikre at boligkapitalen utnyttes effektivt, og er gradvis 
trappet opp. Etter hvert som avkastningskravet har økt har Helse Nord RHF dratt inn midler 
fra helseforetakene tilsvarende effektiviseringskravet. For 2008 er kravet 3 % og i sak 16-
2006 var det signalisert en opptrapping til 5 % i 2009.  
 
Med bakgrunn i helseforetakenes utfordringer med å identifisere tilstrekkelige tiltak for å 
bringe økonomien i balanse foreslås det at kravet ikke trappes videre opp i 2009. Videre 
oppfølging av effektiv boligforvaltning kan dermed være en del av helseforetakenes 
tiltaksplan.  
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Helse Nord RHF har i 2008 tilbakeholdte midler på 127 mill kr. Av disse er 82 mill kr bundet 
opp til dekning av fremtidige kapitalkostnader. Disse foreslås fremdeles holdt tilbake og vil 
dermed fungere som sentral buffer i 2009. Dette vil bidra til styrking av likviditeten og gi økt 
rom for fremtidige investeringer. Utbygging av nye store sykehusbygg innebærer i hovedsak 
kvalitetsforbedring og medfører som regel økte kostnader ut over det helseforetakene kan 
finansiere gjennom bortfall at kostnader og effektivisering. Styret har derfor lagt opp til å 
bistå de enkelte HF ved å skjevfordele en del av basisrammen i en periode. Dette 
gjennomføres ved at en del av basisrammen (knapt 600 mill kr) fordeles til HF etter en nøkkel 
knyttet til kapital. Styret har tidligere fordelt 20 mill kr til Nordlandssykehuset som bidrag til 
realisering av trinn 1 nybygg i Bodø, mens det er holdt igjen 82 mill kroner sentralt som skal 
fordeles til HF når de strategiske prosjektene er på plass. I tillegg har styret mulighet til å 
skjevfordele den årlige prisveksten av denne delen av basisrammen.  
 
Det foreslås å følge opp denne strategien slik den ble presentert i styresak 68-2007.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investeringsplan del 1
Nordlandssykehuset Bodø trinn 2 75 64 64 62 62

Investeringsplan del 2
Nordlandssykehuset Vesterålen 28 20 19 19 17

UNN Narvik 10 10 9 9 9
Helse Finnmark Kirkenes 20 20 19 19 19 18
Helse Finnmark Hammerfest 20
UNN Tromsø A-fløy 10 10 10 9 9 9

Sum 0 0 0 30 143 123 120 118 135  
 
Øvrig styrking av prioriterte driftstiltak. 
Styret har, som det er redegjort for ovenfor, disponibelt ca 45 mill kr til prioritering av nye 
tiltak på foretakene.  Disse foreslås disponert som følger.  
 
• 14,9 mill kr - Opptrapping av Senter for spiseforstyrrelser for voksne ved 

Nordlandssykehuset 
• 11,2 mill kr - Opptrapping av Senter for spiseforstyrrelser for barn ved UNN  
 
Styret har da fulgt opp sine vedtak i sak 06-2004 Senter for behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser i Helse Nord. Øvrige midler (18,9 mill kr) holdes foreløpig igjen i Helse 
Nord RHF og vil prioriteres senere. Aktuelle tiltak er pålegg strålevern, oppfølging 
kronikersatsning styresak 6 – 2008 (diabetes, geriatri), oppfølging intensivmedisin, herunder 
donoransvarlige leger og oppfølging pediatriplan med mer. Prioritering mellom disse og 
eventuelle andre tiltak gjøres senere.  

 
Tabellen viser foreslåtte prioriteringer.  
 
Tiltak / styrking (mill kr) akkumulerte tall 2009 2010
Spiseforstyrrelser NLSH 9,4 14,9
Spiseforstyrrelser UNN 7,2 11,2
Prioriteres senere /kronikersatsning, intensivplan etc. 18,9 18,9
Reserve engangstiltak 2009 9,5
SUM 45 45  
 
Prioriteringene når ikke et årlig nivå på 45 mill kr i 2009. Dette innebærer at det i 2009 er en 
sentral buffer på 9,5 mill kr. Dersom ikke midler til senere prioritering (18,9 mill kr) får 
helårseffekt 2009 vil differansen også fungere som buffer i 2009. Styret kan på et senere 
tidspunkt vurdere å disponere disse til engangs-/omstillingstiltak i 2009.   
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I opptrappingsplanen gjenstår kun utdeling av øremerkede midler knyttet til enhet for idømt 
behandling ved Nordlandssykehuset. Vedtatt driftsramme for dette prosjektet er 15,3 mill kr. 
Enheten vil være i drift fra sommer 2009 og det foreslås at 9 mill kr tildeles NLSH i 2009, 
med videre opptrapping til 15,3 mill kr i 2009.  Det foreslås videre at NLSH, i tråd med 
tidligere praksis, tildeles kapitalkompensasjon på 4 % av godkjente rammer (halvårseffekt 
2009 = 1,05 mill kr) til rus/psykiatri post og enhet for idømt behandling.  
 
Den regionale inntektsfordelingsmodellen er oppdatert med nye grunnlagstall for befolkning, 
pasientstrømmer med mer. Effekten av dette er en mindre omfordeling mellom foretakene i 
2009. Disse fremkommer av tabellen under.  
 

Oppdateringer/HF Helgeland NLSH UNN Finnmark 
SUM -621 -1 590 558 1 653

Effekter oppdatering inntektsfordelingsmodell budsjett 2009 (i 1000 kr) 

 
 
For detaljer vedrørende fordeling av basisramme vises det til vedlegg 1. 
 
Økonomiske resultatkrav 
I henhold til tidligere vedtak i styret og føringer fra eier skal økonomien være i balanse i 
2009. I sum foreslås det et budsjettert overskudd på 28 mill kr for foretaksgruppen i 2009, før 
lovlig underskudd knyttet til pensjon. Dette for å styrke likviditeten og muligheter til å utvikle 
tilbudet til pasientene i regionen gjennom ønskede og nødvendige investeringer i årene 
fremover. Å planlegge med overskudd for enkelte HF i 2009 og for alle HF fra og med 2010 
vurderes som nødvendig for å kunne skape handlefrihet og styrke mulighet for prioriteringer. 
 
Styret inviteres derfor til å vedta resultatmål som nedenfor.  
 
Resultatkrav 2009 Avvik pensjonskostnad Resultatkrav 2009 Resultatmål 2009

eks pensjon 
Helgelandssykehuset -7,0 5,0 -2,0
Nordlandssykehuset -18,2 10,0 -8,2
UNN -29,9 0,0 -29,9
Helse Finnmark -8,3 0,0 -8,3
Sykehusapotek Nord -1,8 2,8 1,0
Helse Nord RHF -2,8 10,2 7,4
Helse Nord IKT 0,0 0,0 0,0
Foretaksgruppen -68,0 28,0 -40,0
 
For Helgelandssykehuset foreslås det at krav om overskudd videreføres. Helseforetaket fikk 
økt sine inntekter betydelig i 2008 som følge av implementering av 
inntektsfordelingsmodellen. Forventet økning i intern pasientmobilitet og fortsatt relativ 
nedgang i befolkningen på Helgeland vil bety at Helgelandssykehuset i årene fremover må 
forvente at inntektsmodellen vil medføre årlige trekk i inntektene. I 2009 blir nettoendring i 
inntekter liten (-0,6 mill kr) og det foreslås derfor at Helgelandssykehuset også for 2009 
pålegges å gå med overskudd på 5 mill kr.   
 
For apoteket skjerpes kravet med 0,3 mill kr. Helse Finnmark har i 2008 hatt et utsatt 
balansekrav på 10 mill kr. For 2009 foreslås det krav om balanse.  
 
For UNN foreslås det krav om balanse i driften 2009 tilsvarende 2008. Eventuelle 
salgsgevinster skal i henhold til sak 111-2005 medføre tilsvarende overskuddskrav.  
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Utbyggingen ved Nordlandssykehuset forutsetter overskudd i driften i perioden frem til nye 
avskrivninger påløper i 2013. Dette for å bygge opp likviditet til å gjennomføre 
investeringene, og bæreevne til å håndtere økte kostnader når nybyggene tas i bruk. 
Åpningsbalanseavskrivninger reduseres med ca 17 mill kr i 2009 og det er viktig at denne 
reduserte kostnad ikke benyttes til å driftskostnader på andre områder, men at frigjorte midler 
”spares” slik at de kan brukes til å styrke likviditet og for å håndtere fremtidige avskrivninger 
når nybygget tas i bruk. Nordlandssykehuset får i 2009 økning i avskrivninger som følge av 
gjennomføring av tiltaksplan psykiatri. Det foreslås derfor at deler av denne handlefriheten 
benyttes til finansiere disse økte avskrivninger, mens resten ”spares”. Resultatkravet for 
Nordlandssykehuset settes dermed til overskudd på 10 mill kr.  
 
Det foreslås krav om overskudd for Helse Nord RHF og balanse for Helse Nord IKT.  
 
Salgsgevinster vil i tråd med styresak 111-2005 og foretaksmøtet, den 3. juni 2008 medføre 
tilsvarende skjerpet resultatkrav i årene fremover.  
 
Økonomisk tilpasningsutfordring og risiko  
Helseforetakenes foreløpige vurdering av omstillingsutfordring summeres grovt til i 
størrelsesorden 350 mill kr. Uløst utfordring summeres pt grovt til i størrelsesorden 165 mill 
kr. Effekter av lønnsoppgjør 2008 og eventuelt overheng 2009 er ikke kjent i skrivende stund 
og ikke inkludert i vurderingen.  
 
Tallene er beheftet med usikkerhet. Dette er særlig knyttet til vurderingen av overhengseffekt 
av tiltak iverksatt i 2008, og effekter av sannsynlige tiltak i 2009. Disse tiltakene er til dels 
overordende vurderinger av effekter av organisasjonsendringer/tiltak. Dette gjelder særlig 
UNN og NLSH. Helseforetakene skal frem mot oktober arbeide med identifisering, 
konsekvensutredning og drøfting av samtlige tiltak. Det må derfor forventes endringer i disse 
vurderingene videre i budsjettprosessen. 
 
Omstillingsutfordring/tiltak 2009 (mill kr) Helgeland NLSH UNN Finnmark SUM
Estimat avvik fra resultatkrav 2008, før avvik lønnsoppgjør 0 -120 -150 -35 -305
Engangseffekter 2008 0 18 -10 0 8
Nye utfordringer 2009/skjerping resultatkrav/midler disponert -15 -2 -19 -18 -53
Sum omstillingsutfordring 2009 -15 -104 -179 -53 -350
Overhengseffekt tiltak iverksettes 2008 vurdert per juni 2008 3 10 105 25 143
Sannsynlige nye tiltak 2009 vurdert per juni 2008 30 13 43
Rest uløst vurdert per juni 2008 -12 -64 -74 -15 -164

 
Når statsbudsjettet er kjent er inntektssiden relativt oversiktlig. Risiko i 
budsjettgjennomføring er i første rekke relatert til  
 
• Identifisering av gjennomførbare tiltak  
• Gevinstrealisering av identifiserte tiltak  
• Lønns- og prisvekst 2008 og 2009 
• Øvrig kostnadsvekst, herunder medikamentkostnader, gjestepasientkostnader etc.  
 
I budsjettoppleggene hittil har det generelt vært svært lite rom for å håndtere usikkerhet. For å 
nå resultatkravet må det derfor identifiseres og gjennomføres tiltak slik at uforutsette 
kostnader og usikkerhet håndteres innenfor vedtatte rammer. Helseforetakenes budsjettering 
av generelle tiltak, herunder planlagte effekter av fraværsreduksjon og organisasjonsendringer 
må vurderes nøye i forhold til risiko og realisme.  
 
Hverdagsrasjonalisering av driften er et svært viktig bidrag i omstillingsarbeidet. Med en 
omsetning på om lag 11 mrd vil potensialet for kostnadsreduksjoner være betydelig. 
Omstillingsutfordringen er stor og omstruktureringer av tilbud med permanent reduksjon av 
kostnader må være sentralt i det videre budsjettarbeidet.  
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Faglige rammebetingelser og aktivitetsforutsetninger  
I plan for Helse Nord 2008-2010, som ble vedtatt i styret i mars 2008 fastsettes 
foretaksgruppens overordnede mål og prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, 
forskning, pasientopplæring og brukermedvirkning. For planperioden 2008 - 2010 prioriteres: 
 
- Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
- Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten og utvikle helhetlige 

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

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
- Videreutvikle brukermedvirkning 
- Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
- Å stabilisere fagmiljøene gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø. 
- Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen. 
  
Vedtatte handlingsplaner og tiltak for styrking av tilbudet til helsepolitisk høyt prioriterte 
pasientgrupper vil medvirke til en mer helhetlig tilnærming til pasientene og samtidig gi 
styrking av tilbud i hele regionen. Iverksettingen av planene avhenger imidlertid av 
økonomisk kontroll. Kapasiteten på andre fagområder med mindre kapasitetsbehov (kirurgi) 
må tilpasses og reduseres tilsvarende. Økt dagbehandling, desentralisering og samhandling 
med primærhelsetjenesten vil være sentrale grep i omstillingsarbeidet både for å få ned det 
høye sykehusforbruket og for å forbedre tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene til 
pasientgrupper hvor behandlingsvolumet er stort og nærhet til tjenestene viktig. 
 
I føringer for budsjett 2008 var det vedtatt at helseforetakene skulle planlegge med somatisk 
aktivitet (ISF og poliklinikk) på omtrent samme nivå som 2007. Dog må det gjøres 
vurderinger mellom ulike sykdomsgrupper med utgangspunkt i insidensendringer og 
behandlingsmuligheter. Denne samme føringen gjelder for 2009.  
 
For psykisk helsevern skal det være vekst i Helse Nord samlet. Det er imidlertid kun NLSH 
som har prosjekter som ikke er ferdigstilt (Enhet for idømt behandling og rus/psykiatripost i 
ferdigstilles sommer 2009). For de øvrige foretakene vil vi være i en konsolideringsfase innen 
psykisk helsevern. Videre oppfølging av produktivitetskravene tilsier likevel en videre 
aktivitetsvekst.   
 
Investeringer 2009  
Styret behandlet i sak 96-2007 Rammer og føringer for 2008. Styret vedtok en total 
investeringsramme på 579 mill kr basert på en forutsetning om 50 mill kr i lån til 
Nordlandssykehuset byggetrinn 2 og dekning av avdrag på tidligere lån med 68 mill kr.  
 
Total investeringsrammen for 2009 foreslås satt til 675,45 mill kr forutsatt 146,45 mill kr i lån 
til Nordlandssykehuset byggetrinn 2 og dekning av avdrag på tidligere lån med 68 mill kr. 
 
Styret har vedtatt at investeringsrammene er betinget av at det foreligger styrebehandlede 
analyser i de respektive HF som redegjør for en forpliktende plan for å oppnå eiers fremtidige 
resultatkrav, inklusive de planlagte investeringer. For at foretakene skal få disponere den 
basisfinansierte investeringsrammen kreves det at styret for foretaket vedtar et budsjett i reell 
balanse med tiltak for å løse omstillingsutfordringen og normal usikkerhet. 
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For å godkjenne lånefinansiering av investeringer, i praksis Nordlandssykehuset trinn 2, 
kreves det i tillegg at det foreligger en langsiktig økonomisk analyse, som under de kjente 
forutsetninger, viser at helseforetaket også vil klare å oppnå fremtidig økonomisk balanse. I 
brev av 29. april 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet ble det søkt om å frigi forutsatt lån 
på 50 mill kr i 2008. 
 
Fastsetting av investeringsrammen legger til grunn at foretakene kan klare å oppnå økonomisk 
balanse i 2008. Oppfylles ikke denne forutsetning bør styret senere vurdere å avkorte 
investeringsrammen til et nivå som kan bæres av foretakene og som kan sikre likviditeten for 
driftsåret 2009. 
 
Det foreslås følgende investeringsrammer for 2009: 
 
Investeringsrammer (mill kr) 2009
Helgelandssykehuset 34,5
Nordlandssykehuset 349,9
UNN 166,25
Helse Finnmark 21,25
Helse Nord RHF/regional IKT 54,3
Til styrets disposisjon 49,25
SUM 675,45  
 
Regionale IKT prosjekt er en oppfølging av styret vedtak om å få etablert en felles IKT 
plattform i Helse Nord. HF rammene inkluderer ramme til egenkapitalinnskudd KLP. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. For å kunne utvikle tilbudet til pasientene i regionen og gjennomføre ønskede og 

nødvendige investeringer i årene fremover, er det nødvendig å skape økonomisk 
handlefrihet. Det planlegges derfor med overskudd for enkelte HF i 2009 og det tas sikte 
på overskuddskrav for alle HF fra og med 2010.  

 
2. Resultatmål pr helseforetak, inklusive pensjonskostnader for 2009 fastsettes slik: 
 

Resultatkrav 2009 mill kr 

Helgelandssykehuset -2,0
Nordlandssykehuset -8,2
UNN -29,9
Helse Finnmark -8,3
Sykehusapotek Nord 1,0
Helse Nord RHF 7,4
Helse Nord IKT 0,0
Foretaksgruppen -40,0  

 
3. Helseforetakene skal i planleggingen for 2009 iverksette konkrete tiltak for 

omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og 
konsekvenser for ansatte må utredes og drøftes med tillitsvalgte.   

 
3. I planlegging for endelig budsjett 2009 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd per formål som vist i vedlegg 1. 
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4. Med bakgrunn i helseforetakenes utfordringer med å identifisere tilstrekkelige tiltak for å 

bringe økonomien i balanse, beholdes avkastningskrav på boligkapitalen på 3 % i 2009. 
Videre oppfølging av effektiv boligforvaltning bør være en del av helseforetakenes 
tiltaksplan.  

 
5. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme 

nivå som 2008. Videre prioritering av rusomsorgen og kronikere legges til grunn for 
budsjett 2009.  

 
6. I budsjett 2009 følger styret opp vedtak i sak 06-2004 og tilfører UNN og 

Nordlandssykehuset midler til drift av senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser 
i Helse Nord.  

 
7. Investeringsrammen for 2009 fastsettes til 675,45 mill. kroner for Helse Nord samlet 

forutsatt investeringslån på 146,45 mill kroner. Investeringsramme per helseforetak 
fastsettes i tråd med utredningens punkt 7 slik:  

 
Investeringsrammer (mill kr) 2009
Helgelandssykehuset 34,5
Nordlandssykehuset 349,9
UNN 166,25
Helse Finnmark 21,25
Helse Nord RHF/regional IKT 54,3
Til styrets disposisjon 49,25
SUM 675,45  

 
8. Salgsgevinster kan ikke benyttes som tiltak for å realisere resultatkrav, men kun til 

styrking av likviditet og/eller investeringer. Endringer i investeringsrammer skal i alle 
tilfeller vedtas eksplisitt av styret for Helse Nord RHF. 

 
 
Bodø, den 11. juni 2008 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Planramme basisbevilgning for 2009 og planramme for øremerket 
 tilskudd til opptrappingsplan psykisk helsevern 
 
Utrykte vedlegg: Innspill fra helseforetakene.   
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UTREDNING 
 
1. Innledning  
Som grunnlag for helseforetakenes budsjettarbeid for 2009 inviteres styret til å vedta 
økonomiske resultatmål og drift- og investeringsrammer for 2009. I tillegg legges det fram 
forslag til overordnede faglige føringer og prioriteringer. 
 
2. Litt om budsjettprosessen  
Helseforetakenes arbeid med budsjett er en omfattende prosess som involverer mange enheter 
og funksjoner. Styret for Helse Nord RHF har derfor etablert en praksis, hvor en i junimøtet 
tildeler planrammer, setter krav og gir faglige føringer som premisser for budsjettarbeidet. 
 
Det er lagt opp til en prosess med budsjettmøter mellom det enkelte helseforetak og Helse 
Nord RHF siste uke i mai, september, oktober og november. Helseforetakene er anmodet om 
å komme med innspill til denne saken. Disse er tilgjengelig som utrykt vedlegg. Det er 
gjennomført budsjettmøter med foretakene og de har meldt tilbake på en første vurdering av 
omstillingsutfordring 2009.  
 
Styret vil forelegges ny sak om budsjett og helsepolitisk bestilling (utkast til 
oppdragsdokument) 2009 i november. Rammer og innhold vil her justeres i tråd med føringer 
og forutsetninger i statsbudsjettet som legges frem medio oktober. Det vil her redegjøres for 
omstillingsutfordring og identifiserte tiltak.  
 
Budsjettet konsolideres og vedtas endelig sammen med oppdragsdokumentet.  
 
3. Økonomisk utvikling 2008 
Regnskapsrapport pr. utgangen av april viser en samlet årsprognose for 2008 med underskudd 
på i størrelsesorden 155 mill kr utover resultatkrav fra eier før effekter av lønnsoppgjør utover 
5 %. Estimatet for året er usikkert som følge av at flere tiltak er planlagt å gi større effekter 
senere på året. Tiltak hittil gir lavere effekt enn budsjettert og det prognostiseres at effektene 
på årsbasis blir betydelig mindre enn nødvendig.  
 
Videre er sentral buffer på 127 mill kr inkludert i estimert avvik fra budsjett. Denne er bundet 
opp i fremtidige kapitalkostnader og oppfølging av tidligere vedtak, noe som innebærer at 
avvik fra resultatkrav på helseforetakene overstiger 300 mill kr.  
 
Det vises til tertialrapport nr 1 for ytterligere vurderinger av utviklingen i 2008.  
 
4. Omstillingsutfordring og risiko  
Foretaksgruppen må gjennomføre betydelige omstillinger i årene fremover. Dette for å få 
kontroll med økonomien og legge til rette for gjennomføring av investeringsplanen og 
tiltaksplaner. Ved manglende økonomisk kontroll kan ikke investeringsplanen gjennomføres 
innenfor planlagt tidshorisont og vedtatte styrkinger av prioriterte områder må skyves ut i tid.  
 
Gjennomførte og fremtidige omstillingstiltak er krevende for organisasjonen og de ansatte. En 
vesentlig del av helseforetakenes kostnader er lønnsrelaterte og store deler av innsparingene 
må realiseres gjennom redusert bemanning. Vurdering av struktur og organisering av tilbud 
vil være en viktig del av dette arbeidet.  
 
I budsjett 2008 aksepterte styret at tiltak med engangseffekter (salg av boliger) kan bidra til at 
resultatkravet realiseres. Dette skulle gi UNN og Nordlandssykehuset mer tid på å bringe 
driftsøkonomien i balanse. Gevinster fra salg estimeres til å bli betydelig lavere i 2008 enn 
budsjettert, noe som forklarer deler av estimert resultatavvik for 2008. Foretaksmøtet med 
Helse- og omsorgsdepartementet 3. juni 2008 har slått fast at ”Frigjorte midler ved salget skal 
benyttes etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sitt vedtak i styresak 
111-2005”.  
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Dette innebærer at salgsgevinster ikke kan benyttes til annet enn styrking av likviditeten 
og/eller investeringer. Endringer i investeringsrammer skal i alle tilfeller vedtas eksplisitt av 
styret for Helse Nord RHF. Dette er i tråd med styresak 111-2005 Prinsipper for investering, 
finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. 
 
Helseforetakenes foreløpige vurdering av omstillingsutfordring summeres grovt til i 
størrelsesorden 350 mill kr. Uløst utfordring summeres pt grovt til i størrelsesorden 165 mill 
kr. Effekter av lønnsoppgjør 2008 og eventuelt overheng 2009 er ikke kjent i skrivende stund 
og ikke inkludert i vurderingen.  
 
Tallene er beheftet med usikkerhet. Dette er særlig knyttet til vurderingen av overhengseffekt 
av tiltak iverksatt i 2008, og effekter av sannsynlige tiltak i 2009. Tiltakene er til dels 
overordende vurderinger av effekter/potensial av organisasjonsendringer/tiltak. Dette gjelder 
særlig UNN og NLSH. Helseforetakene skal frem mot oktober arbeide med identifisering, 
konsekvensutredning og drøfting av samtlige tiltak. Det må derfor forventes endringer i disse 
vurderingene i budsjettprosessen videre.  
 
Omstillingsutfordring/tiltak 2009 (mill kr) Helgeland NLSH UNN Finnmark SUM
Estimat avvik fra resultatkrav 2008, før avvik lønnsoppgjør 0 -120 -150 -35 -305
Engangseffekter 2008 0 18 -10 0 8
Nye utfordringer 2009/skjerping resultatkrav/midler disponert -15 -2 -19 -18 -53
Sum omstillingsutfordring 2009 -15 -104 -179 -53 -350
Overhengseffekt tiltak iverksettes 2008 vurdert per juni 2008 3 10 105 25 143
Sannsynlige nye tiltak 2009 vurdert per juni 2008 30 13 43
Rest uløst vurdert per juni 2008 -12 -64 -74 -15 -164

 
Når statsbudsjettet er kjent er inntektssiden relativt oversiktlig. Risiko i 
budsjettgjennomføring er i første rekke relatert til  
 
• Identifisering av gjennomførbare tiltak  
• Gevinstrealisering av identifiserte tiltak  
• Lønns- og prisvekst 2008 og 2009 
• Øvrig kostnadsvekst, herunder medikamentkostnader, gjestepasientkostnader etc.  
 
I budsjettoppleggene hittil har det generelt vært svært lite rom for å håndtere usikkerhet. For å 
nå resultatkravet må det derfor identifiseres og gjennomføres tiltak slik at uforutsette 
kostnader og usikkerhet håndteres innenfor vedtatte rammer. Helseforetakenes budsjettering 
av generelle tiltak, herunder planlagte effekter av fraværsreduksjon og organisasjonsendringer 
må vurderes nøye i forhold til risiko og realisme.  
 
Hverdagsrasjonalisering av driften er et svært viktig bidrag i omstillingsarbeidet. Med en 
omsetning på om lag 11 mrd vil potensialet for kostnadsreduksjoner være betydelig.  
 
Omstillingsutfordringen er stor og omstruktureringer med permanent reduksjon av kostnader 
må vurderes i det videre budsjettarbeidet. I omstillingsarbeidet for 2009 er helseforetakene 
nødt til å iverksette konkrete tiltak for omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte 
pasientgrupper skal skjermes og konsekvenser for ansatte må utredes og drøftes med 
tillitsvalgte.   
 
Helseforetakene vil frem til starten av oktober jobbe videre med tiltaksplaner for å møte 
samlet tilpasningsutfordring i 2009. 
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5. Økonomiske rammebetingelser  
 
5.1 Økonomiske resultatmål 
I 2008 har alle foretakene hatt lovlige underskudd som styringsmål grunnet økte 
pensjonskostnader. I henhold til tidligere vedtak i styret og klare føringer fra eier skal 
økonomien være i balanse i 2009.  
 
Tilleggsbevilgning i 2008 på 340 mill kr knyttet til pensjon forutsettes videreført. Det legges 
dermed til grunn at økte kostnader knyttet til endrede parametere for fastsetting av 
pensjonskostnad kompenseres gjennom økte inntekter. I 2008 er disse økte inntektene 
foreslått fordelt etter vedtatt resultatkrav knyttet til økte pensjonskostnader. Dette for å ikke 
endre på faktiske budsjettforutsetninger for helseforetakene i løpet av 2008. For 2009 foreslås 
det at inntektsfordelingsmodellen legges til grunn for fordeling av andel inntekter til somatisk 
virksomhet (tilsvarende 214 mill kr). Resterende (126 mill kr) foreslås fordelt relativt ut ifra 
basisramme inntekter til øvrige funksjonsområder. Dette gir en omfordelingseffekt i forhold 
til foreslått fordeling 2008 tilsvarende tabellen. Denne fordelingen tilrådes for 2009 begrunnet 
med at helseforetakene da ikke får kompensert økte pensjonskostnader som skyldes 
underliggende vekst i bemanning og lønnskostnader.  
 

Etter resultatkrav Somatikk etter inntektsfordelingsmodell Differanse
Fordeling av økte inntekter knyttet til pensjon Rest etter andel øvrige funksjoner
Helgelandssykehuset 37,2                                 42,6                                                         5,4
Nordlandssykehuset 97,5                                 92,4                                                         -5,0
UNN 160,0                               155,0                                                       -5,0
Helse Finnmark 44,0                                 50,0                                                         6,0
Sykehusapotek Nord 0,0
Helse Nord RHF 1,4                                   -1,4
Helse Nord IKT
Foretaksgruppen 340,0                              340,0                                                     0,0  
 
For å kunne utvikle tilbudet til pasientene i regionen og gjennomføre ønskede og nødvendige 
investeringer i årene fremover, er det nødvendig å skape økonomisk handlefrihet. Vår største 
mulighet til å kunne øke vårt rom for investeringer er å skape overskudd fra drift. 
Overskuddskrav i helseforetak kan være et komplisert styringsbudskap og vil kreve tilvenning 
i organisasjon, ledelse og omgivelser. Det vil imidlertid være nødvendig å planlegge med 
overskudd for enkelte HF i 2009 og for alle HF fra og med 2010 for å kunne skape den 
ønskede handlefrihet. 
 
Styret inviteres på denne bakgrunn å vedta et samlet budsjett på 28 mill kr i overskudd før 
tillatt underskudd knyttet til pensjon. Etter tillatt underskudd knyttet til pensjon (-68 mill kr) 
tilsvarer resultatkravet et underskudd på 40 mill kr.  
 
Styret inviteres til å vedta resultatmål lik 0 for Helse Finnmark, UNN, Helse Nord IKT. For 
Sykehusapotek Nord foreslås det en skjerping av resultatkravet med 0,3 mill kr til overskudd 
på 2,8 mill kr. For Helse Nord IKT innebærer resultatkravet en skjerping av resultatkravet på 
2,4 mill kr. Det foreslås overskuddskrav på 10,2 mill kr for Helse Nord RHF.  Helse 
Finnmark har i 2008 hatt et resultatkrav på -10 mill kr (lovlig underskudd). Foreslått 
resultatkrav innebærer en skjerping på 10 mill kr for foretaket.  
 
For Helgelandssykehuset foreslås det at overskuddskravet fra 2008 på 5 mill kr videreføres i 
2009.  Helseforetaket fikk økt sine inntekter betydelig i 2008 som følge av implementering av 
inntektsfordelingsmodellen. Forventet økning i intern pasientmobilitet og fortsatt relativ 
nedgang i befolkningen på Helgeland vil bety at Helgelandssykehuset i årene fremover må 
forvente at inntektsmodellen vil medføre årlige trekk i inntektene. I 2009 blir nettoendring i 
inntekter liten (-0,6 mill kr) og det foreslås derfor at Helgelandssykehuset også for 2009 
pålegges å gå med overskudd på 5 mill kr.  Dette for å styrke foretakets økonomi, men også 
for å gradvis håndtere forventet omstillingskrav i årene fremover.  
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Utbyggingen ved Nordlandssykehuset forutsetter overskudd i driften i perioden frem til nye 
avskrivninger påløper i 2013. Dette for å bygge opp likviditet til å gjennomføre 
investeringene, og bæreevne til å håndtere økte kostnader når nybyggene tas i bruk. 
Åpningsbalanseavskrivninger reduseres med ca 17 mill kr i 2009 og det er viktig at denne 
reduserte kostnad ikke benyttes til å driftskostnader på andre områder, men at frigjorte midler 
”spares” slik at de kan brukes til å styrke likviditet og for å håndtere fremtidige avskrivninger 
når nybygget tas i bruk. Nordlandssykehuset får i 2009 økning i avskrivninger som følge av 
gjennomføring av tiltaksplan psykiatri. Det foreslås derfor at deler av denne handlefriheten 
benyttes til finansiere disse økte avskrivninger, mens resten ”spares”. Resultatkravet for 
Nordlandssykehuset settes dermed til overskudd på 10 mill kr.  
 
Forslag til resultatkrav fremkommer av tabellen.  
 
Resultatkrav 2009 Avvik pensjonskostnad Resultatkrav 2009 Resultatmål 2009

eks pensjon 
Helgelandssykehuset -7,0 5,0 -2,0
Nordlandssykehuset -18,2 10,0 -8,2
UNN -29,9 0,0 -29,9
Helse Finnmark -8,3 0,0 -8,3
Sykehusapotek Nord -1,8 2,8 1,0
Helse Nord RHF -2,8 10,2 7,4
Helse Nord IKT 0,0 0,0 0,0
Foretaksgruppen -68,0 28,0 -40,0  
 
5.2 Planramme basistilskudd 2009 
Som utgangspunkt for planlegging i 2009 tas det utgangspunkt i vedtatt fordeling av 
rammetilskuddet for 2008. Det justeres for tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett til 
håndtering av pensjonspremie (jf ovenfor).  
 
Helseforetakenes rammer oppdateres med effekter av oppdatering av regional 
inntektsfordelingsmodell og de tiltak som foreslås prioritert i saken.  
 
Forskningsmidler var ikke fordelt i vedtatt budsjett 2008, og disse fordeles på et senere 
tidspunkt.  
 
I styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – Ikke medisinsk virksomhet vedtok 
styret å innføre årlig avkastningskrav på boliger på 5 % av innskutt boligkapital. 
Avkastningskravet ble innført for å sikre at boligkapitalen utnyttes effektivt, og er gradvis 
trappet opp. Etter hvert som avkastningskravet har økt har Helse Nord RHF dratt inn midler 
fra helseforetakene tilsvarende effektiviseringskravet. For 2008 er kravet 3 %.  
 
For 2009 finnes følgende alternativer:  
 
• Øke avkastningskravet til 5 % og dra inn tilsvarende midler fra foretakene  
• Fryse opptrappingen og beholde kravet på 3 %  
• Øke avkastningskravet til 5 % uten å dra inn midler. Kravet vil da inngå i foretakenes 

omstillingstiltak, men dette gir Helse Nord RHF tilsvarende mindre mulighet for å 
prioritere tiltak.  

 
Helseforetakene har betydelige utfordringer med å identifisere tilstrekkelige tiltak for å bringe 
økonomien i balanse. Ved en ytterligere økning av avkastningskravet og inndragning av 
midler øker utfordringen ytterligere. På denne bakgrunn foreslås det at avkastningskravet på 
boligkapitalen ikke trappes videre opp. Videre effektivisering av boligforvaltningen kan 
dermed være del av tiltakspakkene på foretakene og bidra til å bedre økonomien i 2009.  
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5.2.1 Bidrag fra RHF styret til realisering av store strategiske investerings prosjekt. 
Helse Nord ble i 2008 tildelt nye midler til aktivitetsvekst. Av sentral tilbakeholdt reserve på 
127 mill kr, er 82 mill kr satt av til håndtering av fremtidige økte kapitalkostnader, mens 45 
mill kr er disponibelt til prioritering av tiltak.  
 
Utbygging av nye store sykehusbygg (strategiske prosjekt) innebærer i hovedsak en betydelig 
kvalitetsforbedring og medfører økte kostnader ut over det helseforetakene kan finansiere 
gjennom bortfall at kostnader og besparelser som følge av de nye investeringene. Styret har 
lagt opp til å bistå de enkelte HF ved å skjevfordele en del av basisinntekten i en periode. Rent 
praktisk løses dette ved at en del av basisrammen (knapt 600 mill kr) fordeles til HF etter en 
nøkkel knyttet til kapital. Styret har tidligere fordelt 20 mill kr til Nordlandssykehuset som 
bidrag til realisering av trinn 1 nybygg i Bodø. Styrt har holdt igjen 82 mill kroner sentralt 
som skal fordeles til HF når de strategiske prosjektene er på plass. I tillegg har styret mulighet 
til å skjevfordele den årlige prisveksten av denne delen av basisrammen, noe som øker beløpet 
til styrets disposisjon med mellom 20 og 30 mill kroner pr. år. 
 
Det foreslås å følge opp denne strategien slik den ble presentert i styresak 68-2007.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investeringsplan del 1
Nordlandssykehuset Bodø trinn 2 75 64 64 62 62

Investeringsplan del 2
Nordlandssykehuset Vesterålen 28 20 19 19 17

UNN Narvik 10 10 9 9 9
Helse Finnmark Kirkenes 20 20 19 19 19 18
Helse Finnmark Hammerfest 20
UNN Tromsø A-fløy 10 10 10 9 9 9

Sum 0 0 0 30 143 123 120 118 135  
 
5.2.2 Regional inntektsfordelingsmodell  
Kriteriene i inntektsfordelingsmodellen for somatisk virksomhet er oppdatert. Modellens fulle 
omfordelingseffekter ble implementert i 2008.  
 
Inntektsfordelingsmodellen og oppdatering av denne skal være transparent og effektene 
gjennomgås derfor relativt grundig her. Samlet er omfordelingseffektene mellom foretakene 
for 2009 relativt små. Enkelte elementer i modellen fremstår imidlertid som relativt følsomme 
for endringer i kriterieverdiene uten at det antas at kostnadsnivået svinger like mye (for 
eksempel forskning og turnusleger/assistentleger). Det legges opp til evaluering av modellen 
til budsjett 2010.   
 
Tabellen viser omfordeling mellom foretakene. Antall uføre og antall voldstilfeller er ikke 
oppdatert grunnet vanskeligheter med å fremskaffe oppdaterte data. Det antas at dette uansett 
ikke ville medført store endringer i fordelingen.  
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Oppdateringer/HF Helgeland NLSH UNN Finnmark 
Retting feil TNF 1 119 0 0 -1 119
Effekt av ekstrabevilgning 2008 4 636 988 -10 443 4 820
Befolkning -1 995 -233 3 298 -1 070
Sosialhjelp 276 -453 94 84
Døde -1 030 605 -733 1 158
Ass leger/turnus 1 738 3 356 -5 168 88
Pasientstrøm -5 384 -687 10 095 -4 037
Forskning 20 -5 167 3 416 1 730
Uføre/vold
SUM -621 -1 590 558 1 653

Effekter oppdatering inntektsfordelingsmodell budsjett 2009 (i 1000 kr) 

 
 
Retting av feil 
Ved innlegging av kompensasjon for kostnader til TNF-hemmere i behovskomponenten ble 
det ved en inkurie feil i i fordelingen mellom Helgelandssykehuset og Helse Finnmark. Dette 
rettes opp i 2009.  
 
Effekt av at tilleggsbevilgning 2008 legges inn i modellen  
I budsjett for 2008 ble Helse Nord innvilget en tilleggsbevilgning på 225 mill kr. 
Implementeringen av denne tilleggsbevilgningen gir en omfordelingseffekt i forhold til 
fordeling i 2008.  
 
Befolkningssammensetning (del av behovskomponenten) 
Aldersfordelte befolkningstall er oppdatert med befolkning per 1.1.2008. Dette medfører en 
flytting av midler til UNN, i hovedsak fra Helse Finnmark og Helgelandssykehuset.  
 
Sosialhjelpstilfeller (del av behovskomponenten)  
Sosialhjelpstilfeller er oppdatert med tall for 2006. Dette gir mindre omfordelingseffekter.  
 
Dødelighet (del av behovskomponenten)  
Antall døde er oppdatert med tall for 2006. Dette innebærer en flytting av ressurser fra 
Helgeland og UNN til Nordlandssykehuset og Helse Finnmark.  
 
Antall assistentleger/turnusleger (del av kostnadskomponenten)  
Antall assistentleger og turnusleger er oppdatert med tall for mai 07- mai 08. Dette innebærer 
en reduksjon ved UNN og økte ressurser ved de øvrige foretakene. UNN har redusert antall 
assistentleger/turnusleger, mens det er en mindre vekst ved øvrige foretak.  
 
Pasientstrømmer (mobilitetskomponenten) 
Tall for pasientstrømmer er oppdatert med antall DRG-poeng for 2007. Dette innebærer en 
flytting av midler i hovedsak fra Helgelandssykehuset og Helse Finnmark til UNN.  
 
Forskning (del av kostnadskomponenten) 
Tall for forskning er oppdatert med gjennomsnittlig forskningspoeng 2004-2006. For 2008 
var det lagt til grunn 2003-2005.  
 
Et viktig moment i forbindelse med oppdatering av modellen er at engangsendringer utligner 
en omfordelingseffekt fra Helgeland og Helse Finnmark til UNN grunnet 
befolkningsendringer og endringer i pasientstrømmer. Ved en videreføring av denne trenden 
vil vi i årene fremover se en vridning av ressurser til UNN. 
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Det bør årlig foretas en vurdering av hvorvidt særskilte tiltak fremdeles skal fordeles særskilt 
eller inngå i fordelingsmodellen. Foreløpig vurderes tiltakene som for konkrete med 
tildelinger som avviker betydelig fra fordeling i modellen. Det foreslås derfor at tiltakene 
fremdeles håndteres utenfor modellen.  
 
Særskilte kostnader knyttet til laboratorieprøver på inneliggende pasienter fra andre 
helseforetaks opptaksområder er håndtert utenfor modellen. I 2008 pågår det et 
kartleggingsarbeid for å identifisere omfanget av disse prøvene slik at midlene kan fordeles på 
ordinær måte gjennom behovskomponenten i modellen (og at helseforetakene fakturerer for 
disse tjenestene). I skrivende stund foreligger ikke godt nok grunnlag for å kunne iverksette 
denne løsningen. Dette vil evt. gjøres i styresak i november.   
 
6. Faglige føringer for budsjett 2009 
Plandelen av årlig plan og melding ble vedtatt i styret i mars 2008. I den fremheves 
foretaksgruppens overordnede mål og prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, 
forskning, pasientopplæring og brukermedvirkning for perioden 2008-2010. Gjennom de 
vedtatte prioriteringene har Helse Nord etablert grunnlaget for å innfri de lovkrav og 
styringssignaler foretaksgruppen er stilt ovenfor. Plandokumentet kan ses som en 
overbygning over alle planer som styret har vedtatt de siste årene, og har også integrert 
Nasjonal helseplan 2007-10. Planen må ta hensyn til den økonomiske situasjonen 
helseforetaksgruppen er i. For perioden 2008-2010 fremheves følgende prioriteringer innen 
pasientbehandling, utdanning, forskning, pasientopplæring og brukermedvirkning: 
 
• Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
• Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, med fokus på 

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

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst.  
• Videreutvikle brukermedvirkning 
• Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø. 
• Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen. 
 
Helse Nords handlingsplaner og tiltak skal gi økt fokus på en mer helhetlig tilnærming til 
pasientene, tverrfaglig samarbeid, samhandling med kommunene, fokus på individuelle planer 
og pasientopplæring, og vil samlet gi styrking av tilbudet i hele regionen. Videre iverksetting 
av planene avhenger imidlertid av den økonomiske utviklingen de nærmeste årene. Andre 
fagområder med mindre kapasitetsbehov (spesielt kirurgi) må tilpasses og vris mot mer 
dagbasert behandling og økt bruk av desentralisering. Sammen med tett samhandling med 
primærhelsetjenesten vil dette være sentrale grep både for å få ned det høye sykehusforbruket 
og for å forbedre tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene til pasientgrupper hvor 
behandlingsvolumet er stort og nærhet til tjenestene viktig.  

side 57



 
 
6.1. Oppgavefordeling - nye utredninger 
Helseforetakene i Helse Nord må samarbeide om å benytte det samlede tilbudet i regionen 
fleksibelt. Dette må støttes opp av en klar arbeids- og oppgavedeling mellom tjenestene.  
UNN skal ha en ledende rolle i forskning og fagutvikling og prioritere regionfunksjonene. 
NLSH skal videreføre et bredt spesialisttilbud i Bodø og konsollidere palliativ 
strålebehandling. Samtidig må også lokalsykehusfunksjonene ivaretas i Tromsø og Bodø, i 
samarbeid med lokalsykehus i eget foretak og øvrige helseforetak. Helgelandssykehuset og 
Helse Finnmark skal videreutvikle lokalsykehustilbud med hovedvekt på indremedisin, 
geriatri, rehabilitering, psykisk helsevern og rusomsorg.  
 
I oppdragsdokumentene for 2007 og 2008 er helseforetakene bedt om å gjennomgå og vurdere 
lokalsykehusfunksjonene, både for å unngå bruk av kostbare ressurser i høyspesialiserte 
avdelinger og for at de store sykehusene skal unngå å ta på seg oppgaver som kunne vært 
gjennomført ved lokalsykehus. God samhandling med primærhelsetjenesten er grunnlaget for 
gode spesialisthelsetjenester. Arbeidet med å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten 
og satsingen på telemedisin skal videreføres. Helse Nord har startet arbeidet med en helhetlig 
strategi for lokalsykehus. Arbeidet fortsetter i 2009 i nært samarbeid med helseforetakene, og 
vil ta opp alle oppfølgingskravene fra HOD, Helse Nords egne strategier og handlingsplaner 
samt prosjekter som iverksettes med lokalsykehusmidler. Vedtak i forbindelse med flere av de 
utredningsprosessene som er gjort de siste årene må også ses i sammenheng med dette 
planarbeidet. På sikt kan det også forventes økonomiske effekter av dette utredningsarbeidet.    
 
I 2008 har Helse Nord RHF og helseforetakene startet samarbeid om å gjennomføre prosjektet 
desentralisering av polikliniske kontroller. Målsettingen med prosjektene er å sikre at 
pasienter behandles på rett nivå og på rett plass i behandlingsforløpene. Potensialet for økt 
effektivitet og bedre ressursutnyttelse antas å være store. Bruk av koblede stillinger mellom 
de enkelte sykehus og de ulike helseforetak bør vurderes for å optimalisere samarbeid i 
pasientbehandling, undervisning og forskning.  
 
Behovet for intensivbehandling ble ferdig utredet i 2008 og er nå til høring med sikte på 
styrebehandling høsten 2008. Allerede nå kan det konkluderes med at det er behov for en 
utbygging av antall plasser på UNN, blant annet i forbindelse med fortsatt satsing på tidlig 
rehabilitering av hjerneskader (intermediærplasser) og sentralisering av deler av den 
hjertemedisinske virksomheten. Intensivrapporten skisserer en økning fra 6- til 10 senger ved 
NLSH og fra 10 til 15 senger ved UNN, økt bemanning samt noe investeringsbehov. 
Lokalsykehusene må sikres kompetanse gjennom felles undervisning (bruk av IKT løsninger), 
hospiteringsordninger og program for faglig oppdatering/vedlikehold. Ansvaret for dette må 
legges til NLSH og UNN.  
 
Tilbudet til de aller minste i Helse Nord ble utredet i 2007. Rapporten om barnemedisin ble 
behandlet i styret i mai 2008. Styret slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger om bl.a. 
å bedre samhandling mellom fagmiljøene, for å sikre kompetansebygging, prosedyreutvikling, 
forskning og fagutvikling, og en helhetlig utvikling av tjenestetilbudet til barn. Videre vil 
rekruttering og videreutdanning av helsepersonell stå sentralt. Det anbefales at de tre 
barneavdelingene i Nord-Norge (Bodø, Tromsø, Hammerfest) beholdes og at det ikke 
opprettes ny barneavdeling ved Helgelandssykehuset. Derimot bør bemanningen ved 
Helgelandssykehuset økes med en pediaterstilling. Alle sykehus skal fortsatt ta i mot barn til 
innleggelse, selv om mer spesialisert behandling skal skje ved barneavdelingene. Elektiv 
kirurgi på barn under to år skal som hovedregel kun utføres ved UNN Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø. Rapporten anbefaler å etablere en regional perinatalkomité. I 
budsjettet for 2009 bør det derfor vurderes å prioritere midler til sekretærfunksjon (halv 
jordmorstilling) for komiteen. 
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I bestillerdokument 2006 ble helseforetakene pålagt å delta i utredninger om en mer effektiv 
organisering av laboratoriefunksjonene i sykehusene. Dette arbeidet skal ferdigstilles høsten 
2008, og foreventes lagt fram for styret tidlig i 2009. Arbeidet kan komme til å foreslå ny 
struktur, som også vil gi seg utslag i innsparinger. De konkrete forslagene må vurderes 
nærmere når prosjektet har lagt fram sine resultater.  
 
Tilbudet innen PCI behandling er under utredning, og rapporten vil i løpet av høsten 2008 bli 
ferdigbehandlet. Det må avklares om NLSH Bodø skal drive med PCI aktivitet eller som 
ressursene på dette område skal samles ved UNN Tromsø. 
 
Handlingsplanen for rus foreslår at tjenesten skal være organisert etter de samme prinsippene 
som for somatiske tjenester og psykisk helsevern. Alle helseforetak skal gi et differensiert 
tilbud for behandling av rusmisbruk på lokalsykehusnivå, mens regionfunksjoner foreslås lagt 
til ett foretak, hovedsakelig UNN. Det er et mål at størst mulig andel av behandlingen skal 
skje i helseforetakene i Helse Nord, i nær samhandling med foretakenes psykiske helsevern 
og de kommunale tjenester.   
 
6.2 Handlingsplaner  
Helse Nords handlingsplaner og tiltak innen geriatri, habilitering og rehabilitering, 
revmatologi, diabetes, rus og psykisk helse er i stor grad utarbeidet hver for seg og til ulike 
tidspunkter, og er ikke samordnet verken mht. innhold, prioriteringer eller iverksettingstakt. 
Alle disse planene gir imidlertid et samlet uttrykk for viktigheten av økt fokus på en mer 
helhetlig tilnærming til pasientene, tverrfaglighet, samhandling med kommunene, fokus på 
individuelle planer og pasientopplæring.  
 
Iverksettingen av planene vil gi styrking av tilbudet i hele regionen. Planene er vedtatt av 
styret som retningsgivende for utvikling av tjenestene. Den videre iverksettingen forutsetter 
derfor nærmere konkretisering og prioritering i forbindelse med de årlige 
budsjettbehandlinger, og ikke minst økonomisk handlingsrom. Dette kan skapes gjennom å 
tilpasse og ta ned kapasitet og kostnader på andre fagområder med mindre kapasitetsbehov. I 
tillegg er vridning av aktiviteten mot mer dagbasert behandling, økt bruk av desentralisering 
samt tett samhandling med primærhelsetjenesten sentrale grep.   
 
I tillegg til de nevnte planene innen psykisk helse, rus og kronikeromsorgen, har styret i Helse 
Nord også vedtatt regionale planer innen beredskap og smittevern. De inneholder en rekke 
tiltak for å styrke smittevernet og forbedre beredskapsarbeidet i regionen både når det gjelder 
kapasitet og kvalitet. På samme måte som øvrige planer må iverksettingen av disse planene 
vurderes opp mot den økonomiske situasjonen. 
 
6.2.1 Kronikersatsingen 
Styrking og oppbygging av kvalitet og kapasitet for eldre og pasienter med kroniske lidelser 
og sykdommer er høyt prioritert både nasjonalt og i Helse Nord. Til sammen er disse 
fagområdene styrket med rundt 30 mill kr siden de første handlingsplanene og tiltakene ble 
vedtatt iverksatt av styret høsten 2004. De siste handlingsplanene i kronikersatsingen ble 
vedtatt av styret i 2007 (revmatologi og diabetes). 
 
Styret behandlet i styresak 6-2008 hvilke tiltak som bør prioriteres i kronikersatsingen i 2008. 
Iverksetting av tiltakene avhenger av budsjettkontroll i foretakene, og styret skal ta stilling til 
dette etter 1.halvår 2008. Det vises til styresak 6-2008 for nærmere gjennomgang av 
bakgrunn, status og vurderinger mht. prioriteringen av nye tiltak på hvert fagområde i 
kronikersatsingen. Oppsummert ble følgende tiltak foreslått iverksatt forutsatt økonomiske 
rammer frigjøres (tiltakene er ikke prioritert innbyrdes): 
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• Geriatri: 2 fagstillinger geriatriske team ved to lokalsykehus 
• Habilitering og rehabilitering: styrking av Lærings- og mestringssentrene, 2 fagstillinger 

til hhv. barne- og voksenhabilitering, styrking av avdelingene for fysikalske medisin og 
rehabilitering 

• Diabetes. 4 stillinger for diabetessykepleiere mv 
• Revmatologi: endokrinolog (overlege, evt. ass.lege), styrking av forskningsaktivitet 

revmatologisk avdeling UNN, overlege revma Helgelandssykehuset 
• I tillegg ble det foreslått å prioritere medisinsk utstyr revmatologi (ultralydapparat, samlet 

investering ca 1,740 mill. ifølge handlingsplan revmatologi, avskrivningstid 7 år)  
 
Totalt estimeres tiltakene til å ha en kostnadsramme på rundt 11 mill kr i helårseffekt. Ut ifra 
tilgjengelig ressurser vil deler av tiltakene i sak 6-2008 trolig ikke kunne settes i verk fra 
2009.  
 
6.2.2 Opptrappingsplan for psykisk helse og tiltaksplan for psykisk helse 
Opptrappingsplanen finansieres av øremerkede midler i statsbudsjettet. Helse Nord nådde sitt 
inntektsnivå i 2008. I 2009 gjenstår kun utdeling av tilskudd knyttet til enhet for idømt 
behandling ved Nordlandssykehuset. Vedtatt driftsramme for dette prosjektet er 15,3 mill kr. 
Enheten vil være i drift fra sommer 2009 og det foreslås at 9 mill kr tildeles NLSH i 2009, 
med videre opptrapping til 15,3 mill kr i 2009.  Det foreslås videre at NLSH, i tråd med 
tidligere praksis, tildeles kapitalkompensasjon på 4 % av godkjente rammer (halvårseffekt 
2009 = 1,05 mill kr) til rus/psykiatri post og enhet for idømt behandling.  
 
I 2008 ble tiltak på foretakene delvis finansiert av helseforetakenes ubrukte midler fra 
tidligere år. I 2009 vil rammene for foretakene måtte økes tilsvarende. Helse Nord RHF har i 
sum disponert om lag 3,5 mill kr mer enn inntektsnivået til opptrappingsplanen som må 
finansieres av basisramme. Gjennom bruk av opparbeidete ubrukte midler i årene som 
kommer vil dette finansieringsbehovet forskyves i 4-5 år.  
 
Helse Nord har i tillegg vedtatt en egen tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015. Planen 
omfatter til dels store og kostnadskrevende tiltak, men også en del tiltak som i seg selv ikke er 
kostnadskrevende, men som vil bidra til bedre kvalitet og ressursutnyttelse. Full 
implementering av alle forslagene i økte stillinger, antall plasser mv beløper seg til ca 135 
mill kr i årlige kostnader, i tillegg kommer flere investeringstiltak på rundt 70 mill kr totalt. 
Det er behov for en rullering av tiltaksplanen. 
 
Krav om budsjettbalanse og redusert tilgang til økonomiske midler har gjort at det kun ble 
iverksatt nye tiltak med en ramme på 3 mill kr i 2006 og 2007. Psykisk helsevern for barn og 
ungdom ble styrket med tre årsverk i 2006. UNN og NLSH fikk tildelt 0,4 mill kr til styrking 
av brukermedvirkning med etablering av stillinger for medarbeidere med brukererfaring.  
 
I styresak 6-2008 gjennomgås status og vurderinger mht. hva som bør prioriteres knyttet til 
tiltaksplan for psykisk helse i 2008, under forutsetning av budsjettkontroll i foretakene. Her 
ble det foreslått å prioritere videreutviklingen av DPSenes kvalitet og innhold ved en styrking 
av forsknings- og fagutviklingsavdelingene i UNN og NLSH. Kostnaden er beregnet til 2 mill 
kr pr år for en tidsbegrenset prosjektperiode. Tiltaket forventes å ha langsiktig effekt i forhold 
til kravene i Oppdragsdokumentet for 2008, og vil i tillegg være sentralt for å kunne 
videreføre og videreutvikle tilbudet innen psykisk helsevern i regionen etter 
opptrappingsperioden er avsluttet.  
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Utdanning og rekruttering av fag personell er høyt prioritert i tiltaksplanen. De pågående 
utdanningsprogrammene innen voksen- og barne- og ungdomspsykiatri har vist seg svært 
vellykket, og høsten 2008 planlegges oppstart av program for psykologspesialister etter 
tilsvarende tilnærmingsmåte, i samarbeid med RBUP. Disse utdanningsprogrammene har så 
langt vært fullfinansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. Dette tilskuddet vil 
sannsynligvis ikke bli videreført etter at opptrappingsplanperioden er avsluttet i 2008.  
 
Enheter for alvorlige spiseforstyrrelser NLSH og UNN  
I henhold til styrets vedtak i sak 6-2004 har NLSH og UNN gjennom flere år arbeidet med å 
etablere regionale enheter for hhv voksne og barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser. 
Dette innebærer oppbygging av nye enheter hvor det er planlagt 12 nye behandlingsplasser for 
voksne, og 6 plasser for barn og unge. Enheten ved Nordlandssykehuset forventes ferdig 
ombygd og i full drift høsten 2009. Dette har en kostnadsramme på ca 30 mill kr, inkl 
avskrivninger, noe som er lavere en forutsatt i sak 06-2004. Enheten ved UNN forventes 
ferdig utbygd ved årsskiftet 2008/2009 med en godkjent kostnadsramme for fulldrift på ca 16 
mill.  
 
Spiseforstyrrelser UNN NLSH Sum

Ramme i sak 06 - 2004 15,2 30,2 45,4
Kompensasjon kapital (4 %) 1,0 1,4 2,4
Sum tilskudd 16,2 31,6 47,8

Budsjett innspill 29,4 Inkl avskrivninger
Tilskudd hittil 5,0 14,5 19,5
Styrking til full drift (2010) 11,2 14,9 26,1  
 
For 2009 foreslås det en opptrapping med 7,2 mill kr til UNN og 9,4 mill kr til NLSH.  
 
Oppsummert er det konkrete behov for å følge opp innen psykisk helse (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
• Styrke kapasiteten ved forsknings- og fagutviklingsavdelingene i UNN og NLSH.  
• Drift av programmene for voksen- og barne- og ungdomspsykiatere  
• Regional enhet for spiseforstyrrelser for voksne ved Nordlandssykehuset 
• Regional enhet for spiseforstyrrelser for barn og unge ved UNN 
 
6.2.3 Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk 
Helse Nords handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk ble styrebehandlet i oktober 2007 
(sak 87-2007). De samlede økonomiske konsekvenser av planen er beregnet til ca kr 115 mill. 
i økte årlige driftsutgifter og kr 110 mill. i investeringer. Primært gir planen retning for en 
nødvendig videreutvikling som vil måtte tilpasses økonomi og andre rammebetingelser i 
årene framover. Statsbudsjettet for 2008 har ikke reelt bidratt til en styrking av 
rammebetingelsene. Basisrammen til helseforetakenes tiltak mot rusmiddelbruk ble i budsjett 
2008 styrket med kr 10 mill. Disse midlene benyttes i hovedsak til tiltak for å redusere 
ventetid på institusjonsbehandling (kjøp av institusjonsplasser i og utenfor Helse Nord).  
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I handlingsplanen foreslås en kapasitetsmessig styrking av lokalsykehusfunksjonene, gjennom 
etablering av rusteam ved alle sykehus (44 nye stillinger) samt 30 nye plasser for 
døgnbehandling, og styrking av regionfunksjonene ved oppretting av 22 nye døgnplasser. I 
behandlingen av saken ble det påpekt at utbygging av døgnplasser prioriteres foran etablering 
av rusteam siden utredning, avrusning, krise- og akuttbehandling er en flaskehals. 
Tilfredsstillende kapasitet og kvalitet her er ofte avgjørende for at tiltakskjeden skal fungere. 
Foretakene i Helse Nord RHF bruker store ressurser på kjøp av døgnplasser utenfor regionen, 
og ventetiden er lengst for døgnbehandling i dag. Det foreslås også tiltak for å styrke 
fagutvikling, kvalitet og brukermedvirkning. UNN skal ha et regionalt ansvar for fagutvikling, 
mens Helse Finnmark v/Finnmarksklinikken skal ha et særlig ansvar for å opprettholde 
kompetanse i tilbud til den samiske befolkningen.  
 
I styresak 6-2008 ble det foreslått å prioritere kr 500 000, med full årseffekt kr 1 mill i 
handlingsplan for rus, til videreutvikling og styrking av regionsfunksjonene for den samiske 
befolkning.  
 
6.2.4 Smittevern og beredskap 
De regionale planene for smittevern og for sosial og helsemessig beredskap ble revidert i 
2007. Begge planene er behandlet i styret i Helse Nord RHF i 2008.   
 
Innen beredskap er viktige tiltak knyttet til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette 
er bare i begrenset grad gjennomført. Videre skal planer være samordnet med kommunenes 
planer. Dette er heller ikke gjort systematisk. Det er behov for å gjennomgå analyser, evt. 
gjøre flere, og å samordne alle overordnede planer med kommunale planer i områdene. Et 
avgrenset og målrettet prosjekt vil være mest effektivt. 
 
Smittevernplan 2008-2011 ble vedtatt av styret i februar 2008. Planen beskriver status og 
utfordringer for smittevernarbeidet i regionen, og peker på en rekke anbefalinger og tiltak. De 
viktigste tiltakene vil være å øke isolatkapasitet gjennom å bygge flere isolater og enerom, 
samt styrking av fagmiljø og bemanning innen infeksjonsmedisin og smittevernarbeid. 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), som ble etablert som følge av den 
forrige smittevernplanen, har en viktig rolle som må ytterligere styrkes og videreutvikles. 
Likeledes prioriteres utdanning og kvalitetssikring av sterilforsyningsenhetene, samt 
strukturert sykehushygienisk bistand til kommunehelsetjenesten. Samhandling med aktuelle 
aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt (bl.a. i Nordområdene) blir også stadig viktigere.    
Totalt sett for hele planperioden har planen en kostnadsramme på ca 69 mill kr i økte 
driftsutgifter og omtrent 42 mill kr i investeringer. En stor del av de nye kostnadene refereres 
naturlig nok til bygging av isolater, enerom og etablering av nye stillinger. Tiltak som f eks 
gjennomgang og harmonisering av rutiner, optimalisering av drift og organisering samt 
planarbeid kan i større grad gjennomføres innenfor dagens kostnadsrammer. Styret vedtok 
planen som retningsgivende for arbeidet med smittevern i Helse Nord, og at ikke-
kostnadskrevende tiltak må konkretiseres i de årlige oppdragsdokumentene. Iverksettingen av 
kostnadskrevende tiltak måtte vurderes i det videre budsjettarbeidet. Revidert 
tuberkulosekontrollprogram vil bli fremmet for styret i samme møte som denne saken. 
 
6.3 Andre tiltak for styrking av tilbudet 
Statens strålevern har gitt pålegg om å etablere diagnostisk fysikk. Det arbeides med å få på 
plass dette i regionen, enten ved å etablere dette ved UNN eller kjøp utenfor regionen. 
Kostnadene ved dette, som vil være to fysikerstillinger, er på ca 1,6 mill kr årlig.  
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Til tross for et godt legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) øker legemiddelkostnadene. Spesielt 
innen de såkalte TNF-hemmere er kostnadene store og indikerer et klart høyere forbruk i vår 
helseregion sammenliknet med landet for øvrig. Bakgrunn for dette må avklares. Videre står 
vi foran mange nye kostbare midler innen kreftbehandling. Helsedirektoratet er i ferd med å 
utarbeide retningslinjer for bruken av disse medikamentene, som vil danne grunnlag for 
kostnadsendringer. Disse føringene må derfor følges nøye fremover. 
 
Med bakgrunn i signaler fra HOD har Helse Nord kartlagt status mht. kreftkirurgi. Med 
unntak av tykktarmskreft, er kreftkirurgien sentralisert i hovedsak til Tromsø og Bodø i tråd 
med tidligere vedtak. Helse Nord vil foreta en kartlegging og vurdere om det er 
hensiktsmessig at tykktarmskreft opereres ved de fleste sykehus i landsdelen. En endring i 
denne strukturen vil kunne medføre økte transportkostnader. Videre bygges det ut 
kreftrehabilitering i det sentrale østlandsområdet. Det må vurderes hvordan denne 
utfordringen kan møtes gjennom bruk av egne rehabiliterings institusjoner.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har varslet en egen egen stortingsmelding vedrørende 
fødselsomsorgen. Helse Nord RHF vil følge opp eventuelle føringer denne meldingen kan gi i 
det videre budsjettarbeidet.  
 
6.4 Forskning 
Forskning i helseforetakene er et prioritert område i styringsdokumentene og styret i Helse 
Nord RHF har også vedtatt en regional satsing på forskning (styresak 71-2004). 
Intensjonsvedtaket lød på at det ”for årene 2005, 2006 og 2009 tas sikte på en ressursinnsats 
på henholdsvis 70, 100 og 120 mill. til forskning i Helse Nord, inkludert øremerket bevilgning 
i statsbudsjettet. Dette ble gjort under forutsetning av økonomisk kontroll i 2005 og 
økonomisk balanse fra 2006.” I budsjettbehandling for 2005 bevilget styret 10 mill kr 
forskning. Styret vedtok også i styresaken om forskning å finansiere toppforskning ved UNN 
med 10 mill kr i 3 år framover. I tillegg er det bevilget ytterligere 5 mnok i 2006.  
 
Med de store omstillingsutfordringene for å nå resultatkravet i 2009 er det vanskelig å øke 
bevilgningen til forskning ut over de ordinære rammene over statsbudsjettet. Det foreslås 
derfor foreløpig å videreføre tildeling til forskning på budsjettert nivå i 2008. 
 
6.5 Prioritering av disponibel ramme 
Ut fra en tilgjengelig ramme på 45 mill kr foreslås 26,1 mill kr til oppfølging av styrets vedtak 
i sak 06-2004 Senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord. Av dette 
styrkes Nordlandssykehuset med 14,9 mill kr, mens UNN styrkes med 11,2 mill kr.   
 
Totale bevilgninger (full drift) til spiseforstyrrelser NLSH (VOP) er da 29,4 mill kr, mens 
UNN (BUP) har 16,2 mill kr. Dette er innenfor de rammer som lagt i styresak 06-2004. 
  
Tiltak / styrking (mill kr) akkumulerte tall 2009 2010
Spiseforstyrrelser NLSH 9,4 14,9
Spiseforstyrrelser UNN 7,2 11,2
Prioriteres senere /kronikersatsning, intensivplan etc. 18,9 18,9
Reserve engangstiltak 2009 9,5
SUM 45 45  
 
Restmidler foreslås holdt igjen i Helse Nord RHF for senere prioritering. De områdene som 
prioriteres knyttes først og fremst til iverksetting av lovpålagte tiltak (eks stålevern) og 
oppfølging av planer som allerede er vedtatt i styret (eks kronikersatsingen, rusplan) eller 
planer som skal behandles i løpet av høsten 2008 (eks intensivutredningen).    
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7. Investeringsrammer og likviditet 2009 
Ramme for investeringslån fordeles mellom regionene etter søknad. Gitt at Helse Nord får 
innvilget søknad om å frigi lån på 50 mill kr i 2008 til utbygging NLSH, forventes at 
departementet følger opp med å innvilge lånesøknad på 146,45 mill kr i 2009.  
 
Helse Nord har i vedtektene § 12 en låneramme til investeringsformål på 1 500 mill kr. Totalt 
utestående lån i statskassen for investeringsformål per 31. desember 2007 er 1 170,5 mill kr. 
Av dette er 193,8 mill kr videreførte byggelån. Rentekostnader i 2007 beløp seg til 52,2 mill 
kr. 
 
Helse Nord har i vedtektene § 12 en ramme for kassakreditt på 1 100 mill kr. Per dato har 
departementet godkjent en kassakreditt for Helse Nord på 700 mill kr. I foretaksmøte 3. juni 
2008 ble årsregnskap og årsberetning 2007 behandlet. Protokollen fra møtet viser at 
foretaksmøtet merket seg likviditetsutviklingen i Helse Nord: 
 
”Foretaksmøtet så meget alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. I St.prp. nr. 59 
(2007-2008) er det ikke  foreslått å øke driftskredittrammen, og driftskredittrammen som ble 
bevilget i St.prp. nr. 1 (2007-2008) er i stor grad allerede fordelt ut til de regionale 
helseforetakene. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sin bruk av midler til drift og 
investeringer i 2008 blir prioritert innenfor de rammebetingelser som nå er gitt. Den negative 
resultatutviklingen Helse Nord har hatt i første del av 2008 forutsetter at Helse Nord RHF 
har stor oppmerksomhet på likviditetsutviklingen resten av året.” 
 
Som følge av endrede økonomiske parametere øker pensjonskostnadene.  For 2007 økte 
pensjonskostnadene med om lag 325 mill kr. I foretaksmøte 24. januar 2008 ble det stadfestet 
at denne kostnadsøkningen skulle unntas fra resultatkravet. Tilsvarende unntas 68 mill kr i 
økte pensjonskostnader i 2008 fra resultatkravet.  
 
Helseforetakene har vedtatt og/eller planlegger salg av boliger. Dette kan ha innvirkning både 
på finansiering og på likviditet. Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 111-2005 pkt. 4 blant 
annet  
 
”Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes”. 
 
Foretaksmøtet, den 3. juni 2008 presiserte at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse 
Nord RHF vil en se hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap ved salg av eiendom. 
Møtet tok til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse 
Nord RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån. For budsjett 2009 kan salg av boliger gi 
en bedring av likviditet men vil neppe gi grunnlag for finansiering av investering.  
 
Estimert likviditetsbeholdning ved utgangen av 2008 er om lag -694 mill kr. 
Investeringsrammen som det legges opp til for 2009 er innenfor tilgjengelig likviditet, 
forutsatt at ekstrabevilgning 2008 videreføres og budsjettgjennomføring i tråd med 
resultatkrav for 2009. Overskuddskrav medfører en budsjettert bedring av likviditeten med 83 
mill kr.  
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                        Likviditetsbudsjett 2009

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resulta t -68 000
Avskrivninger/  nedskrivninger  680 000
Diff pensjonskostnad / p remie 68 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 680 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2008
Investeringsbudsjett 2009 -675 450
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -675 450

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbeta ling  ved  opp tak av ny langsiktig  g jeld  146 450
Avdrag Lån -68 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 78 450

Netto endring i kontanter 01.01.2009-31.12.2009 83 000

IB  01.01.2009 (estima t) -694 000
UB 31.12.2009 -611 000

 
 
Planrammer investering 2009  
Investeringsrammen for 2009 er fastlagt på følgende måte: 
 
Investeringsramme 2009 (Mill kroner) 
Andel basisramme 2009 (midler til 
avskrivninger) 597,0 
  
 - Avdrag - 68,0 
 + Lån NLSH byggetrinn 2   146,45 
SUM investeringsramme 2009   675,45 
 
HOD legger til grunn at årlig avdrag, beregnet til 68 mill kroner i 2009, må trekkes fra 
investeringsrammen. Ved å legge til forventet lån til NLSH byggetrinn 2 kommer en frem til 
en samlet investeringsramme på 675,45 mill kroner for 2009.  
 
Planrammene knyttes konkret til forventet økonomisk resultat i det aktuelle budsjettår. Siden 
likviditeten til Helse Nord RHF og det enkelte HF er en begrensende faktor for 
investeringsnivået, vil underskudd måtte få konsekvenser for investeringsrammen. Med 
utgangspunkt i de foreløpige tilbakemeldinger fra foretakene foreslås det at 
investeringsrammene til foretakene opprettholdes som planunderlag men vurderes senere i 
budsjettprosessen.  
 
Prioritering 2009 
I budsjett 2009 er prioritert å bruke 100 mill. kroner av egenfinansierte midler til  
 
• Prosjektering NLSH Vesterålen  20 mill kr 
• Utstyr UNN    30 mill kr 
• Ombygging Helgeland   10 mill kr 
• Planmidler UNN Narvik   10 mill kr 
• RHF styrets disposisjon    30 mill kr 
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RHF styret bør disponere en reserve i 2009 for å kunne håndtere  
 
• generelle behov og uforutsette forhold 
• møte utfordringer innen ambulansetjenesten og herunder ambulansebåtdrift på Helgeland  
• videre utvikling og utbygging av regionale felles system og IKT system. 
 
Det foreslås følgende investeringsrammer for 2009: 
 

(1000 kroner)

Helse Finnmark HF 2002-2005 rev. 2006 2007 2008 justert 2009 sum totalt
Opptrappingsplan psykiatri 28 080 47 900 18 100 94 080
Psykiatri utover opptrappingsplan 7 000 7 000
Utstyr og ombygging, EK KLP 50 000 22 500 19 000 20 000 111 500
Planlegging Kirkenes 15 000 15 000
Ambulanser 31 000 20 000 1 250 52 250
Sum 2007 Helse Finnmark 28 080 97 900 78 600 54 000 21 250 279 830

UNN  HF 2002-2005 rev. 2006 2007 2008 2009 sum totalt
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 15 000 30 000 50 000 15 000 110 000
Utstyr og ombygging, EK KLP 100 000 77 400 90 000 135 000 402 400
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik 36 300 21 690 57 990
A - fløy 3 000 3 000
Ambulanser 30 000 6 250 36 250
Ambulanser  Harstad/Narvik 25 000 3 650 28 650
Opptrappingsplan psykiatri Narvik 840 14 800 9 800 25 440
Modernisering Narvik Sykehushaugen 15 000 15 000
Planrammer UNN Narvik 10 000 10 000
UNN Narvik 35 000 35 000
Sum 2007 UNN 15 840 224 100 192 540 125 000 166 250 723 730

NLSH HF 2002-2005 rev. 2006 2007 2008 2009 sum totalt
Opptrappingsplan psykiatri klinikkavd 17 790 11 500 29 290
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd 1 300 1 000 2 300
Opptrappingsplan psykiatri Lofoten 21 270 13 700 34 970
Modernisering NLSH, Lofoten 21 300 19 700 41 000
Opptrappingsplan psykiatri idømt beh. 700 6 800 19 100 26 600
Opptrappingsplan/tiltaksplan psykisk helse 75 800 75 800
Opptrappingsplan rus/psykiatri 600 14 900 10 000 25 500
Psykiatri ombygging søsterhjem 15 000 30 800 45 800
Psykiatri opprusting Mellomåsen 0
Modernisering NLSH, Bodø fase 1 211 000 160 000 80 800 451 800
Modernisering NLSH plan/prosjektering 50 000 50 000
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 15 000 15 000 185 000 292 900 507 900
Modernisering NLSH, Vesterålen 14 000 10 000 20 000 20 000 64 000
Legevakt vestvågøy 3 000 3 000
Utstyr og ombygging, EK KLP 35 000 26 100 40 000 37 000 138 100
Utstyr og ombygging, NLSH Vesterålen 10 700 8 020 18 720
Ambulanser 29 000 29 000
Ambulanser, NLSH Vesterålen 1 350 1 350
SUM 2007 NLSH 345 360 331 000 195 070 323 800 349 900 1 545 130

Helgelandssykehuset HF 2002-2005 rev. 2006 2007 2008 2009 sum totalt
Felles akuttmottak, Mosjøen 20 000 20 500 40 500
Utstyr og ombygging, EK KLP 42 000 24 300 15 000 22 000 103 300
Ambulanser 23 000 2 500 25 500
Ombygging helgelandssykehuset Mo 10 000 10 000 20 000
SUM 2007 Helgelandssykehuset 20 000 62 500 47 300 25 000 34 500 189 300

2002-2005 rev. 2006 2007 2008 2009 sum totalt
Sykehusapotek 1 500 1 500 4 500
RHF Felles regionale prosjekt 20 000 3 050 -4 000 54 300 100 550
RHF styrets disp 0 49 250 79 750
Helse Nord IKT 14 500 31 940 53 700 118 140
Sum sykehusapotek og Helse Nord 0 34 500 36 490 51 200 103 550 302 940

Total inv.ramme 409 280 750 000 550 000 579 000 675 450 3 040 930

Investeringsramme 2008-2009. Detaljoversikt.
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Av RHF-ets andel på til sammen 103,55 mill kr foreslås 54,3 mill kr disponert til 
fellesregionale IKT prosjekter, hovedsakelig i regi av Helse Nord IKT, mens 49,25 mill kr 
holdes igjen til styrets disposisjon.  
 
Midler til ambulanser er i henhold til plan for utskifting ved HF ene. 
 
Generelt gjelder at investeringsplanen for 2009 er meget stram og dette utfordrer 
prioriteringene i regionen. Opplegget for prioriteringer er strukturert som følger: 
 
• Byggetrinn 2 ved Nordlandssykehuset Bodø gjennomføres ihht. plan 
• 100 mill kr avsettes til øvrige strategiske prosjekt og/eller verdibevarende vedlikehold. 

Forslaget for budsjett 2009 (og påfølgende år) inkluderer oppfølgingen av NLSH 
Vesterålen. 

• Strategiske prosjekt ved UNN og Helse Finnmark behandles av styret i Helse Nord RHF 
når konsept/forprosjekt foreligger. Midler til finansiering av disse prosjektene settes 
foreløpig til styrets disposisjon. 

• Utover strategiske prosjekt disponerer HF styrene investeringsrammen til foretaket og må 
foreta en prioritering innenfor tildelte ramme. 
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Vedlegg 
 
Forslag til planleggingsramme 2009 basistilskudd funksjonsfordelt 
 
Basisramme 
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 101 839           201 902           135 279           82 173             521 193     
Luftambulanse 19 171             6 997               15 749             9 146               191 301           242 364     
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 949                  2 651               797                  2 447               28 574             35 418       
Psykisk helsevern 168 670           535 456           465 876           87 753             26 717             1 284 473  
Rus 18 860             123 350           24 927             11 687             178 825     
Kapital 59 906             221 811           142 983           53 377             83 000             561 077     
Særskilt funksjon 70 904             173 627           30 955             10 157             285 643     
Somatikk 410 539           1 996 880        990 873           485 337           164 898           4 048 527  
Pensjon -                   -                   -                   -                   -            
Ikke fordelt på formål 37 431             37 431       
Felleskostnader/administrasjon 67 685             67 685       
røntgen/lab 6 001               6 001         
Totalt 850 838           3 262 674        1 807 439        742 080           605 607           7 268 638   
 
 
Basistilskudd, nye tiltak spesifisert, planramme opptrappingsplan   
  

RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM vedtatt basisramme 08 623 257 744                             799 218 649            3 099 932 665        1 706 147 645           700 081 298            6 928 638 000           
Justering  inntektsfordelingsmodell 1 653 000                558 000                  (1 590 000)                (621 000)                  -                            
Sp iseforstyrrelser (16 600 000)                             7 200 000               9 400 000                  -                            
Avskrivninger opp trapp ingsp lan psykia tri (1 050 000)                               1 050 000                  -                            
Mid ler til pensjon 49 966 000              154 983 000           92 431 000                42 620 000              340 000 000              
Avrund ing (744)                                         351                          335                         355                            (298)                         -                            
SUM foreløpig ramme 2009 605 607 000                             850 838 000            3 262 674 000        1 807 439 000           742 080 000            7 268 638 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Justert for ub rukte mid ler 2007 7 000 000 2 000 000 9 000 000
Justert nivå 2008 58 622 000 78 894 000 83 929 000 36 266 000 257 711 000
Ufordelt 3 217 000 3 217 000
Enhet idømt behand ling 9 000 000 9 000 000
Sum opptrappingsplan psykisk helse 2009 3 217 000 58 622 000 78 894 000 92 929 000 36 266 000 269 928 000  
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STYRESAK 64-2008  INVESTERINGSPLAN 2009-2018 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Bakgrunn/sammendrag 
Investeringsplan 2008–2017 ble vedtatt i styremøte 12. desember 2006 i sak 98-2006. Denne 
saken er en oppdatering av planen i henhold til helsepolitiske utfordringer og økonomiske 
rammebetingelser for foretaksgruppen. 
 
Investeringsplan 2008-2017 (behandlet desember 2006), ble av styret vurdert å være ambisiøs. 
Styret valgte å legge den til grunn for videre planlegging basert på følgende forutsetninger: 
 
• Driften i foretakene enkeltvis og foretaksgruppen må harmoniseres med inntektene (drive 

i balanse). 
• På grunn av stor usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjon kan ikke styret binde seg 

til å realisere denne planen fullt ut 
• Alle investeringsprosjekter skal følges opp med et parallelt 

organisasjonsutviklingsprosjekt 
• Styret la til grunn at de enkelte HF har et selvstendig ansvar for at investeringene 

håndteres innenfor helseforetakets økonomiske rammer. 
 
Disse forutsetningen er ikke oppfylt det er derfor nødvendig å justere investeringsplanen. 
Dette skjer i hovedsak ved at strategiske prosjekt ut over Nordlandssykehuset, fase 2 i Bodø, 
skyves ut i tid. 
 
Når det gjelder styrets øvrige føringer for investeringsplanen (punkt 4 i vedtaket), så er de 
fulgt opp. Det gjelder: 
 
• Fullføre opptrappingsplan for psykisk helse     
• Forprosjekt UNN Narvik 
• Felles IKT plattform 
• Investere i egne ambulanser 
• Forberede tiltak for fase 2 NLSH Bodø 
• Utrede A-fløy UNN Tromsø 
• Starte opp utredning ombygging Kirkenes 
• Fullføre forprosjekt NLSH Vesterålen 
 
Forprosjekt Vesterålen er forsinket i forhold til styrets vedtak i 2006.  
 
Som følge av at flere av de strategiske prosjektene skyves ut i tid, er det nødvendig å 
gjennomgå planprosessene knyttet til disse prosjektene. Dette for å sikre kontinuitet mellom 
planprosessene og byggeprosessen. 
 
På bakgrunn av innspill fra alle HF om at rammene for utstyr og mindre bygningsmessige 
tiltak er for små, foreslås det å øke rammen som stilles til HF styrenes disposisjon fra 168 mill 
kroner i 2008 til 234 mill kroner i 2009. Økningen kommer i all hovedsak UNN styret til 
gode. 
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Finansieringsmuligheten er begrenset ved reduserte muligheter for langsiktige lån. I revidert 
investeringsplan 2009 – 2018 er det innarbeidet 100 mill. kroner per år som egen finansiering 
av øvrige strategiske prosjekter. Det forventes 50 % langsiktig lånefinansiering ettersom 
prosjektene ferdigstilles. 
 
Grunnlaget for oppdateringen er blant annet vedtak i foretaksmøte, den 24. januar 2008 i 
Helse Nord RHF (jf. vedlegg 1) hvor  
 
• Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF må sikre at det foreligger 

vedlikeholdsplaner i regionen som sikrer god forvaltning av eksisterende kapital. Disse 
planene må omfatte oppgraderingsbehov og ses i sammenheng med nye 
investeringsprosjekter. Helse Nord skal rapportere status for arbeidet med 
vedlikeholdsplaner sammen med rapporteringen for 2. tertial 2008. 

 
Det skal utarbeides vedlikeholdsplaner ved helseforetakene som skal inneholde en plan for 
koordinering av større vedlikeholdsprosjekt (verdibevarende vedlikehold) og løpende 
vedlikehold sett opp mot reanskaffelse av utstyr og bygg. Det vil løpende være behov for å 
vurdere opprusting av eksisterende bygningsmasse opp mot nybygg.  
Investeringsplan 2009-2018 er derfor en viktig økonomisk rammebetingelse for arbeidet med 
vedlikeholdsplaner ved foretakene i foretaksgruppen.  
Det legges til grunn av kapitalen skal forvaltes slik at Helse Nord prioriterer investeringer 
som er nødvendige for å ivareta ”sørge-for” ansvaret og investeringer som gir en kombinasjon 
av bedret faglig virksomhet og mer kostnadseffektiv drift. 
 
Foruten investeringer for å reanskaffe realkapitalen, er investeringsplanen basert på faglige 
utfordringer i regionen, styrets tidligere vedtak om prioriteringer og oversikter over 
investeringsbehov og ønsker i HF-ene.  
 
Helseforetakenes ønsker og behov overstiger det foretaksgruppen har økonomisk evne til å 
gjennomføre.  
 
Forslaget til investeringsplanen som nå legges frem, legger opp til: 
 
− økt utskifting av medisinsk teknisk utstyr 
− etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord  
− utskifting av ambulanser etter behov 
− gjennomføring av byggetrinn 2 ved Nordlandssykehuset  

 
Det settes av ressurser som vil gjøre det mulig å videreføre plan- og prosjekteringsarbeidet 
ved øvrige strategiske prosjekt i regionen i perioden.  
 
Det pågår nå planlegging og prosjektering av flere større nybygg og ombyggingsprosjekter i 
regionen. Som det fremgår av forslag til investeringsplan vil det bli nødvendig å skyve flere at 
prosjektene ut i tid. Både for å sikre at det er god sammenheng mellom planleggingsfasen og 
utbyggingsfasen og frigjøre investeringsmidler til utstyrsanskaffelser med mer, er det derfor 
også nødvendig å skyve flere av planprosessene ut i tid. 
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Formålet med planen 
I planen redegjøres det for: 
 
• Investeringsbehov 
• Fastsetting av investeringsramme 
• Tiltak og strategier for å øke Helse Nord sine muligheter for å investere 
• Forslag til prioriteringer mellom, nybygg, MTU, IKT, bygningsmessig oppgradering og 

andre investeringer 
• Forslag til prioritering mellom HF  
 
Behov for investeringer 
Tilstanden på realkapitalen for medisinsk teknisk utstyr, allmennteknisk utstyr, teknisk 
infrastruktur og delvis bygninger er for en stor del av sykehusene ikke i akseptabel stand. 
Teknisk oppgraderingsbehov er stort og anslås å ligge mellom 5 000 kr/m2 og 12 000 kr/m2 
for å oppnå en akseptabel standard ved sykehus.  
 
En helhetlig tilstandsvurdering av sykehusanleggene ble sist gjennomført ved 
sykehusreformen i 2001/2002. Det er et økende behov for en ny gjennomgang av tilstanden 
ved alle sykehus.  
 
• Investeringsplanen er beheftet med usikkerhet. Blant annet vil den forutsatte 

lånefinansiering avhenge av at foretaksgruppen oppnår økonomisk balanse, dette for at 
departementet skal kunne godkjenne lånesøknad.  

• En utsettelse av planlagte nybygg, vil kunne medføre at foretaksgruppen må bruke mer av 
egne midler til vedlikehold av anleggene og utstyret. 

• Lavere investeringsnivå øker vedlikeholdsbehovet. Tilstandsvurderingen vil gi et bedre 
grunnlag for målrettet vedlikehold.  

• Prioriteringene mellom foretak og sykehus vil baseres på et mer solid, strukturert og 
funksjonelt grunnlag. 

 
Forslaget til investeringsplan prioriterer utstyr til ambulansetjenesten, medisinsk teknisk 
utstyr og vedlikeholdsbehovet for øvrig ved de allmenntekniske anlegg. Vesentlig 
modernisering av anleggene oppnås ved realisering av de strategiske prosjekt. 
 
Fastsetting av årlige planrammer for investering  
Investeringsrammen er fastlagt i to trinn for hvert år i planperioden på følgende måte: 
For å oppfylle krav fra Helse og – omsorgsdepartementet, om kun å behandle lånesøknader 
for ett og ett konkret investeringsprosjekt, er investeringsrammen fastsatt i to trinn: 
 
Tinn 1 legger opp til gjennomføring av byggetrinn 2 ved Nordlandssykehuset Bodø, 
investeringer i medisinskteknisk utstyr, IKT og mindre bygningsmessige tiltak. 
 
Investeringsramme del 1: 
 
Inntekter i basisrammen for dekning av kapitalkostnader/ basis avskrivning 
 
- Avdrag på lån i departementet  
- 100 mill kroner til øvrige strategiske prosjekt 
+  Langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF byggetrinn 2 (forutsatt 50 % årlig lånefinansiering) 
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Tabell 1: Sum årlig investeringsramme 2009 – 2018 (1000 kroner) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andel basisramme 597 000 597 000 597 000 597 000 597 000 597 000 597 000 597 000 597 000 597 000

 - avdrag -68 000 -68 000 -68 000 -68 000 -110 000 -110 000
-103 
000 -128 000 -128 000 -113 000

 - Ramme Del 2 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
-100 
000 -100 000 -100 000 -100 000

 + Lån NLSH 50% 146 450 179 000 175 750 201 400 193 600 149 950 194 050 86 650 0 0
Sum investerings- 
ramme Del 1 575 450 608 000 604 750 630 400 580 600 536 950 588 050 455 650 369 000 384 000

 
Investeringsramme del 2 legger til rette for å gjennomføre øvrige strategiske investeringer. 
Denne rammen fastsettes ved: 
 
− 100 mill kroner av egenfinansieringen 
− 50 % lånefinansiering av enkelt prosjekt 
− realiserte overskudd i drift ved enkelt HF 
− salg av eiendom 
− annen ekstern finansiering, for eksempel DA midler, innsamlede midler med mer 

  
Tabell 2: Sum årlig investeringsramme øvrige strategiske prosjekt (1000 kroner) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Investeringsramme 
del 2 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
 + Lån NLSH 
Vesterålen  95 000 50 000 100 000 97 500 12 500     

 + Lån            
 + effekt av årlige 
overskudd           
 + salg av eiendom 
med mer.           
Sum investerings- 
ramme del 2 100 000 195 000 150 000 200 000 197 500 112 500 100 000 100 000 100 000 100 000

 
For alle strategiske prosjekter gjelder at byggelånsrenter er innarbeidet i kostnadsoverslaget. 
Prosjektenes kostnader er angitt i prisnivå januar 2008 og i faste priser. Dette ihht. den 
spesifikasjon HOD har ønsket for NLSH byggetrinn 2. Oppdatering av prisnivå skjer løpende 
i prosjektutviklingen gjennom konseptfase, forprosjekt og anbud.  
 
Avdragene beregnes etter langsiktige lån på 20 år ved ferdigstillelse av byggeprosjektet. 
Gjennomsnittlig investeringsnivå er ambisiøst og krever strukturert og målrettet arbeid med 
driftsorganiseringen for å kunne bære dette investeringsnivået i foretaksgruppen.  
 
Rentebelastningen for nybyggprosjektene i Vesterålen og i Narvik vil slå inn i 2015 og i 2016. 
De driftsøkonomiske konsekvenser og bærekraftanalyse for prosjektene behandles i styret for 
Helse Nord RHF når konseptutredning og forprosjekt legges frem til behandling. 
Departementet behandler ikke lånesøknad før utredningsgrunnlaget er komplett. 
 
Tiltak og strategier for å øke Helse Nord sine muligheter til å investere. 
For at det skal være mulig å gjennomføre Helse Nord RHF sin nødvendige og ambisiøse 
investeringsplan, er det nødvendig å gjennomføre tiltak i foretaksgruppen som bidrar til å øke 
investeringsrammen og sikrer økonomisk bærekraft når prosjektene står ferdige. 
 
De finansielle og likviditetsmessige utfordringer møtes ved:   
 
• Kravet om budsjettbalanse i 2008 er en forutsetning for å unngå avkorting av 

investeringsrammen i 2009 og påfølgende år. 
• Stille krav til overskudd i de HF som skal gjennomføre store investeringer. Konkret vil en 

foreslå å sette krav til overskudd i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset fra 2009, 
og fra 2010 for UNN og Helse Finnmark. 
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• Egenfinansieringen for de strategiske prosjekt på ca. 50 %. I investeringsplanen settes inn 

en egenfinansiering på 100 mill. kroner per år i planperioden. Kan alternativt nyttes til 
verdibevarende vedlikehold. 

• Lønnsomheten ved investeringsprosjekter skal følges opp strukturert og vurderes kritisk 
for hvert enkelt tiltak. 

• Investeringsrammer til strategiske prosjekt skal godkjennes av styret for Helse Nord RHF. 
• Foretaksstyrene har myndighet til å disponere innenfor godkjente ramme i de årlige 

budsjetter.  
• Fullmakter, dokumentasjonskrav og krav til behandling og godkjenning av investeringer 

skal følge konsernbestemmelser for investeringer, jf. sak 109-2007 for styret i Helse Nord 
RHF. 

• Frigjøring av midler til investeringer ved styrking av foretaksgruppens likviditet, sikre 
balansekrav, sikre avkastingskrav og realisere driftsbesparelser ved nye investeringer. 

• Likvidering/salg av fast eiendom 
 
Medbestemmelse 
Saken ble drøftet i samarbeidsmøte med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 9. juni 2008.  
 
Partene er enige om følgende: 
For å kunne utvikle tilbudet til pasientene, sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i regionen, samt 
gjennomføre nødvendige investeringer, vil Helse Nord legge til grunn en strategi hvor først 
og fremst dagens anlegg/utstyr sikres og nåværende virksomhet ivaretas. Modernisering av 
bygninger og anlegg i Helse Nord gjennomføres via de strategiske prosjektene. 
 
Vi er enige om at vi fortsatt må søke å oppnå bedre muligheter for å gjennomføre nødvendige 
investeringer gjennom systematisk forbedringsarbeid i foretaksgruppen. 
 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF hadde følgende 
protokolltilførsel ad. investeringsplan 2009-2018:  
 
Konserntillitsvalgte/ konsernverneombud ser ikke den framlagte investeringsplan for Helse 
Nord 2009 – 2018 som realistisk. 
 
KTV/KVO vil påpeke følgende: Det er lagt som premiss at de foretak som skal gjøre større 
investeringer, skal gjennomføre dette ved å gå med overskudd. Denne koplingen mellom drift 
og mulighet for  investering, er svært problematisk i virksomheter som sykehus og 
helseinstitusjoner. Kapitalen i våre sykehus er de ansatte som yter tjenester for befolkningen i 
nord. Det er ytterst problematisk at det i all hovedsak er human - kapitalen som skal presses 
for å skape det økonomisk handlingsrom som skal sikre nødvendige investeringer i utstyr og 
bygninger. 
 
KTV/KVO vil den forbindelse henvise til NOU 2008:2, det såkalte Magnussen – utvalget: I 
denne offentlige utredningen slås det fast at det gjennom flere år har vært ei økonomisk 
skjevfordeling mellom de regionale helseforetakene. Helse Sør – Øst har fått > 800 millioner 
for mye på bekostning av de 3 andre regionene. For Helse Nord’s vedkommende utgjør dette 
ca 220 millioner pr år. 
 
KTV/KVO oppfordrer Helse Nord’s ledelse og styre om å henstille til HOD og statsråden om 
at disse midlene omfordeles allerede i inneværende år. 
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Prioritering  
For budsjettåret 2009 styrkes innsatsen for å ivareta det generelle vedlikeholdet, medisinsk 
teknisk utstyr og utskifting av ambulanser. Helse Nord skal utarbeide vedlikeholdsplaner og 
investeringsplanen legger økonomiske rammer som gir rimelig mulighet for oppfølging de 
nærmeste årene. Det tekniske oppgraderingsbehovet for sykehusene er langt høyere enn hva 
investeringsplanen kan imøtekomme. Helse Nord har valgt en strategi hvor teknisk 
oppgradering løses ved modernisering av sykehusene gjennom de strategiske prosjektene. 
Utover dette programmet bør helseforetakene ha mulighet for løpende verdibevarende 
vedlikehold. Dette gir følgende prioritering: 
 
1. Sluttfinansiering av prioriterte tiltak (Opptrappingsplan og tiltaksplan psykisk helsevern- 

UNN ”BRUS” - 15 mill. kroner i 2009) 
2. Prioriterte tiltak og verdibevarende vedlikehold (IKT plattform, egenkapitalinnskudd, 

øvrige) 
3. NLSH byggetrinn 2 
4. 100 mill. kroner per år som egenfinansiering av strategiske prosjekt. Her forutsettes i 

finansieringsplanen 50 % lånefinansiering for hvert enkelt prosjekt. 
5. Vedlikehold av dagens realkapital. Prioritering av investeringer i vedlikehold av dagens 

realkapital relateres til funksjon og volum aktivitet/verdi anlegg  
 
For å håndtere usikkerhet og opprettholde en liten handlingsfrihet anbefales noe midler satt av 
til RHF styrets disposisjon de enkelte årene. 
 
Tabell 3: Disponering av årlig investeringsramme del 1 (egenfinansiering og lån til NLSH). I tabellen er vist den 
ramme styrene i HF har til disposisjon (kursiv) og strategiske prosjekter som krever behandling i styret for Helse 
Nord RHF. (1000 kroner) 
Investeringsramme 2009-2018 detaljert oversikt       

            

Helse Finnmark HF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Planlegging Kirkenes 15 000             
Utstyr og ombygging/ 
egenkap KLP 19 000 20 000 21 000 14 000 13 600 14 000 18 000 14 000 25 000 25 000 25 000

Ambulanser 20 000 1 250 6 000  7 500 6 250 11 250 10 000 1 250 6 250  
Sum til HF styrets 
disposisjon 39 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000

Sum 2007 Helse Finnmark 54 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000

UNN  HF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tiltaksplan psykiatri 
barn/unge   15 000            
Modernisering Narvik 
Sykehushaugen 35 000             
Utstyr og 
ombygging/egenkap KLP 74 000 105 000 92 700 70 000 90 000 80 000 89 050 75 000 100 000 100 000 100 000

Ambulanser   6 250 5 000 42 500 13 750 1 250 5 000 1 250 6 250 5 000 42 500
Sum til HF styrets 
disposisjon 74 000 111 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500

Sum 2007 UNN 109 000 126 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500

NLSH HF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Opptrappingsplan/tiltaksplan 
psykisk helse 75 800             
Modernisering NLSH, Bodø 
fase 2-5 185 000 292 900 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300 0 0
Modernisering NLSH, 
Vesterålen 20 000             

Legevakt vestvågøy 3 000             
Utstyr og 
ombygging/egenkap KLP 40 000 37 000 37 000 28 000 30 000 25 000 37 000 35 000 50 000 45 000 50 000

Ambulanser    10 000 26 250  2 500     10 000 26 250  
Sum til HF styrets 
disposisjon 40 000 37 000 47 000 54 250 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 71 250 50 000

SUM 2007 NLSH 323 800 329 900 405 000 405 750 432 800 414 700 336 900 423 100 233 300 71 250 50 000
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Helgelandssykehuset HF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Utstyr og 
ombygging/egenkap KLP 15 000 22 000 22 000 15 000 14 000 20 000 18 000 20 000 25 000 25 000 25 000

Ambulanser   2 500 2 500 2 500 3 750 3 750 3 750 1 400 2 500 2 500 2 500
Sum til HF styrets 
disposisjon 15 000 24 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM 2007 
Helgelandssykehuset 15 000 24 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sykehusapotek 1 500             
RHF Felles regionale IKT 
prosjekt 45 200 54 300 53 800 55 000 55 000 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000

RHF styrets disp 30 500 19 250    2 650   3 300 7 350 79 000 84 000
Sum sykehusapotek og 
Helse Nord 77 200 73 550 53 800 55 000 55 000 40 650 55 000 43 300 62 350 134 000 139 000
Sum investeringsplan  
Del 1 579 000 575 450 608 000 604 750 630 400 580 600 536 950 588 050 455 650 369 000 384 000

 
Fordeling investeringsramme del 2  
Investeringsramme del 2 omfatter egenfinansiering på 100 mill. kroner per år og 
lånefinansiering til strategisk prosjekt NLSH Vesterålen. (1000 kroner) 
 
Investeringsramme  
Del 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
NLSH Vesterålen  20 000 190 000 100 000 200 000 195 000 25 000     

Utstyr UNN  30 000          

Ombygging Helgeland  10 000          

Planmidler UNN Narvik  10 000    

RHF styrets disposisjon  30 000 5 000 50 000  2 500 87 500 100 000 100 000 100 000 100 000
Sum investeringsplan 
Del 2   100 000 195 000 150 000 200 000 197 500 112 500 100 000 100 000 100 000 100 000

     
TOTAL 
INVESTERINGSRAMME 579 000 675 450 803 000 754 750 830 400 778 100 649 450 688 050 555 650 469 000 484 000

Sum HF styrenes disp 168 000 234 000 196 200 198 250 172 600 152 750 182 050 156 650 220 000 235 000 245 000

 
Det er så langt tatt høyde for 100 mill kroner gjennom egenfinansiering. 
 
I 2009 er det kun nødvendig å sette av midler til planlegging av Nordlandssykehuset 
Vesterålen og UNN Narvik. De resterende midlene foreslås derfor disponert til medisinsk 
teknisk utstyr ved UNN, bygningsmessige tiltak ved Helgelandssykehuset og en reserve til 
styrets disposisjon. 
 
Det siste begrunnes med: 
 
− Generell behov for reserver til å møte uforutsette forhold 
− Vurderinger knyttet til ambulansebåtdrift på Helgeland 
− Utbygging av regionale IKT systemer, datanett med mer. 
 
Fra 2010 innarbeides Nordlandssykehuset Vesterålen, forutsatt 50 % lånefinansiering. 
 
Øvrige strategiske prosjekt som 
 
− UNN Narvik 
− Helse Finnmark Kirkenes 
− Helse Finnmark Hammerfest 
− UNN PET skanner 
− UNN A-Fløy og 
− UNN nytt pasienthotell 
− UNN biolaboratorium 
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må vurderes løpende i takt med foretaksgruppens evne til å øke investeringsvolumet. 
Foretakstyrene og særlig styret ved UNN bes gjennomgå egne investeringsprosjekter og 
fremme forslag til intern prioritering av dem til neste rullering av investeringsplanen våren 
2009. 
 
Vurdering 
Et av de sentrale målene med investeringer er å klare omstillinger for å redusere driftsutgifter 
slik at foretaksgruppen kan bruke mer midler til utvikling av tjenestetilbudet. Virkemidlene 
for å nå slike mål vil være å redusere vedlikeholdskostnadene innen eiendom, bygg og anlegg 
samt oppnå en effektivisering i dagens drift av kjernevirksomhetene. 
 
Selv ved betydelig styrking av basisrammen og økte inntekter til å håndtere kapitalen, er det 
finansielle grunnlaget og likviditeten ikke god nok til å gjennomføre tempoet og 
ambisjonsnivået i investeringsplanen. Konsekvensen er at strategiske prosjekter blir utsatt 
fordi dagens anlegg og utstyr må fornyes for å sikre en forsvarlig drift.  
  
Investeringene i Helse Nord har en profil hvor store ressurser settes inn til fornyelse av 
bygning og delvis økt areal ved sykehusene. Med stramme driftsbudsjett og stramme 
investeringsrammer blir utfordringene betydelige for løpende modernisering av medisinsk 
teknisk utstyr, IKT, teknisk og elektrisk utstyr og teknisk infrastruktur. Helse Nord kan ikke 
bære de økonomiske konsekvenser av alle ambisjoner/ønsker og må prioritere mellom gode 
hensikter og tiltak. Den likvide situasjonen er slik at noen strategiske prosjekter må utsettes 
for gjennomføring. Først etter en god bærekraftanalyse og sikring av lånefinansiering lar 
strategiske prosjekter seg eventuelt realisere. 
 
Med utsetting av strategiske byggeprosjekter må bestående bygninger og anlegg sikres et 
rimelig vedlikehold. Investeringsplanen legger derfor til grunn en egenfinansiering på 100 
mill. kroner hvert år i planperioden, som enten kan nyttes til verdibevarende vedlikehold av 
bestående bygning, eller som egenfinansiering av strategiske prosjekt. 
 
Konklusjon 
Investeringsplan 2009-2018 har en strategi hvor først og fremst dagens anlegg/utstyr sikres og 
dagens virksomhet ivaretas, fremfor modernisering av bygninger/anlegg som gjennomføres 
ved de strategiske prosjekt.  
 
En stimulering til økte investeringer i Helse Nord kan oppnås ved at foretaksgruppen selv 
skaper økonomisk frihet ved bedring av likviditet, sikre balansekrav, sikre avkastingskrav og 
søke driftsbesparelser ved nye investeringer. 
 
Foreliggende forslag til investeringsplan 2009-2018 vurderes realistisk, innefor de 
rammebetingelser og krav som foreligger, og en oppfølging av styrets tidligere prioriteringer. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til de økonomiske resultat- og balansekrav i 

foretaksgruppen. Budsjettbalanse er en absolutt forutsetning for å gjennomføre et 
investeringsnivå ved foretakene i regionen som kan sikre en god forvaltning av 
eksisterende kapital. Styret forventer en avkastning av investerte midler som kan initiere 
en raskere gjennomføringstakt av strategiske investeringsprosjekt og/eller dekke 
kapitalkostnadene ved modernisering av sykehusanlegg. 
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2. Investeringsrammene legger føringer for planer og tiltak i planperioden. En utvidet ramme 

må finansieres og likviditeten i Helse Nord må forbedres ved å legge til rette for  
 

a. Langsiktig lånefinansiering 
b. Realisere overskudd i driften ved helseforetakene 
c. Salg av eiendom 
d. Annen ekstern finansiering 

 
3. Styret viser til utfordringene med finansiering og likviditet i foretaksgruppen og vedtar en 

investeringsplan 2009 – 2018 som føringer for det videre arbeid med vedlikeholdsplaner i 
helseforetakene.  

 
Investeringsramme 2009-2018 
(1000 kroner)          

Helse Finnmark HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Planlegging Kirkenes   15 000                     

Sum til HF styrets disposisjon 53 500 39 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000 

Sum Helse Finnmark 78 600 54 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000 

 

UNN  HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tiltaksplan psykiatri barn/unge 50 000   15 000                   

Modernisering Narvik Sykehushaugen 15 000 35 000                    

Planlegging UNN Narvik   10 000          

                      

Sum til HF styrets disposisjon 132 740 74 000 141 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500 

Sum UNN 207 540 109 000 166 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500 

 

NLSH HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5   185 000 292 900 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300     

Modernisering NLSH, Vesterålen   20 000 20 000 190 000 100 000 200 000 195 000 25 000         

Sum til HF styrets disposisjon 64 470 40 000 37 000 47 000 54 250 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 71 250 50 000 

SUM NLSH 195 070 323 800 349 900 595 000 505 750 632 800 609 700 359 900 423 100 233 300 71 250 50 000 

 

Helgelandssykehuset HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                        

Sum til HF styrets disposisjon 47 300 15 000 34 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500 

SUM Helgelandssykehuset 47 300 15 000 34 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sykehusapotek 1 500 1 500                    

RHF Felles regionale IKT prosjekt 34 990 45 200 54 300 53 800 55 000 55 000 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000 

RHF styrets disp   30 500 49  250 10 000 50 000  7 650 75 000 103 300 107  350 179 000 184 000 

Sum sykehusapotek og Helse Nord 36 490 77 200 103 550 63 800 105 000 55 000 45 650 130 000 143 300 162 350 234 000 239 000 

 

Sum investeringsramme Del 1 565 000 579 000 575 450 608 000 604 750 630 400 580 600 536 950 588 050 455 650 369 000 384 000 

Sum investeringsramme Del 2 0 0 100 000 195 000 150 000 200 000 197 500 112 500 100 000 100 000 100 000 100 000 

             

TOTAL INVESTERINGSRAMME 565 000 579 000 675 450 803 000 754 750 830 400 778 100 649 450 688 050 555 650 469 000 484 000 

 
 
4. Planprosessene til byggeprosjektene justeres slik at det sikres kontinuitet mellom plan og 

byggeprosess.  
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5. Løpende og planlagt vedlikehold skal sørge for å opprettholde tilstanden ved bygg og 

anlegg i Helse Nord. Helseforetakene skal utarbeide vedlikeholdsplaner som sikrer en god 
forvaltning av eksisterende kapital, innenfor de økonomiske rammer som stilles til 
disposisjon i drifts- og investeringsbudsjetter. Helseforetakene skal rapportere om status 
for arbeidet med vedlikeholdsplaner sammen med rapporteringen for 2. tertial 2008.  

 
6. Styret ber om at helseforetakene prioriterer nødvendig utskifting av medisinsk teknisk 

utstyr i arbeidet med vedlikeholdsplaner for realkapitalen. 
 
7. Øvrige strategiske prosjekt, foruten byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset HF, 

realitetsbehandles av styret så snart prosjektunderlaget foreligger og herunder vurderes 
framdrift og finansiering av disse prosjektene. Styret minner om at det i alle prosjektene 
skal legges frem lønnsomhetsvurderinger og konkrete planer for å realisere økonomiske 
driftsgevinster. Styret ber styrene ved helseforetakene fremme forslag til intern 
prioritering av de enkelte prosjekt i hvert HF senest før neste rullering av 
investeringsplanen. 

 
8. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for at investeringene håndteres innenfor 

helseforetakets økonomiske rammer og likviditet. 
 
 
Bodø, den 11. juni 2008 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Utskrift protokoll foretaksmøte pkt. 4.4 
 
Utrykte vedlegg: Styresak 98-2006  Investeringsplan 2008-2017, konkretisering av planen 
 Protokollutskrift i styresak 98-200 

side 78



UTREDNING 
 
Innledning  
Denne saken er en oppdatering av vedtatt investeringsplan 2008 – 2017 som ble behandlet i 
styret 13. desember 2006 – sak 98-2006. Styret vedtok blant annet at ”Planen skal rulleres 
årlig for å tilpasse prosjektene i forhold til helsepolitiske utfordringer og økonomiske 
rammebetingelser for foretaksgruppen”, jf. pkt. 6 i sak 98-2006. 
 
Under pkt 4 i saken ba styret administrasjonen gjennomføre følgende tiltak: 
 
a. fullføre opptrappingsplanen for psykisk helse 
b. prosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik legges frem for styret i første møte 

over nyttår  
c. iverksette planene for felles IKT-plattform  
d. følge opp vedtaket om å drifte ambulansene i egenregi og investere i ambulanser og 

nødvendig infrastruktur 
e. fullføre Nordlandssykehuset Bodø fase 1 og fullføre forprosjektet for fase 2-5 innen 

sommeren 2007, samt påbegynne forberedende tiltak for fase 2-5 (jfr. styresak 99-2006 
Modernisering av Nordlandssykehuset HF Bodø somatikk – konseptrapport byggetrinn 2-
5) 

f. videreføre utredninger for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ny A-fløy 
g. påbegynne utredninger for Helse Finnmark, ombygging Kirkenes 
h. fullføre forprosjekt for Nordlandssykehuset Vesterålen innen sommeren 2007 

 
Enstemmig vedtatt 

 
Bakgrunn 
Oppdatering av investeringsplanen legger til grunn dagens situasjon for 
eiendomsforvaltningen i Helse Nord og herunder tilstand på realkapital, ressurstilgang, 
strategier, utfordringer og økonomi. 
 
Tilstand på realkapitalen 
Det foreligger ingen systematisk gjennomgang av tilstanden ved bygninger og utstyr i 
helseforetakene i nord. Kartlegginger på landsbasis og i Helse Sør-Øst gir en indikasjon om 
tilstanden også ved institusjonsbyggene i Helse Nord. 
 
Kartlegginger ved samtlige helseforetak i Norge viser at ca. 40 % av bygningsmassen er i en 
ikke akseptabel tilstand. For over 80 % av bygningene er det noen eller flere krav som ikke er 
oppfylt i henhold til lover og forskrifter.  
 
I kartleggingen er det estimert et teknisk oppgraderingsbehov på ca. 5 300 kr./m2 fordelt på all 
bygningsmasse. Det arealet som er kategorisert med dårlig tilstand vurderes å ha et 
oppgraderingsbehov på ca. 12 000 kr./m2.  
 
De siste fem årene er det i Helse Norge bygget 6 % nytt, ombygget 4,5 % og 
påbygget/tilbygget 1,5 % av totalt areal. Litt over 1 % av arealet er avhendet. Helse Norge har 
således hatt en netto økning av arealet i perioden 2002 – 2007. 
 
Bygningers evne til å tilpasse seg dagens raskt endrede krav og behov har mye å si for 
kjernevirksomheten og driftseffektivitet. Noen indikasjoner viser at 35- 40 % av 
bygningsmassen vurderes å ha begrenset tilpasningsdyktighet i forhold til å kunne 
imøtekomme brukers behov og/eller ha begrenset tilpasningsdyktighet i forhold til kostnadene 
ved ombygging. Brukerne er minst fornøyd med inneklima. 
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Kartlegging av tilstanden på realkapitalen i Helse Nord ligger tilbake til 2001 i forbindelse 
med overdragelse av virksomheten fra fylkeskommunen. Foruten denne kartleggingen skjer 
det en kartlegging av realkapitalen ved planleggingen av de strategiske prosjekt. 
Tilstandsvurderingen av realkapitalen er i dag lite sammenlignbar og enhetlig i regionen. Det 
er ønskelig med en ny og oppdatert kartlegging som kan gi et bedre grunnlag for fremtidige 
vurderinger av prioriteringer, tiltaksvurderinger, programforutsetninger samt 
rammebetingelser for vedlikehold og finansiering. Det vises i den forbindelse til 
departementet krav om at ”Helse Nord RHF må sikre at det foreligger vedlikeholdsplaner i 
regionen som sikrer god forvaltning av eksisterende kapital”, jf. foretaksmøte RHF 24. januar 
2008.   
 
Investeringsnivået nasjonalt ligger på ca. 8 mrd. kroner per år. Investeringsnivået i Helse 
Nord har vært i underkant av 600 mill. kroner per år til gjenanskaffelse av bygninger og 
utstyr. I basis inntektsramme for 2008 har alle regionale helseforetak (for første gang) fått 
midler til betjene/vedlikeholde hele realkapitalen. 
 
Investeringsrammen de siste årene har hatt denne fordeling på tiltak/prosjekt: 
 
• Strategiske byggeprosjekt ca. 33 % 
• Psykisk helsevern (opptrapping/tiltak) ca. 20 % 
• Utstyr og mindre ombygging ca. 25 % 
• Felles regionale prosjekt og IKT ca. 7 % 
• Ambulanser ca. 12 % 
• Øvrige ca. 3 % 
 
Tilbakemelding fra foretakene er at investeringsrammen til utstyr og mindre ombygginger er 
kritisk lav for å opprettholde verdien av bygg/anlegg/utstyr. 
 
Strategier i eiendomsforvaltningen 
Regjeringen legger to viktige prinsipper til grunn som strategier for eiendomsforvaltningen 
(jf. Soria-Moria-erklæringen): 
 
• Ingen lokalsykehus skal legges ned 
• Sykehusene skal sikres tilstrekkelige økonomiske rammer for å sikre nødvendig fornyelse 

av bygninger og utstyr og motvirke en utvikling med økende etterslep på vedlikehold. 
 
Investeringsplanen 2007 – 2018 la til grunn en forholdsvis ambisiøs investeringsstrategi der vi 
prioriterer investeringer som er nødvendig for å ivareta ”sørge-for ansvaret” og investeringer 
som gir en kombinasjon av bedret faglig virksomhet og mer kostnadseffektiv drift. 
Målsettingen er å behandle en så høy andel av pasientene som mulig i Nord-Norge. Endringer 
i helsetilbudet er nødvendig fordi befolkningen blir eldre, flere trenger behandling for 
rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser, ny medisinsk teknologi og nye medikamenter 
kommer på markedet (spesielt innen kirurgiske fag), utvikling innen intervensjonsbehandling 
og kreftbehandling. Lokalsykehusene skal utvikles til å gi et bedre tilbud til de store 
pasientgrupper, levere trygge akuttjenester og brede diagnostiske tilbud. UNN må være i 
frontlinjen i nord i den medisinsk teknologiske utviklingen, supplert fra NLSH med et bredt 
spesialisttilbud. Alle sykehus skal samhandle i et sømløst nettverk som samarbeider tett med 
primærhelsetjenesten. 
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Investeringsstrategien legger til grunn at basistilbudene må dekkes opp med nødvendige 
utskiftinger og HMS ivaretas slik at risiko og sårbarhet kan reduseres. Investeringsplan 2007-
2018 la til grunn at investeringene i rekkefølge bør prioriteres slik: 
 
1. Tiltak som sikrer fullføring av opptrappingsplanen og tiltaksplanen for psykisk helsevern 

samt gjenanskaffelse av medisinsk teknisk utstyr. 
2. IKT tiltak som er nødvendig for effektiv informasjonsutveksling og samhandling i 

regionen. 
3. Ambulansetjenester som sikrer effektiv transport til riktig behandlingsnivå. 
4. Byggeprosjekter som gir tilstrekkelig kapasitet i regionfunksjonene. 
5. Nye utstyrsinvesteringer som sikrer diagnostikk og behandling på internasjonalt høyt nivå 

ved UNN og i det brede spesialisttilbudet ved NLSH i Bodø. 
6. Byggeprosjekter som bidrar til modernisering og mer kostnadseffektiv drift ved 

sykehusene. 
 
Prioriteringsrekkefølgen videreføres for planperioden 2009 – 2018, men gjennomføringen kan 
strekke seg ut i tid avhengig av finansiering og likviditet. Den største usikkerhet er knyttet til 
muligheten for langsiktig lånefinansiering av strategiske prosjekt og den likvide situasjon i 
driften av sykehusene. Driftsøkonomisk balanse ved sykehusene i 2008 og 2009 utfordres ved 
lønnsoppgjør som går utover fastsatte budsjettrammer, prisøkninger utover 
budsjettforutsetningene (jf. senere tids - og prognostiserte økninger på 
drivstoff/transportkostnader) og kostnadsdrivende endringer i medisinsk teknologi (jf. 
prisøkning medikamenter og nye medikamenter på markedet). 
 
Planforutsetninger 
Foretaksmøte i Helse Nord RHF den 3. juni 2008 behandlet blant annet årsregnskap og 
årsberetning 2007 (jf. sak 3 i protokollen fra foretaksmøtet). Av protokollen fremgår noen 
påminninger fra eier som legger klare premisser og forutsetninger i arbeidet med 
investeringsplan 2009 - 2018: 
 
Foretaksmøtet merket seg at årsresultatet for 2007 ikke synes å være nevneverdig forbedret i 
forhold til resultatet for 2006 dersom effekten av tilleggsbevilgningen på 225 mill. kroner 
isoleres. Foretaksmøtet ser alvorlig på at denne negative trenden synes å fortsette inn i 2008. 
Foretaksmøtet understreket viktigheten av at Helse ord RHF har en kontinuerlig oppfølging 
av risikobildet for å sikre god økonomisk styring og kontroll. Foretaksmøtet forutsatt at det 
tas ytterligere grep for å oppnå kostnadskontroll og bedret oppfølging av omstillingstiltak slik 
at identifiserte effekter i større grad blir realisert, slik at eiers resultatkrav i 2008 nås. 
 
Foretaksmøtet minnet om det helhetlige ansvaret styret i Helse Nord RHF er gitt for drift og 
investeringer og at det må dokumentere økonomisk bæreevne før planlagt investeringer kan 
gjennomføres. 
 
Foretaksmøtet så meget alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. I St.prp. nr. 59 
(2007-2008) er det ikke foreslått å øke driftskredittrammen, og driftskredittrammen som ble 
bevilget i St. prp. nr. 1 (2007-2008) er i stor grad allerede fordelt ut til de regionale 
helseforetakene. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sin bruk av midler til drift og 
investeringer i 2008 blir prioritert innenfor de rammebetingelser som er gitt. Den negative 
resultatutviklingen Helse Nord har hatt i første del av 2008 forutsetter at Helse Nord RHF 
har stor oppmerksomhet på likviditetsutviklingen resten av året. 
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Helseforetakene har vedtatt og/eller planlegger salg av boliger. Foretaksmøtet 3. juni 
behandlet salg av eiendom som sak 7. Av protokollen fra møtet fremgår at frigjorte midler 
ved salget skal benyttes etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Nord RHF sitt 
vedtak i styresak 111-2005. Styret vedtok i punkt 4:  
 
Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, 
og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 
Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 
 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 
 
Foretaksmøtet presiserte at ved vurdering av resultatoppnåelse i Helse Nord RHF vil en se 
hen til engangseffekter, herunder gevinster eller tap ved salg av eiendom. Møtet tok til 
etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Nord RHF sitt 
fremtidige behov for langsiktige lån. 
 
Foreliggende planforslag legger til grunn at foretaksgruppen kommer i budsjettbalanse senest 
i 2008. Svikter denne forutsetning, må ambisjonsnivået i investeringsplanen dempes. 
Sviktende likviditet kan neppe påregnes løst med godkjenning av økt kassakreditt. 
 
Det forutsettes at foretaksgruppen kan holde investeringene innenfor godkjente årlige 
investeringsrammer/-budsjett. Overskridelser av investeringsrammene vil få konsekvenser for 
påfølgende års investeringsnivå. 
 
Prioriteringer 
Planen legger til grunn at byggetrinn 2 ved NLSH Bodø gjennomføres i henhold til plan med 
følgende investeringer (inkl. 80 mill kroner før 2008 og byggelånsrenter) og langsiktig 
lånefinansiering fra HOD: 
 
(mill. kroner) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Investering  
NLSH 

 
185,0 

 
292,9 

 
358,0 

 
351,5 

 
402,8 

 
387,2 

 
399,9 

 
388,1 

 
173,3 

 
0 

 
0 

 
3018,7 

Lånesøknad 
HOD 

 
50,0 146,45 179,0 175,75 201,4 193,6 149,95 194,05 86,65 0 0 1376,85 

 
Byggetrinn 2 ved NLSH Bodø forutsetter lånefinansiering fra HOD med 46 % og 
egenfinansieringen på 54 % eller 1 642 mill. kroner. Fremdriften i dette strategiske prosjektet 
er ferdigstillelse i 2016. 
 
Nybygg ved NLSH Vesterålen prioriteres med byggeperiode 2010 – 2014 med følgende 
investeringer og langsiktig lånefinansiering: 
 
(mill. kroner) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Investering  
Vesterålen 

 
2,0 

 
20,0 

 
190,0 

 
100,0 

 
200,0 

 
195,0 

 
25,0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
750,0 

Lånesøknad 
HOD 

 
  95,0 50,0 100,0 97,5 12,5 0 0 0 0 355,0 
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Det er tatt høyde for årlige investeringer på 100 mill. kroner i oppdateringen av 
investeringsplanen til andre strategiske prosjekt i Helse Nord. Midlene kan enten brukes til 
rehabilitering av bestående bygninger eller gå inn som egenfinansiering i andre strategiske 
prosjekt som da forutsettes i planforslaget skal lånefinansieres med ca. 50 %. Planforslaget 
legger således til grunn en forutsetning om maks. 2 000 mill. kroner til strategiske prosjekt i 
foretaksgruppen, foruten gjennomføring av byggetrinn 2 ved NLSH.  
 
Av maks. ramme disponeres 100 mill. kroner i 2009 til prioriterte tiltak og 750 mill. kroner 
for gjennomføring av nybygg ved NLSH Vesterålen. Øvrig del av lånefinansiert ramme settes 
i hovedsak til styrets disposisjon i (slutten av) planperioden. Egenfinansieringen på 100 mill. 
kroner i 2009 foreslås disponert med 20 mill. kroner til plan/prosjektering ved NLSH 
Vesterålen, 30 mill. kroner til medisinsk teknisk utstyr ved UNN, 30 mill. kroner til styrets 
disposisjon, 10 mill. kroner til planlegging ved UNN Narvik og 10 mill. kroner til 
ombyggingsprosjekt på Helgeland. 
 
I henhold til prioriteringsrekkefølgen forutsettes fullfinansiering av prosjektet ”BRUS” ved 
UNN. Prosjektet er en samling av flere funksjoner innen barne- og ungdomspsykiatrien i 
regionen og herunder spiseforstyrrelser.  
Det innarbeides 15,0 mill. kroner i investeringsrammen for 2009 til sluttfinansiering av 
byggeprosjektet med en samlet kostnad på ca. 110 mill. kroner. Prosjektet vil stå ferdig i 
2008. 
 
Gjennomsnittsalderen på medisinsk teknisk utstyr ved UNN er over 10 år. Styret ved UNN 
har gjort oppmerksom på situasjonen og fremmet behov for å styrke investeringsrammen til 
utstyr betydelig. Innenfor tilgjengelig investeringsramme i foretaksgruppen prioriteres 
utstyrsbehovet ved UNN fremfor mindre bygningstiltak i foretaksgruppen.  
 
Foruten ovennevnte innarbeides følgende planforutsetninger som tiltak i investeringsplanen: 
 
• Nødvendig utskifting av medisinsk teknisk utstyr. 
• Nødvendig utskifting av ambulanser ved alle foretak i planperioden.  
• Nødvendige investeringsmidler til regional IKT plattform/system.  
• Egenkapitaltilskudd KLP. 
 
Forutsetningen er at arbeidet i HF ene med salg/avhending av boliger og barnehager 
videreføres. Tilgangen på boliger vurderes å være bedre enn for få år siden og full 
barnehagedekning i kommunene gir nødvendig tilgang på barnehageplasser. Salg/avhending 
vil i liten grad gi resultatforbeding men medvirker til en nødvendig styrking av likviditeten. 
 
Helseforetakenes innspill – premisser for drift og investering 2009 – 2018 
Helseforetakene er bedt om å styrebehandle innspill til premisser og prioriteringer for drift og 
investeringer for 2009 samt økonomisk status og tilpasningsutfordringer for 2009-2018. Her 
følger et sammendrag av foretakenes innspill vedrørende investeringer. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Administrativ tilbakemelding gir et situasjonsbilde av vurderingene ved Helgelandssykehuset 
HF. Foretaket forholder seg til driftsbalanse med et moderat investeringsnivå. 
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(mill. kroner) 
 Budsjett 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sum 
investeringer 

15,0 76,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Sum drifts-
besparelser 

 
Driftsbesparelser av byggeprosjekter er foreløpig ikke beregnet 

Avskrivning 60,5 63,5 62,0 62,8 63,9 64,2 64,9 65,7 66,4 67,1 67,8 
Driftsresultat + 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likviditet  
akkumulert 

 
- 188,2 

 
-200,7 

 
-169,7 

 
-139,7 

 
-105,0 

 
-71,8 

 
-37,9 

 
-3,2 

 
32,2 

 
67,6 

 
104,4 

 
Helgelandssykehuset HF har foreslått ett stort byggeprosjekt de nærmeste årene, rusenhet på 
Mo, prosjektert til 25 mill.kr.  
 
I tillegg kommer prosjektet med utskiftning av ”yttervegg” på sykehuset i Sandnessjøen. Kan 
beløpe seg til over 20 mill.kr. Om dette er en investering eller driftskostnad, skal avklares. 
 
Ut i fra tidligere kalkulerte behov samt oppdatert oversikt over radiologisk utstyr, har en 
konkludert med behov for å skifte ut og anskaffe medisinskteknisk og annet utstyr. Sett over 
en ti – års periode, foreslås et årlig investeringsbeløp på ca. 25 mill. kroner.  
 
Det meldes også et stort behov for investeringer i utskiftninger/nye ambulansebiler i årene 
fremover, 2 til 3 biler i året, gjennomsnitt 2 870 000,- per år.  
 
I tillegg kommer også mindre bygningsmessige investeringer, inklusive heiser, ombygginger  
osv.  Vanskelig å vurdere eksakte tall, men det er ikke urimelig med årlige investeringer på ca 
3 mill.kr.  
 
Det forutsettes at nødvendige større it-investeringer foretas av Helse-Nord IKT.  
 
Det forutsettes balanse i årene fremover som er grunnlaget for beregningene. Likviditet 
akkumulert er forstått slik at det er de midler som trekkes på kassekreditten. Sum 
driftsbesparelser er ikke vurdert som angitt av RHF.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Styret behandlet premisser for drift og investering 2009-2018 som sak 17/08 i møte 5. mai og 
gjorde dette vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at investeringene i 

Nordlandssykehuset for perioden 2009-2018 prioriteres slik det går frem av tabell 4 i 
saksutredningen. 

2. Styret konstaterer at gjennomføring av investeringsplanen med modernisering i Bodø og 
bygging av nytt sykehus på Stokmarknes ikke lar seg finansiere fullt ut gjennom de 
reduserte driftskostnader prosjektene forutsettes å gi. Realisering av prosjektene 
forutsetter derfor at Nordlandssykehuset i en periode etter at anleggene er tatt i bruk, 
tilføres kapitalkompensasjon med i overkant av 100 mill kr. 

3. Styret forutsetter at det gjennomføres effektiviseringstiltak med en brutto effekt på om lag 
100 mill kr etter at de nye anleggene er tatt i bruk slik det går frem av tabell 5. 

4. Styret understreker behovet for balanse i driften som grunnlag for realisering av 
investeringsplan jf styresak 12/2008. 

5. Styret forutsetter at enhet for spiseforstyrrelser finansieres fullt ut gjennom økte inntekter 
fra Helse Nord med 9,4 mill kr i 2009 og ytterligere 4,5 mill kr i 2010. 

6. Styret ber administrasjonen legge frem en vurdering av hvordan nødvendige re- og 
nyanskaffelser kan gjennomføres på mellomlang sikt når det gjelder medisin teknisk 
utstyr. 
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Sammenstilling av saksutredningens analyser viser denne økonomiske utvikling av innspillet 
for NLSH: 
 
(mill. kroner) 
 Budsjett 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sum 
investeringer 

 
323,8 

 
580,2 

 
679,0 

 
762,3 

 
647,6 

 
499,3 

 
402,9 

 
517,9 

 
309,1 

 
52,2 

 
53,8 

Sum drifts-
besparelser 

 
0 

 
0 

 
4,2 

 
4,4 

 
4,5 

 
30,5 

 
52,1 

 
71,8 

 
92,7 

 
108,3 

 
111,5 

Avskrivning 182,1 169,5 151,2 142,3 139,6 182,4 172,5 167,7 184,6 181,4 180,6 
Driftsresultat 0 22,6 51,5 72,9 88,1 - 25,4 3,7 34,1 - 43,2 - 58,1 - 39,8 
Likviditet  
akkumulert 

 
- 656,0 

 
-1092,3 

 
-1619,3 

 
-2210,8 

 
-2668,9 

 
-2876,0 

 
-3110,2 

 
-3435,1 

 
-3482,8 

 
-3349,7 

 
-3233,8 

 
Foretaket får store utfordringer i budsjettstyringen når nytt sykehus i Vesterålen tas i bruk i 
2013 og deler av byggetrinn 2 i Bodø tas i bruk. Driftsbesparelsene i perioden 2009-2012 vil 
gi et akkumulert resultat som indikerer at foretaket kan bære konsekvensene etter 2012. De 
akkumulerte likviditetsbehovene vil være en stor utfordring – selv ved langsiktige lån fra 
HOD på 1 328,0 mill. kroner til byggetrinn 2. Gitt ca. 50 % langsiktig lånefinansiering til 
nybygget i Vesterålen vil dette gi et tilskudd på likviditeten på ca. 375 mill. kroner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN redegjorde for situasjonen i foretaket og sine innspill til investeringssaken ved brev av 
31. mars 2008 som også var en del av saksutredningen til styret ved UNN i sak 26/2008 
”Investeringsrammen for 2008 – Mangel på midler til medisinsk teknisk utstyr og mindre 
ombygginger”. I møte 15. april gjorde styret slikt vedtak: 
 
1. Styret ser med stor bekymring på at utstyrsparken stadig forringes med de konsekvenser 

dette vil få for den daglige diagnostikk og behandling i UNN. Styret konstaterer at det ikke 
er tilgjengelige investeringsmidler for 2008. Styret er imidlertid innforstått med at det må 
gjennomføres investeringer, blant annet for å erstatte utslitt medisinsk teknisk utstyr slik 
at man unngår avbrudd i nødvendig pasientbehandling. 

2. Styret ber Helse Nord RHF om å øke UNNs investeringsramme for inneværende år med 
55 mill kr. 

3. Sett i et litt lengre perspektiv vil styret peke på at behovet for investeringer i utstyr i UNN 
HF beløper seg til om lag 100 mill kr per år. Styret mener derfor at det er nødvendig å 
revurdere prioriteringen av medisinteknisk utstyr i Helse Nords regionale 
investeringsplan, og anbefaler at dette gjøres i forbindelse med rullering av denne planen 
i år. 

 
(mill. kroner) 
 Budsjett 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sum 
investeringer 

 
109 

 
436 

 
546 

 
441 

 
285 

 
393 

 
223 

 
184 

 
186 

 
181 

 
233 

Sum drifts-
besparelser 

  
Driftsbesparelser av byggeprosjekter er foreløpig ikke beregnet 

Avskrivning  267 264 264 285 282 280 271 262 254 253 
Driftsresultat 
*kap.kostnad 

  
7 

 
24 

 
39 

 
59 

 
38 

 
62 

 
64 

 
64 

 
66 

 
92 

Sum kassa- 
kreditt og lån  
akkumulert 

 
87 

 
-89 

 
- 395 

 
- 611 

 
- 670 

 
- 819 

 
- 824 

 
- 801 

 
- 789 

 
- 782 

 
-854 

 
Helse Finnmark HF 
Styret i Helse Finnmark HF fikk orientering om administrasjonens innspill til Helse Nord 
RHF om investeringsbudsjett 2009 og investeringsplan 2009-18 i sak 26/2008. Innspillet fra 
foretaket er sammenfattet i tabellen (endringer fra dagens situasjon): 

side 85



 
 
(mill. kroner) 
 Budsjett 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sum 
Investeringer * 

 
54 

 
35+50  

 
44+100 

 
44+15 

 
44+100 

 
44+135 

 
44+150 

 
44+150 

 
44+50 

 
44+30 

 
44 

Sum drifts-
besparelser 

 
Driftsbesparelser av byggeprosjekter er foreløpig ikke beregnet 

Avskrivning  
 

+5 +3,5 +4,4 +4,4+7,5 +4,4+7,5 +4,4+7,5 +4,4+7,5 +4,4+7,5 +4,4+37,5 +4,4+37,5 

Driftsresultat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likviditet  
akkumulert 

 
- 400 

          

* + mill. kroner til modernisering av sykehusene og Finnmarksklinikken 
 
Utskifting ambulanser 
Kartlegging av ambulanser (år/tilstand) er foretatt i alle HF og nødvendig utskiftingsplaner 
HF fremgår av tabell. 
 
(mill. kroner) 
Foretak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Helgeland 2,5 2,5 2,5 3,75 3,75 3,75 1,4 2,5 2,5 2,5 
NLSH  10,0 26,25  2,5   10,0 26,25  
UNN 6,25 5,0 42,5 13,75 1,25 5,0 1,25 6,25 5,0 42,5 
Finnmark 1,25 6,25  7,5 6,25 11,25 10,0 1,25 6,25  
SUM 10,0 23,75 71,25 25,0 13,75 20,0 12,65 20,0 40,4 45,0 
 
Avskrivningstiden av ambulanser kan variere etter biltype. I tabellen er lagt til grunn en 
kostnad per bil på 1,25 mill. kroner med avskrivningstid 7 år. Noen biler har en lavere 
kostnad (0,85 mill. kroner) og en kortere avskrivningstid (5 år). 
 
I løpet av 7 års perioden 2009-2015 er det innarbeidet investeringsmidler for utskifting av ca. 
140 ambulanser i Helse Nord. Investeringen inkl. flåtestyring, MTU, EPJ, defibrillator etc. 
 
Den bygningsmessige tilstanden ved ambulansestasjonene er for store deler av regionen 
relativt dårlig. Utbedringer av disse må skje i regi av leietaker og vil ikke få noen 
konsekvenser for investeringsplanen, men kan gi kostnadsøkninger ved høyere leiekostnader. 
 
Flykoordineringssentralen (FKS) og AMK Tromsø ønsker å forbedre det fysiske 
arbeidsmiljøet, enten i form av en utvidelse av eksisterende lokaler eller finne nye lokaler som 
dekker behovene. Investeringsplanen legger til rette for at styret ved UNN, som eier og utleier 
av lokalene, kan vurdere å gjennomføre en slik investering innenfor sin ramme. FKS må 
dekke sin andel av driftskostnadene. 
 
Medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) 
Alderen på MTU og BHM har økt og styret ved UNN har spesielt pekt på den høye 
gjennomsnittsalderen (over 10 år) av utstyret samt behovet for store utskiftinger. 
Investeringsplanen legger til grunn et enklere grunnlag for vurdering av volum og fordeling 
av investeringer til nødvendige utskiftinger. 
 
Ved lokale sykehus er erfaringen at verdien av og investeringer i røntgenutstyr tilsvarer ca. 50 
% av hele utstyrsparken. En grov kartlegging av røntgenutstyret er lagt til grunn, fordi dette 
har et overkommelig volum, kan kostnadsmessig stipuleres og anskaffelsesåret er kjent. I 
stipuleringen av kostnader er det innarbeidet en noe lavere kostnad enn opprinnelig 
anskaffelseskostnad (eksempelvis MR og CT).  
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Ved UNN og NLSH vil røntgenutstyret representere en noe mindre andel av den samlede 
verdi og her er lagt til grunn at røntgen ved UNN tilsvarer ca. 35 % og ved NLSH 40- 45 % 
av samlet verdi. 
 
Investeringsplanen søker å dekke opp deler av nytt utstyr ved sykehusene. Herunder kan 
vurderes behov for MR ved alle sykehus. Lokalsykehusenes sentrale rolle i tilbudet til eldre, 
pasienter til medisinsk avdeling og betydelige reisekostnader tilsier at MR vil være et 
ønskelig utstyr ved alle sykehus. 
 
Periodisering av utstyrsanskaffelser kan være forskjellig mellom foretak/sykehus. I arbeidet 
med kartlegging av røntgenutstyr m.m. er fremkommet et samlet investeringsbehov for 
røntgenutstyr ved lokalsykehusene i Helse Nord på 30 – 40 mill. kroner (etter størrelse) for 
planperioden.  
 
På dette grunnlag antas en fordeling av investeringer til MTU/BHM som et årlig gjennomsnitt 
per HF: 
 
(mill. kroner) 
Foretak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 
Helgeland 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 
NLSH* 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 
UNN 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 750  
Finnmark 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160 
SUM 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1280 
* Nordlandssykehuset skifter ut en betydelig del av utstyrsparken i forbindelse med byggeprosjektet. I 
byggetrinn 1 ble det anskaffet utstyr for ca. 100 mill. kroner. I byggetrinn 2 er det planlagt utstyrsanskaffelser for 
ca. 300 mill. kroner. Byggetrinn 2 løper fram til og med 2016 og sykehuset i Bodø må løpende skifte ut utstyr 
også i byggeperioden. Utstyrsplanene er ikke ferdig utarbeidet og foreløpig legges inn 10 mill kroner per år i 
investeringsplanen til løpende utskifting av utstyr ved NLSH Bodø og Nordlandssykehuset Vesterålen.  
 
Alle strategiske prosjekt har en del utstyr inkludert i investeringsrammen.  
 
Vedlikehold av kapitalen 
Egenfinansieringen av strategiske prosjekter kan enten disponeres til vedlikehold av 
bestående anlegg eller settes av som egenfinansiering av modernisert anlegg. For budsjett 
2009 foreslås en generell fordeling til hvert HF for konsolidering av situasjonen og som 
finansieringsgrunnlag for gjennomføring av nødvendige og prioriterte tiltak i 
vedlikeholdsplanen. Vedlikeholdsplanen skal utarbeides i høst og rapporteres til 
departementet ifm. 2. tertialrapport 2008. Ved revidering av investeringsplanen vil det være 
en del strategiske prosjekt som utsettes i tid for gjennomføring og i denne situasjonen øker 
behovet for verdibevarende vedlikehold av dagens bygg og anlegg. 
 
For vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr legges inn en styrking av investeringsmidlene de 
første fire år i planen for å hente inn noe av etterslepet på utskiftinger i utstyrsparken. 
 
Øvrige strategiske prosjekt 
 
UNN Narvik 
Sak 25-2008 til styret for Helse Nord RHF vedtok nybygg ved sykehuset i Narvik og det 
videre plan- og prosjekteringsarbeid vil blant annet fastlegge tomtealternativ og 
skisseprosjekt. UNN skal i konseptfasen legge frem foretakets samlede bæreevne for 
prosjektet og finansiering i så vel byggeperioden som når anlegget kommer i drift. Forslag til 
styringsdokument for prosjektet legges frem for styret. 
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Konseptfasen vil legges frem for styringsgruppen ved årsskiftet 2009/2010. Styrebehandling i 
styret UNN og styret RHF påregnes våren 2010. Forprosjekt utarbeides i løpet av 2010.  
 
For finansiering av nybygg UNN Narvik må det innarbeides en forventning om 50 % 
langsiktig lånefinansiering med 350 mill. kroner.  Egenfinansiering av prosjektet blir dermed 
380 mill. kroner, basert på dagens stipulerte kostnad for nybygg i Narvik.. 
 
NLSH Vesterålen 
Revidert Hovedfunskjonsprogram (HFP) for prosjektet ble behandlet i styringsgruppa 16. 
januar 2008. Konseptrapport og skisseprosjekt vil foreligge høsten 2008 med behandling i 
styret ved NLSH og styret for Helse Nord RHF. Arbeidet med forprosjekt følger opp 
umiddelbart slik at dette kan ferdigstilles og behandles på forsommeren 2009. Endelig 
detaljprosjekt kan sikre byggestart i 2010.  
 
Prosjektet er finansiert frem til ferdigstillelse av forprosjekt.  Det innarbeides 20 mill. kroner 
til NLSH Vesterålen i 2009 til detaljprosjektering. Videre fordeles byggekostnadene med 190 
– 100 – 200 – 195 og 25 mill. kroner for årene 2010 – 2014. Antatt ferdigstillelse av nybygg i 
2014 med første år for avskrivning i 2015. 
 
For finansiering av nybygg NLSH Vesterålen legges inn en forventning om 50 % langsiktig 
lånefinansiering med 355 mill. kroner, fordelt med 95 – 50 – 100 – 97,5 – 12,5 mill. kroner 
for årene 2010 – 2014. Egenfinansieringa av prosjektet blir dermed 395 mill. kroner. 
 
Helse Finnmark Kirkenes og Hammerfest 
Planarbeidet ved sykehuset i Kirkenes er startet opp. Kostnadene ved prosjektet er usikkert da 
plan- og prosjekteringsarbeidet er kommet for kort til å stipulere noen kostnad. I 
investeringsbudsjettet for 2008 er det satt av en ramme på 15 mill kroner til planlegging av 
rehabilitering Kirkenes, det anses som tilstrekkelig til også å dekke kostnadene i 2009. 
 
Oppstart av strategisk prosjekt i Hammerfest vurderes senere for eventuell oppstart av 
planarbeid i denne planperioden. 
 
UNN A-fløy og pasienthotell m.v. 
UNN har flere planer/prosjekter som må vurderes i helseforetaket for intern prioritering. En 
innbyrdes prioritering ved UNN HF bør omfatte byggeprosjektene i Narvik, A-fløy og 
pasienthotell foruten MTU/BHM og PET-skanner samt rusklinikk. UNN HF har en sentral 
rolle i det regionale tilbudet. Innbyrdes prioritering bør blant annet legge regional virksomhet/ 
funksjon til grunn og spesielt ta hensyn til oppgaven med å dekke viktige funksjoner for 
Finnmark.  
 
Konsekvenser  
Investeringsstrategien og forutsetningene la til grunn at de strategiske prosjektene skulle la 
seg gjennomføre i planperioden. Begrenset finansieringsmulighet innebærer at nybygg og 
moderniseringen av nedslitte sykehusbygg i nord må utsettes i tid for realisering. Selv ved ca. 
50 % langsiktig lånefinansiering for alle strategiske prosjekt, vil likviditeten for 
foretaksgruppen trolig bli anstrengt for hele planperioden og hindrer fremdriften i planen. 
Selv ved avhending av eiendom, er risikoen stor for at likviditeten blir anstrengt pga. 
usikkerhet med lønnsutviklingen, transportkostnader, driftsresultat for 2008 og øvrig 
kostnadsutvikling. Vedlikeholdskostnadene ved dagens bygninger kan forventes å øke utover 
dagens nivå på ca. 150 mill. kroner per år.  
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Ved utløpet av planperioden vil sykehuset i Sandnessjøen og Harstad være ca. 40 år og 
bygningene ved UNN Breivika har nådd en alder på nær 30 år. Etterslepet på vedlikehold ved 
disse sykehusene gir konsekvenser som innebærer at regionen vil stå ovenfor nye store 
strategiske prosjekt etter planperioden de nærmeste ti år. 
 
Rammen i investeringsplanen vurderes å være knapp, relatert til de behov for fornyelse og 
reanskaffelser som er rapportert fra foretakene. Dette må håndteres gjennom streng 
prioritering, krav til avkastning og effektiviseringstiltak for å øke foretaksgruppens evne til å 
øke investeringsvolumet uten ytterligere lån. Tilpasninger underveis må skje ved at 
tiltak/prosjekt utsettes i tid for realisering. 
 
Utfordringer 
Det er ikke skaffet rom p.t. i investeringsrammen for å kunne innarbeide nye oppgaver 
og/eller tiltak. Herunder er alle tiltak innen rus og smittevern utsatt i tid til foretaksgruppen 
har en bedre og mer ordnet total økonomi.  
 
Organisering av ambulansebåttjenesten på Helgeland er under utredning. Dagens båter er 20-
25 år gamle og det er ingen vesentlige kapitalkostnader knyttet til dagens organisering. Nye 
båter (2-3 stk.) vil koste ca. 15 mill. kroner per båt i anskaffelse og kapitalkostnaden kan 
anslås til ca. 1,5 mill. kroner per båt. 
 
Tre aktuelle driftsformer er under vurdering: 
 
• Et felles eid selskap (AS), i samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og aktuelle 

kommuner, hvor selskapet eier og drifter båtene (maritim del). Spesialisthelsetjenesten og 
kommunal helsetjeneste leverer den helsefaglige delen av tjenesten. 

• Integrert drift av maritim del og helsefaglig del i helseforetakets regi. 
• Kjøp/konkurranseutsetting av den maritime delen, som vil være en videreføring av dagens 

organisering av tjenesten, med tillegg for kapitalkostnader. 
 
Det avsettes ingen spesifikk investeringsramme til tiltaket før nødvendige analyser og 
utredninger er ferdigstilt. Foruten kvalitative gevinster gjennom et nært samarbeid mellom 
helseforetak/kommune vil en totaløkonomisk analyse være et nødvendig grunnlag for valg av 
driftsform. 
 
Foruten utfordringen med å finne rom til nye tiltak/prosjekt, er det en generell utfordring at 
prosjekter kan stoppe opp, med stramme økonomiske rammer og utfordrende likvid situasjon. 
Det bør tilstrebes en sammenhengende rekke med plan-/prosjektering, fulgt opp med korte 
saksbehandlingstider før byggestart. Stopper plan-/prosjekteringsarbeidet underveis kan det få 
økonomiske konsekvenser og svekket tillit til prosjektorganisasjonen og besklutningsorgan. 
 
Oppsummering 
Risiko i plandokumentet er søkt redusert ved å fange opp føringer og retningslinjer fra eier og 
tilpasse ambisjonsnivået til et realistisk men allikevel ambisiøst nivå. Mye avhenger av at 
foretaksgruppen kan holde styringen med driftskostnadene. En ryddig og oversiktlig 
økonomisk situasjon er nødvendig for å sikre langsiktig lånefinansiering til byggeprosjektene 
i Helse Nord. 
 
Styrets tidligere prioriteringer er lagt til grunn og i denne reviderte planen foreslås at 
byggetrinn 2 ved NLSH Bodø og nybygg ved NLSH Vesterålen gjennomføres. For de øvrige 
strategiske prosjekt disponerer styret i Helse Nord RHF midler til finansiering. 
Realitetsbehandling av prosjektene foretas når konsept/forprosjekt foreligger. 
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I en utfordrende økonomisk situasjon er det lagt en struktur i planen hvor styrene ved HF ene 
anbefales gitt en ramme til disposisjon, hvor fordeling av denne rammen må skje slik at 
realkapitalen kan vedlikeholdes og de driftsøkonomiske konsekvensene av investeringene kan 
forsvares. Helseforetakene skal ha utarbeidet en plan for vedlikehold og helseforetakene må 
søke etter investeringstiltak som kan gi driftsbesparelser slik at investeringsnivået lar seg 
opprettholde. 
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          Vedlegg 
 
I foretaksmøte 24. januar 2008 i Helse Nord RHF er bl.a. protokollert: 
 

4.4  Investeringer og kapitalforvaltning 
Helse Nord RHF har et helhetlig ansvar for investeringer og drift. I dette ligger også ansvar for 
å forvalte kapital og andre materielle verdier i helseforetakene. 
 

• Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF må sikre at det foreligger 
vedlikeholdsplaner i regionen som sikrer god forvaltning av eksisterende kapital. 
Disse planene må omfatte oppgraderingsbehov og ses i sammenheng med nye 
investeringsprosjekter. Helse Nord RHF skal rapportere status for arbeidet med 
vedlikeholdsplaner sammen med rapporteringen for 2. tertial 2008. 

 
Fra 2008 er basisrammen økt med 189 mill. kroner for å kunne gjenanskaffe bygg og utstyr. 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for bevilgningsøkningen: 
 

• Investeringer skal som hovedregel ikke lånefinansieres. Helse Nord RHF må 
planlegge framdriften på investeringsprosjekter innenfor det etablerte nivået i 
basisbevilgningen. 

• Økningen av basisrammen skal i 2008 finansiere større igangsatte prosjekter samt 
investeringer under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Investeringsaktiviteten i 
2008 skal ikke økes utover tidligere planlagt nivå. 

• Selv om økte inntektsrammer muliggjør større grad av gjenanskaffelse av bygg og 
utstyr kan ikke alle investeringsplaner realisere parallelt. Helse Nord RHF må fordele 
den likviditetsmessige rammen til finansiering av investeringer mellom helseforetak i 
regionen i forhold til prioriterte investeringsprosjekter. 

 
Til større prosjekter kan det gies mulighet for lånefinansiering. Eventuelle lån til nye 
prosjekter i 2010 må meldes innved egen lånesøknad som en del av plan- og 
meldingssystemet, hvor frist for innspillet til statsbudsjettet er 15. desember 2008.  
 

• Foretaksmøtet presiserte at det i de tidlige planleggingsfasene for nye investeringer 
ikke må foretas tomtekjøp, inngås opsjonsavtaler eller foretas andre disposisjoner som 
på en uheldig måte legger føringer for den endelige investeringsbeslutningen. 

• Helse Nord RHF skal presentere en samlet vurdering av planlagte investeringer i de 
kommende årene i Årlig melding. Det skal beskrives hvordan prosjektene er planlagt 
realisert innenfor tilgjengelige ressurser og framtidig økonomisk bæreevne. 
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STYRESAK 69-2008/8  PASIENTTRANSPORT I HELSE NORD, STATUS  
 OG VEIEN VIDERE 
 Sakspapirene ble ettersendt.. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Formål/sammendrag 
Helseregionene overtok ansvar for pasienttransport fra daværende Rikstrygdeverket (nå NAV) 
1.1.2004. Bakgrunnen for Stortingets overføring av ansvaret til helseregionene var todelt: 
 
1. Sikre at transport og behandling ses i sammenheng slik at offentlige midler kan utnyttes 

mer effektivt. 
 
2. Stimulere til behandling nært pasientens bosted når det er i tråd med god medisinsk 

praksis og er økonomisk lønnsomt. 
 
Valg av strategi og organisering av denne tjenesten ble behandlet av styret i Helse Nord RHF 
28. august 2003 (styresak 84-2003 Overtakelse av ansvar for syketransport). Vedtaket følger 
vedlagt. 
 
Formålet med denne saken er å gi en oppsummering av status, hvilke tiltak som er 
gjennomført, hva foretaksgruppen har oppnådd, og hvilke utfordringer en nå står ovenfor. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning 
 Styresak 84-2003 Overtakelse av ansvar for syketransport, endelig vedtak 
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UTREDNING PASIENTTRANSPORT – STATUS OG VEIEN VIDERE 
 
Pasienttransport – en pasientrettighet 
Begrepet pasienttransport er knyttet til befolkningens rett til å få dekket utlegg til reise og 
opphold i forbindelse med undersøkelse og behandling. Denne rettigheten er hjemlet i 
Pasientrettighetslovens § 2-6: 
 
”Pasienten og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i 
forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. og som dekkes av et foretak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 om 
helseforetak m.m. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd av 28. 
februar 1997 nr. 19 kapittel 5, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. 
 
Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. 
 
Ved beregning av stønaden skal taksten for den billigste reisemåten med rutegående 
transportmiddel legges til grunn, med mindre pasientenes helsetilstand gjør det nødvendig å 
nytte et dyrere transportmiddel, eller det ikke går rutegående transport.  
 
Retten til dekning av utgifter etter første ledd faller bort dersom pasienten får tilbud om 
transport med transportør som har avtale med regionalt helseforetak. Retten til dekning av 
utgifter faller også bort i den utstrekning utgiftene dekkes etter annen lovgivning.  
 
Departementet kan gi forskrifter om dekning av reise- og oppholdsutgifter for pasienter og 
utgifter til nødvendig ledsager, herunder dekning av utgifter ved fritt sykehusvalg og regler 
om utbetaling av refusjon.”  
 
Helseregionenes ansvar er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjeneste § 2.1 a), 1. ledd: 
 
”De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder 

• pkt 6: transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten og  

 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt nærmere retningsliner i forskrift nr. 1756 av 19. 12. 
2003. Arbeids- og velferdsdirektoratet ivaretar direktoratsfunksjonen for pasienttransport, og 
har gjennom rundskriv gitt ytterligere fortolkninger av pasientens rettigheter. 
 
Organisering og arbeidsdeling i Helse Nord 
I henhold til vedtak i styresak 84-2003 er finansieringsansvaret for pasienttransport lagt til det 
enkelte helseforetak for innbyggere registrert bosatt i foretakets område.  
 
Helseforetakene ivaretar planlegging samt gjennomføring av tiltak som sikrer god samordning 
mellom behandling og transport, effektiv samlet ressursutnyttelse, utarbeidelse av lokal 
reisepolicy, kontakt og oppfølging av rekvirenter av transport, samordning av reiser med 
drosje/turvogn i egne transportkontor, inngåelse og forvaltning av avtaler mot transportører og 
oppgjør mot disse etc. 
 
Helse Nord ivaretar overordnet strategisk planlegging av pasienttransport, inngår og forvalter 
felles avtaler med leverandører (f eks flyselskap, hurtigrute, tog, reisebyrå) samt ivaretar en 
koordinerende funksjon mellom helseforetakene og overfor andre regioner og sentrale 
myndigheter. 
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Status  
I hovedtrekk viser resultatene at ansvarsoverføringen har vært vellykket i forhold til 
Stortingets intensjon med denne. Dette begrunnes med at: 
 
• kostnadene er reelt redusert siden 1.1.2004 
• en rekke behandlingstilbud er desentralisert og bidrar til at flere pasientgrupper får et 

lokalt tilbud 
• transporten er bedre koordinert og kapasiteten bedre utnyttet 
• anbud på transporttjenester (pålegg fra august 2003 om å anbudsutsette dette) 
• tydeligere reisepolicy, og bruk av alternative transportmidler 
 
Økonomisk resultatutvikling 
I årene 1990 – 2000 økte kostnadene til pasienttransport med i gjennomsnitt 10 % årlig på 
landsbasis. I de siste årene forut for ansvarsoverføringen, 2000-2003, var den årlige 
kostnadsveksten i vår region i gjennomsnitt 12 %. Dersom kostnadsveksten fra 2004 – 2007 
skulle vært like stor, ville kostnadene til pasienttransport i 2007 vært om lag 830 mill kr. Reell 
kostnad i 2007 var 505 mill kr. Tallene er ekskl. bruk av ambulansebåt. Pasientens 
egenandeler kommer i tillegg til hva helseforetakene dekker av transportutgiftene. 
 
Dette betyr at helseforetakene har lykkes i å få kontroll over den tidligere sterke 
kostnadsveksten, og i 2007 også redusert kostnadene. Korrigert for prisstigning i perioden er 
det en reell reduksjon hvert år siden 2004. Dvs. at midler har kunnet blitt omdisponert til 
behandlingstilbud, og/eller redusert helseforetakenes omstillingsbehov.  
 
Tabellen under viser kostnadsutviklingen fra 2004 per transportmåte/kostnadselement. 
 
Mill.kr. 2004 2005 2006 2007 
Uspesifisert 15 2 1 6
Drosje/turvogn 172 158 166 155
Eget transportmiddel 34 40 40 42
Rutegående transportmiddel 30 32 29 32
Fly 232 253 247 231
Annen båt 12 4 7 1
Oppholdsutgifter 28 29 27 28
Arbeidsgodtgjørelse ledsager 9 12 12 10
  533 531 530 505
 
Endringer i behandlingstilbudet 
Et samlet finansieringsansvar for både behandling og transport stimulerer til å finne løsninger 
som både er bra for pasienten (behandling nærmere bosted) og økonomisk lønnsomt. 
Helseforetakene har siden 2004 iverksatt en rekke slike tiltak. Noen av disse ville nok ikke så 
lett blitt gjennomført dersom ikke økte behandlingskostnader var blitt dekket gjennom 
reduserte transportkostnader. Det er mange mindre tiltak, og noen større. For eksempel: 
 
- MR-tilbud i Hammerfest, Kirkenes og Lofoten 
- Avtalespesialister i Alta 
- Røntgentilbud i Nord-Troms 
- Økt ambulering av spesialiseringer 
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Reisepolicy og transportmønster 
Helseforetakene har, med økt fokus i 2008, gjennomgått reisepolicyen for de ulike områdene. 
Dette innebærer en gjennomgang av alternative transportmuligheter i de enkelte kommuner, 
og fastsetting av hvordan reiser skal foretas på de ulike reisestrekningene. En klar reisepolicy 
gjør det enklere for rekvirenter, pasienter og helseforetakets transportkontor. I tillegg bidrar 
det til å sikre at det foretas valg av økonomisk forsvarlig transport som er tilpasset behovene.  
 
Noen foretak har oppdatert/ferdigstilt reisepolicyen våren 2008, og arbeider nå med 
informasjon og forankring av denne hos eksterne og interne rekvirenter. Øvrige helseforetak 
forventes å oppdatere policyen innen rimelig tid. 
 
Hovedregelen for dekning av reiseutgifter til behandling, er billigste rutegående tilbud. 
Kostnadsutviklingen siden overtakelsen viser at det ikke kan påvises noe særlig økt bruk av 
rutegående tilbud i perioden. Primo 2008 ble en felles rapport fra Samferdsels- og Helse- og 
omsorgsdepartementet lagt frem (Pasienttransport og transporttilbud i distriktene). 
Målsettingen er å øke andelen pasienter som reiser med rutegående tilbud, og dermed bidra til 
å opprettholde og bedre kollektivtilbudet til befolkningen. Helse Nord RHF gjennomførte 3. 
april et konstruktivt møte med de 3 fylkeskommunene som en lokal videreføring av denne 
rapporten. Det er et felles ønske om samarbeid for å realisere målet.  
 
Videre oppfølging vil være mellom det enkelte helseforetak og aktuell fylkeskommune, hvor 
en går inn på konkrete ruter og tiltak. Det er så langt avholdt møte/etablert direkte kontakt 
mellom Helse Finnmark og Finnmark fylkeskommune, samt mellom Nordlandssykehuset og 
Nordland fylkeskommune. UNN har etablert et slikt samarbeid tidligere. 
 
Samordning 
Fra 1.1.2004 har helseforetakene drevet egne transportkontor med hovedoppgave å samordne 
transport og utnytte kapasiteten i drosje/turvogn. Helseforetakene har realisert høyere 
samordningsgrad enn tidligere. I tillegg har større biler blitt tatt i bruk. Her gjenstår fremdeles 
en del, men i nye anbud stilles det krav til at leverandøren må tilby stor bil der det er 
tilstrekkelig volum til det.  
 
Det er kun reiser over lengre strekninger som samordnes av transportkontoret. Fastsetting av 
avstand for samordning varierer mellom helseforetakene ut fra lokale forhold. For transporter 
under denne grensen, foretas bestilling direkte til valgt leverandør. Disse transportene skal i 
størst mulig grad samordnes av transportør, noe som i svært liten grad er foretatt. Dvs. at det 
er et potensial for bedre utnyttelse av kapasiteten og kostnadsreduksjon, noe det bør settes 
fokus på ved etablering nye avtaler med transportører. 
 
Helseforetakene har også fokus på samordning av transportmulighet og behandlingstidspunkt. 
Dette er et gode både for pasient (kortere samlet reise- og behandlingstid) og for 
helseforetakenes kostnader. Gjennom styring av innkallingstidspunkt og utskrivingstidspunkt 
kan en sikre økt bruk av rutegående transportmidler. Videre kan en oppnå økt samordning 
hvis pasienter fra samme område innkalles til samme tid.  
 
I budsjettet for 2008 er det lagt inn midler til utvikling av pasientsystemet (DIPS) som gjør 
det mulig med samordning av innkalling i de tilfeller en person skal til ulike konsultasjoner 
ved samme institusjon. Dette vil kunne redusere antall reiser. 
 
Økt samordning av transporten har resultert i en del kritikk og støy. Dette gjelder pasienter 
som har vært vant til å kjøre alene og nå må reise sammen med andre, og tilfeller med lang 
reisetid/mye eller ukomfortabel venting. I tillegg har det vært reaksjoner fra 
transportnæringen som får færre oppdrag når pasientene samordnes, og større kjøretøy velges.  
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Gjennom fastsetting av reisepolicy, bedre informasjon til pasienter og rekvirenter og bedre 
rutiner for samordning av innkalling og transport kan tilbudet til pasienten bedres. 
Transporttilbudet skal være tilpasset pasientens medisinske tilstand, og i fremtiden bør det 
legges større vekt på differensiering av tilbudet. Dette betyr at de aller fleste vil få et mest 
mulig samordnet tilbud som kompensasjon for manglende rutegående tilbud, mens de som 
virkelig trenger det får høyere kvalitet på tilbudet. 
 
Tiltakene har gitt økonomisk effekt, og kostnadene til drosje/turvogn er redusert med 10 % fra 
2004 til 2007.  
 
Oppfølging av rekvisisjonspraksis 
Etter overtakelsen 1.1.2004, og spesielt etter at helseforetakene selv overtok oppgjør med 
transportører 1.1.2006, er det avdekket at regelverket og rekvisisjonspraksis var svært 
varierende i regionen. Det er derfor fokusert på samordning innen og også mellom regionene 
for å sikre et mest likeverdig tilbud i samsvar med lov og forskrift. Dette har i noen tilfeller 
resultert i at publikum har oppfattet korrigering av feil praksis som innstramming av 
rettighetene. Vi ser at det fortsatt er et stykke igjen mht hvordan regelverket praktiseres av 
rekvirentene. Medisinsk personell kan kun gi rekvisisjon på dyrere transport (som 
drosje/turvogn) dersom pasientens medisinske tilstand tilsier behov for spesiell transport. 
 
Endret organisering av flybestillinger 
Helseforetakene har etablert en felles enhet for organisering av flybestillinger. Denne ivaretas 
av Nordlandssykehuset avd. Lofoten, som har bygd opp kompetanse på området, bistår 
helseforetakene, og forvalter reisebyrå- og flyavtale. Det er inngått avtale med reisebyrå, som 
alle bestillinger av fly i regionen skal foretas gjennom. Tidligere bestilte pasienten direkte hos 
flyselskapene. Valgte reisebyråer (Berg Hansen, samt Via Travel for Salten/Lofoten) har 
etablert kontor inne i sykehuset. Mens tidligere praksis var booking av fleksible billetter, er 
policy gitt reisebyråene nå at billigste billett skal velges. 
 
Denne løsningen har gitt positiv økonomisk effekt. Mens volumet mht antall billetter antas å 
være voksende, gikk kostnadene ned med 22 mill kr fra 2005 til 2007 (9 %). 
 
Avtale med transportører 
Helse Nord RHF har sammen med øvrige regioner inngått avtale med flyselskapene som har 
gitt bedre betingelser enn tidligere. Det er også felles avtale på togreiser. Avtale med 
Hurtigruten er under sluttføring. Helseforetakene har i varierende grad inngått avtaler med 
lokale transportører (hurtigbåter, busselskap).  
 
Når det gjelder avtale med transportører om spesialtransport på vei (drosje/turvogn), har dette 
vært svært krevende å gjennomføre. Årsaken til dette er flere, blant annet motstand mot 
konkurranse eller til at helseforetakene skal være ansvarlig for å inngå avtale om transport, 
manglende konkurranse/tilnærmet monopol, regelverk som er motstridende 
(yrkestransportlov, lov om offentlig anskaffelse, konkurranselov, fylkeskommunens 
løyvepolitikk etc.). I tillegg kommer at små aktører finner det komplisert å delta i 
anbudskonkurranse.  
 
Konkurransene er søkt tilrettelagt slik at flest mulig, også små selskap, skal kunne delta. Dette 
er gjort ved å dele inn områdene i kommunenivå. I de få tilfeller en lokal drosjesentral har 
levert inn tilbud, er erfaringen oftest at denne får kontrakten. Per dato er det inngått nye 
avtaler i disse områdene: 
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Helse Finnmark HF:  Karasjok kommune (turvognselskap) 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Alle kommuner i Troms unntatt Tromsø by  
 (drosjeselskap) 
Nordlandssykehuset HF: Kommunene i Salten (én m/drosje, øvrige med  
 turvognselskap delvis med drosjeselskaper som  
 underleverandører) 
Helgelandssykehuset HF: Hattfjelldal kommune (drosjeselskap) 
 
Det forberedes ny anskaffelse i resterende deler av regionen, med planlagt utlysning i august. 
Det er gjennomført møte med næringen for å få innspill på hva som kan gjøre det mer 
attraktivt/mulig å delta i konkurransen, også fra mindre aktører. Innspill herfra vil bli vurdert i 
forbindelse med utarbeiding av kravspesifikasjon. 
 
Samarbeid med andre helseregioner 
Helseregionene har siden 2003 hatt et tett samarbeid på pasienttransportområdet. Eksempler 
på dette er: 
 
o opprettelse av felles nettside med informasjon om pasienttransport 

(www.pasienttransport.no) 
o utvikling, anskaffelse og drift av felles IKT-løsning for pasienttransport. Formålet med 

denne er å gi bedre styringsinformasjon, samt effektivisering av administrasjon gjennom 
elektroniske løsninger. Blant annet for elektronisk rekvisisjon og bestilling av transport og 
elektronisk oppgjør.  

o felles uttalelser til forslag ny forskrift, og andre høringer/forespørsler fra eier 
o sikre lik praktisering av lov og forskrift 
 
Samfunnsansvar og konsekvenser for drosjenæring og transporttilbud i distriktene 
Helse Nord har ansvar for å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. De 4 
hovedoppgavene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring 
av pasienter og pårørende. Vårt samfunnsansvar er i denne sammenhengen knyttet til at 
samfunnets ressurser som er gitt av Stortinget brukes på en slik måte at vi i best mulig grad 
ivaretar dette oppdraget. Dette gjør vi blant annet med riktig prioritering av samlet 
ressursbruk. Herunder anses det som god ivaretakelse av samfunnsansvaret å sikre at størst 
mulig andel av ressursene benyttes til pasientbehandling gjennom lavere transportkostnader. 
Bedre utnyttelse av samlede ressurser til behandling og transport bidrar også til et bedre og 
mer desentralisert behandlingstilbud til pasientene. 
 
Flere av tiltakene som er gjennomført, gir lavere kjøp av transporttjenester hos lokale 
tilbydere som drosjenæringen. Dette gjelder både når: 
 
o behandlingstilbud blir desentralisert eller samordnet (færre reiser) 
o det gjøres mulig å reise med rutegående tilbud i større grad (færre reiser med drosje) 
o kapasiteten i bilene blir bedre utnyttet (flere reiser sammen) 
o andre aktører blir tildelt kontrakt på transporten (annen leverandør).  
 
Helse Nord og foretakene blir kritisert for ikke å ta samfunnsansvar når tidligere kjøpt antall 
reiser og kilometer hos drosjenæringen blir redusert, og grunnlaget for et sårbart 
transporttilbud blir berørt. For mange aktører i distriktskommunene utgjør pasienttransport 
80-100 % av samlet aktivitet. 
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Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har tatt opp denne 
problemstillingen i en egen rapport 4. februar 2008 (Pasienttransport og transporttilbud i 
distriktene). Departementene er samstemt i sin vurdering av at ansvarsoverføringen av 
pasienttransport til helseregionene er hensiktsmessig i forhold til å oppfylle Stortingets 
intensjon og skal videreføres. Videre at det er et klart mål å sikre økt bruk av rutegående 
transportmidler, og at en større del av pasienttransport bør overføres til slike tilbud. Samtidig 
er det skissert en rekke tiltak som kan bidra til bedre rammebetingelser for drosjenæringen. 
Blant annet knyttet til forhold som behovsvurdering, plikter til løyvehavere, ulike typer 
løyver, evt. godtgjøring for beredskap overfor publikum generelt etc. Dette er innspill og 
tiltak som ligger under fylkeskommunenes ansvar for transporttilbud og som løyvemyndighet. 
Helse Nord RHF har bidratt med en rekke forslag inn til departementene i forkant av denne 
rapporten, og har i etterkant initiert samarbeid mellom fylkeskommunene og helseforetakene 
om tiltak for å sikre et bedre tilpasset rutegående tilbud og økt andel pasienttransport på disse 
tilbudene. 
 
Veien videre 
Som vist foran, er det på mange områder oppnådd gode resultater, eller det er en positiv 
utvikling. På noen områder gjenstår en del, og administrerende direktør ser at det er 
ytterligere potensial for styring av ressursbruk fra transport til behandling. Det er nå gått 4-5 
år siden Helse Nord overtok ansvar for pasienttransport, og det er også av den grunn 
hensiktsmessig å vurdere situasjonen på nytt og legge strategi for fokus fremover. I det 
følgende vil det bli pekt på noen områder som det vil, eller kan være, hensiktsmessig å se 
nærmere på fremover. 
 
Overtakelse av ”enkeltoppgjør” fra NAV 
Helse Nord har siden overtakelsen kjøpt oppgjørs- og saksbehandlingstjenester overfor 
enkeltpasienter fra NAV. For om lag 30 mill kr i årlig godtgjørelse utfører NAV følgende 
tjenester på vegne av våre helseforetak: 
 
- Generell informasjon om rettigheter på pasienttransportområdet 
- Utsteding av rekvisisjon på fly og drosje/turvogn av kommunikasjonsmessige årsaker 
- Reiseplanlegging for pasienten 
- Saksbehandling og utbetaling av reiserefusjonskrav (ca 1,2 mill krav på landsbasis, utgjør 

om lag 20 % av samlede pasienttransportutgifter) 
- Saksbehandling i forbindelse med klager på reiseoppgjør (klageinstans helsetilsynet) 
 
Helseregionene utarbeidet våren 2007 forslag til hvordan helseregionene selv kan overta disse 
oppgavene. I foretaksmøte primo 2008 fikk samtlige helseregioner i oppdrag å planlegge 
overtakelse av disse oppgavene. Frist for overtakelse er senere satt til 31.12.2009. Se egen 
orienteringssak om dette nasjonale prosjektet i dette styremøtet. 
 
Med dette får helseregionene kontroll og styring over alle deler av pasienttransport.  
 
Styrking og kvalitetsheving innen pasienttransportområdet 
Overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV innebærer økning i bemanning. Helseforetakenes 
nåværende pasienttransportorganisasjon er små og sårbare. En samlet økt bemanning gir 
mulighet for spesialisering, kompetanseheving og sterkere miljøer.  
 
Med ivaretakelse av alle deler av pasienttransport, gis det enda bedre mulighet til helhetlig 
styring og kvalitetssikring av pasientkontakt og pasientforløp/logistikk. Prosjekt overtakelse 
av enkeltoppgjør bør derfor samtidig inkludere en samlet ny vurdering av organisering og 
oppgaveløsning i det enkelte helseforetak. 
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Med overtakelsen av enkeltoppgjør er det også besluttet etablering av en nasjonal enhet som i 
tillegg til ivaretakelse av transaksjonstunge oppgaver, er foreslått bemannet med 
kompetansepersoner som vil styrke kvaliteten og koordinering på landsbasis (informasjon om 
ordningen, juridisk kompetanse for å bidra til kompetanse i helseforetakene og sikre korrekt 
og lik praktisering av regelverket, forvaltning og utvikling av felles IKT-system mv.). 
 
Gevinstuttak IKT-løsning 
Anskaffet IKT-løsning gir mulighet for effektivisering av administrasjon av pasienttransport, 
samt bedre styringsdata. For å realisere dette kreves mer fokus fremover på dette området. 
 
Korrekt rekvisisjonspraksis og oppfølging og utvikling av reisepolicy 
Økt kontroll og oppfølging av rekvisisjonspraksis vil kunne bidra til riktig transport i forhold 
til regelverk og reelle medisinske behov. Det er behov for en likeverdig praktisering av 
regelverket. Like fullt er det viktig å ha fokus på en riktig bruk av de samlede ressurser 
helseregionen har fått stilt til rådighet. Vårt oppdrag er i hovedsak knyttet til å gi befolkningen 
et best mulig behandlingstilbud.  
 
Det vil være hensiktsmessig å i større grad differensiere transporttilbudet. Dette innebærer 
fokus på økt bruk av rutegående transportmidler, samordning av transport/større biler til 
spesialtransport for de aller fleste, og godt tilrettelagt tilbud for personer med spesielle 
medisinske behov. 
 
Gråsone ambulanse – pasienttransport 
Helse Nord har i liten grad sett på ambulanse- og pasienttransport i sammenheng. Det er 
imidlertid gråsoner mellom disse transportene. Gjeldende ambulanseforskrift definerer 
ambulanseoppdrag til der pasient har behov for medisinsk oppfølging under transport. 
Tidligere ble også planlagte oppdrag der pasient hadde behov for å ligge under transporten 
definert som ambulansetransport, mens det nå ikke er det. Det er imidlertid i liten grad sett på 
løsninger for liggende pasienter uten behov for medisinsk oppfølging, som både er mindre 
kostnadskrevende, og som bidrar til at akuttberedskapen ikke svekkes i forbindelse med disse 
oppdragene. 
 
Videre utvikling av organisering av flybestillinger 
Når helseforetakene selv overtar utstedelse av rekvisisjoner på fly, åpner det for alternative og 
mer effektive måter å håndtere hele rekvisisjons- og bestillingsprosessen som samtidig gir 
bedre muligheter for å styre reisemønsteret. Det vil derfor være aktuelt å se på alternative 
løsninger når nåværende avtaler med reisebyråer utgår.  
 
Bedre styring av innkalling av behandling 
Det kan gjøres forbedringer her som bidrar til mindre ventetid for pasienten, og lavere 
kostnader for helseforetakene. 
 
Reduksjon av reisebehovet 
Dette kan gjøres gjennom desentralisering av behandlingstilbud. Et tiltak som vil gi stor effekt 
på transportkostnadene, er desentralisering av kontroller til laveste hensiktsmessig nivå. Her 
er det startet et eget prosjekt i Helse Nord som kan gi store gevinster. 
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Vedlegg 
 
STYRESAK 84-2003  OVERTAKELSE AV ANSVAR FOR SYKETRANSPORT,  

ENDELIG VEDTAK  
 
Styrets vedtak: 
 
Under forutsetning av at Stortinget vedtar overføring av ansvar for finansiering av all 
syketransport samt for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fra 1.1.2004 til de 
regionale helseforetakene fattes følgende vedtak: 
 
1. Overtakelsen av ansvaret for syketransport representerer en stor mulighet for å kanalisere 

ressurser fra transport til behandling og slik sikre en bedre spesialisthelsetjeneste for 
landsdelens befolkning. Økt bruk av telemedisin, ambulerende virksomhet og 
desentralisering av tjenester vil være måter å realisere formålet med å overta ansvaret for 
syketransporten. Organisering og incentiver må legge til rette for dette perspektivet og 
ikke primært være en videreføring av dagens måte å ivareta oppgavene på. Den 
midlertidige organiseringen må være operativ 1. januar 2004.  

 
2. Helse Nord RHF skal ivareta de strategiske oppgavene forbundet med ansvaret for 

syketransport. I den forbindelse skal Helse Nord RHF blant annet: 
 

a) Utarbeide avtale om kjøp av tjenester fra trygdeetaten i samarbeid med øvrige 
regionale helseforetak. 

b) I samarbeid med øvrige regionale helseforetak utarbeide krav til rapportering fra 
trygdeetaten for å sikre god kontroll av kostnadene, samt gode styringsdata. 

c) I nært samarbeid med trygdeetaten forberede overtakelsen av ansvaret. 
d) Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer løpende oppfølging av kostnadsutvikling innen 

området. 
e) Inngå avtaler med leverandører av transport- og overnattingstjenester m.v. 
f) Ivareta de formelle oppgaver knyttet til overtakelse av personell fra trygdeetaten. 

 
3. Helseforetakene gis ansvar for gjennomføring og finansiering av: 
 

a) all syketransport for innbyggerne i foretaksområdet fra 1.1.2004. 
b) transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i eget foretak fra 1.1.2004. 

 
4. For å bli operativ må helseforetakene: 
 

a) utrede hvordan kjørekontorets oppgaver skal innlemmes i organisasjonen, samt om det 
skal knyttes sammen med andre funksjoner i foretaket. 

b) forberede tiltak og rutiner for å bedre samordne innkalling, utskriving og andre rutiner 
ved sykehusene som påvirker omfanget og nivået av syketransportutgifter. 

 
5. For 2004 vil de økonomiske rammer fordeles til helseforetakene i samsvar med beregnet 

faktisk kostnad i 2002, korrigert for pris- og aktivitetsvekst og evt. effektiviseringskrav 
m.v. i samsvar med Statsbudsjett 2004. 10 % av beløpet holdes tilbake og vil først 
fordeles mellom foretakene når en får erfaringstall på faktiske kostnader pr. foretak. 
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 11.6.2008  
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Saksbehandler: Åshild Nordnes, tlf. 75 51 29 07 
 

 

STYRESAK 69-2008/9  FERIEAVVIKLINGEN SOMMEREN 2008 
 Sakspapirene ble ettersendt.. 
 

Møtedato: 18. juni 2008 

 
Bakgrunn  
Temaet i denne saken har det vært orientert om flere ganger i styret i Helse Nord RHF, sist i 
styremøte, den 6. februar 2008, hvor det ble vedtatt følgende: 
    
I styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 - evaluering, 
jf. styresak 12-2008/5 fattet styret følgende vedtak: 
  
1. Styret ber adm. direktør påse at det enkelte helseforetak planlegger og gjennomfører 

avviklingen av sommerturnus og fødetilbud sommeren 2008 på faglig forsvarlig måte, 
samt etterlever avtaleverk på området. 

 
2. Styret ber om å bli holdt oppdatert i forhold til ev. problemstillinger som måtte oppstå. 
  
Enstemmig vedtatt. 
 
I tillegg ble det orientert om saken under kst. adm. direktørs muntlige orienteringer i 
styremøte, den 14. mai 2008 (styresak 52/2-2008). 
 
Her redegjøres prinsipielt for ansvarsforhold knyttet til ferieavvikling, jfr. lov og avtaleverk. 
Videre orienteres om helseforetakenes planlegging og gjennomføring av ferieavviklingen og 
eventuelle problemstillinger som har dukket opp i kjølvannet av det. 
 
Styringsmodell og ansvar  
Helse Nord består av fem helseforetak som hver for seg er selvstendige arbeidsgivere i kraft 
av at de er juridiske enheter. Medarbeiderne er ansatt i helseforetakene og har sine rettigheter 
og plikter i forhold til helseforetakene. I forhold til arbeidsgiverforeningen Spekter er 
foretakene meldt inn som egne forhandlingsområder der foretakene fullt ut bærer ansvaret i 
relasjon til partsforholdet til de ulike arbeidstakerorganisasjonene. Hovedavtalen med de ulike 
hovedsammenslutningene har samme partsforhold og setter rammer for helseforetakene 
generelt. Et av virkemidlene i avtalen er enighetsbaserte lokale avtaler knyttet til vilkår i 
forbindelse med avvik fra hovedregler. Slike avtaler inngås for det enkelte helseforetak 
(virksomhet). Overenskomsten (tariffavtale) som inngås med den enkelte 
arbeidsgiverorganisasjon består av en sentral del og en lokal del. De sentrale delene av 
overenskomsten inngås av forhandlingsutvalg som utgår av helseforetakene på vegne av 
helseforetakene. Den lokale delen inngås av det enkelte helseforetak. De lokale avtalene kan 
ha ulikt innhold og gjelder bare for det enkelte helseforetak. 
 
Ansettelsesvilkår og arbeidstidsbestemmelser er regulert i hovedavtale og overenskomst i 
tillegg til lovreguleringen gjennom bl.a. arbeidsmiljøloven. Helse Nord RHF er ikke part i de 
inngåtte avtaler foretaksgruppen har på dette området. Det følger av dette at avtalemessige 
ansvar for gjennomføring av ferieavvikling mv. er det enkelte helseforetaks ansvar.  
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Dersom det oppstår uklarheter i det enkelte foretak mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte om 
virksomheten drives innen gjeldende lov og avtaleverk er det særdeles viktig at 
helseforetakene følger dette opp slik som partsforholdet forutsetter. Helseforetakenes 
internrevisjon/kvalitetsstyring skal se til at arbeidsgiver har nødvendig kunnskap, systemer og 
ressurser til å organisere arbeidsgivervirksomheten innen lov og avtaleverk. 
Arbeidstakerorganisasjonene har i kraft av hovedavtaler og lokale avtaler etablert et 
tillitsvalgtapparat som i samarbeid med arbeidsgiver blant annet skal se til at arbeidsgiver 
leder, organiserer og fordeler arbeidet på en hensiktsmessig måte innen lov og avtaleverk. 
 
En ”uklarhet” kan bestå i at partene tolker områder i avtaleverket ulikt og benevnes som tvist. 
Avtaleverket har tvistebestemmelser som tilsier at dersom partene ikke kommer til enighet, 
skal dette dokumenteres og sendes til neste nivå som er Spekter og 
arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Helse Nord RHF inngår ikke i denne kjeden. 
 
Styringsmodellen gir styret i det enkelte helseforetak det overordnede ansvar for å organisere 
virksomheten (helseforetaket) på den mest hensiktsmessige måte. Styret i det enkelte 
helseforetak har dermed også det overordede ansvaret for virksomhetsstyring, 
arbeidsgivervirksomheten med det formelle partsforholdet i det enkelte helseforetak.  
 
Prosesser omkring planlegging av ferieavvikling 
Ferieplanlegging 2008 var tema i ulike sammenhenger i møte med helseforetakene. Dette er et 
av flere oppfølgingspunkter på personalområdet (HR-området).  
 
Noe av ideen med denne måte å arbeide på, er at en da får erfaringsutveksling og fokus på 
forbedringsområder i forhold til foregående år. Gjennom dette arbeidet viste det seg at flere 
foretak hadde startet arbeidet med planlegging av neste års sommerturnus før fjoråret var 
omme. 
 
Problemstillinger knyttet til arbeidstid har også blitt spilt inn til helseforetakenes 
arbeidsgiverorganisasjon Spekter, både tidligere, men også nå i løpet av våren. Spekter valgte 
da å innhente ekstern vurdering av spørsmålene. Dette forhold redegjøres ikke nærmere for da 
detaljer omkring arbeidstidsspørsmål mv. må og skal håndteres på helseforetaksnivå. Evt. 
håndtering på Helse Nord RHF nivå må knyttes til evt. regionale føringer av prinsipiell eller 
policymessig karakter. 
 
Temaet ”Status for planlegging og gjennomføring av sommerturnus” var satt på agendaen i 
direktørmøte, den 21. mai 2008, hvor hver enkelt direktør redegjorde for arbeidet i sitt 
foretak. 
 
Helse Nord RHF’s vurderinger  
1. Ad. styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 - 

evaluering, jf. styresak 12-2008/5, vedtakspunkt 1: 
 
”Styret ber adm. direktør påse at det enkelte helseforetak planlegger og gjennomfører 
avviklingen av sommerturnus og fødetilbud sommeren 2008 på faglig forsvarlig måte, samt 
etterlever avtaleverk på området.” 
  
Dette blir ivaretatt gjennom oppfølging i direktørmøtet samt i de aktuelle nettverk som: 
  
- HR-nettverket, supplert med relevante nøkkelpersoner som personalsjefene har ansvar for 

å bringe inn (pga. ulike organisasjonsmodeller i HF-ene), i forhold til 
"sommerturnusproblematikken". 
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- Fagavdelingens nettverk med fagdirektørene, på området "faglig forsvarlig" samt ved det 

enkelte foretak gjennom egne, faglige fora. 
 
I direktørmøte, den 21. mai 2008 og tidligere forespørsler til foretakene ble det fastslått at 
foretakene samlet står bak en oppsummering om at arbeidet med å planlegge sommerferien 
2008 er betraktelig forbedret mht.:  
  
- tidligere oppstarttidspunkt for planlegging i forhold til 2007 
- medvirkning og partenes forståelse av medvirkning 
- faglig vurdering av forsvarlighet med mer 
 
Som eksempel på dokumentasjon på dette, legger vi ved en fremstilling fra 
Helgelandssykehuset. Dette foretaket har spesielt blitt trukket frem i protokolltilførsel til 
styresak 12-2008/5 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering.  
 
Se vedlegg 1: Prosess vedr. sommerferieavviklingen 2008 – Helgelandssykehuset HF. 
 
Her redegjøres det for en prosess som allerede startet opp i november 2007 knyttet til 
pleiesektoren. Prosessen har vært gjennomført planmessig, med løpende orientering og 
diskusjon i foretakets ledermøter samt drøftet med foretakstillitsvalgte.  
 
Fra protokollen med de foretakstillitsvalgte konstaterer partene at en er fornøyd med 
planleggingsarbeid i forhold til sommerturnusen, sitat: ”Det er gledelig å kunne konstatere at 
begge parterer godt fornøyd med måten dette har vært håndtert på”, sitat slutt. 
 
Helgelandssykehuset har også hatt stort fokus på informasjon til kommunene i forhold til 
sommerferieavviklingen. Her er det gjennomført egne møter samt at informasjon er lagt ut på 
Inter - og Intranettet. 
 
  
2. Ad. styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 - 

evaluering, jf. styresak 12-2008/5, vedtakspunkt 2: 
  
”Styret ber om å bli holdt oppdatert i forhold til ev. problemstillinger som måtte oppstå.” 
 
I forhold til styrets vedtak 2, vedrørende ”problemstillinger som måtte oppstå”, fulgte vi opp 
direktørene i HF-ene med å be ”foretaksdirektørene i ekspedisjon av 25.05 redegjøre for 
eventuelle problemstillinger som er dukket opp og ikke funnet sin avklaring/løsning.” 
  
Helse Finnmark HF 
Avvikling av sommerferien 2008 har ikke vært meldt som tema av de tillitsvalgte til 
direktørens månedlige samarbeidsforums møter. Sommerturnus 2008 har derfor ikke vært et 
tema på overordnet nivå i Helse Finnmark mellom ledelsen og tillitsvalgte. 
 
I ferieperioden reduseres bemanningen ned til avdelingens planlagte aktivitetsnivå. 
Planlegging og gjennomføring av sommerturnus gjøres i den enkelte avdelingen i samarbeid 
med ansatte og tillitsvalgte. Noen avdelinger har egne sommerturnuser mens andre avdelinger 
bruker den faste turnusen og bruker innleide vikarer i de ledige ferievaktlinjene.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Ved UNN har det vist seg å være uenighet med Sykepleierforbundet om hvorvidt de planlagte 
sommerturnusene er lovlige ved ca. 6-7 avdelinger.  
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NSF har avlyst det planlagte møtet pga. stort arbeidspress i forbindelse med 
lønnsforhandlingene. UNN vet i øyeblikket ikke, når en kommer videre, så det er fortsatt en 
uavklart situasjon, der UNN mener at alt er ok, mens NSF mener at UNN har planlagt ulovlig, 
når det gjelder sommerturnusen for sykepleiere på noen avdelinger. Løsningen av saken må 
skje i henhold til gjeldende tvistebestemmelser. 
 
Oppfølgingsmøte med NSF blir sannsynligvis etter lønnsoppgjøret. 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Foretaksdirektøren melder at det har vært og fortsatt er diskusjoner med NSF om 
turnustekniske forhold. Det har gått på to forhold - "hull i turnus" og "turnuslinjer uten navn". 
Det er ikke kommet tilbakemelding på at denne uenigheten har medført nektelse av å 
underskrive ferieturnuser. Det hadde NLSH flere tilfeller av i fjor.  
 
For å unngå problemer i avviklinga, har NLSH gått for en ferieavvikling i 3 puljer, noe som 
har medvirket til at de i større grad kan benytte eget personell. Behovet for innleie er redusert 
i forhold til de behov som oppstår ved ferieavvikling basert på 2 puljer. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Her vises det til vedlegg 1 og den løpende prosessen som pågår. Innenfor rammen av denne 
arbeidsprosessen, fanges eventuelle problemstillinger opp fortløpende. 
 
 
 
Vedlegg:  Helgelandssykehusets notat 
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Til: 

Helse Nord    
v/ Organisasjonsdirektør Åshild Nordnes 
      
      
 
Deres ref.:  Vår ref.:  Sted / Dato: 

            Mo i Rana, 27.05.2008 
 
Prosess vedr. sommerferieavviklingen 2008 – Helgelandssykehuset HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerferieavviklingen i Helgelandssykehuset har hatt fokus fra tidlig høst 2007. Det ble i 
møte med foretakstillitsvalgte i november 2007 – forankret at det skulle kjøres en stram 
prosess i samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte inn mot sommerferieavviklingen 2008. 
Dette for både å kunne imøtekomme AML– bestemmelser, ta hensyn til Ferielovens 
bestemmelser og samtidig ha felles forståelse for både arbeidsmiljø, drift og økonomi.  

Sykepleiefaglig sjef for helseforetaket har vært ansvarlig for prosessen som har vært lagt opp 
og gjennomført etter følgende punkter:  

Overordnet: 

 
a. På bakgrunn av erfaringer fra sommerferieavviklingen 2007 – skal det ikke 

utarbeides særavtaler for ”noen” grupper innen helseforetaket. Det skal 
tilstrebes like vilkår for foretakets ansatte og i hovedsak skal det avvikles 4 
ukers ferie for samtlige ansatte i ferieperioden, fra 23. juni – 18. august. 

b. Aktiviteten i helseforetaket skal være på linje med sommerferien 2007, med 
unntak av noe elektiv virksomhet der bemanningskapasiteten tillater det. 

c. Det er utarbeidet en felles Turnusavtale for helseforetakets enheter. Denne er 
forhandlet og underskrevet av Foretaksdirektør og Foretakstillitsvalgt for NSF 
og Fagforbundet. 

 
d. Bemanningsplaner er i tillegg utarbeidet på samtlige turnusavdelinger og disse 

var innen tidsfristen 15. april, drøftet i alle områdene. Dette har bidratt til det 
beste formelle grunnlaget for å møte sommerferieavviklingens turnuser med 
størst ryddighet. 

 
e. Ansvarlige for dette har vært Sykepleiefaglig sjef / Sykepleiefaglige rådgivere 

og Foretakstillitsvalgte. Det har fra januar 2008, vært avholdt fellesmøter i 
Sykepleiefaglig råd der Foretakstillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet har 
deltatt. 

 
 
 
Prosessen har i tillegg vært til løpende orientering og diskusjon i foretakets ledermøter. I møte 
med Foretakstillitsvalgte 30. april 2008, ble følgende protokollert:  

 
Samtlige enheter har gjennomført forhandling på turnusplan og drøftinger av 
bemanningsplaner. Det er meget god framdrift i arbeidet mot sommerferien 
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2008. Det har vært jobbet meget strukturert fra både tillitsvalgte og 
avdelingsledelsen i dette arbeidet. Framdriften på enhetene med tanke på 
turnus og vikaranskaffelser er i rute. Ingen krisetilstander er rapportert, selv 
om det enda står vakter ledige og at det er noen større utfordringer på enkelte 
avdelinger. Framdriften mot ferdige ferieturnuser ser bra ut, med tanke på 
ferdig drøftelse med tillitsvalgte 1. juni 2008. Begge parter er godt fornøyd 
med måten dette har vært håndtert på.  

 
I møte med Sykepleiefaglig råd 28. mai, var ingen tillitsvalgte tilstede, men sykepleiefaglige 
rådgivere fra enhetene i Sandnessjøen – Mosjøen og Mo i Rana oppgir følgende status:  
 

Framdriften mot ferdige ferieturnuser ser bra ut, med tanke på ferdig 
drøftelse med noen dagers forskyvning, men turnuser og planlegging er stort 
sett ferdig.  

 
Informasjon 
Det er gjennomført møter med kommuner på Helgeland. 
Informasjon om sommerferieavviklingen legges i tillegg ut på vårt Inter - og Intranett i uke 23 
  
Følgende stenginger blir gjennomført: 
 
Sandnessjøen – Fellesferie Rehabiliteringen 4 uker / stenges årlig 
 
Brønnøysund Fødestua - Stenger 4 uker / stenger for 4 året 
 
Mosjøen – Fellesferie Hudpoliklinikk 4 uker / stenger årlig –  
Fellesferie Nevrologisk poliklinikk 4 uker / stenger årlig 
Fellesferie Psykiatrisk døgnavdeling Mosjøen stenger årlig 
 
Mo i Rana – Kirurgisk dagpost / stenger årlig 
Fellesferie Psykiatrisk Rehabiliteringsavdeling / stenger årlig 
 
 
 
Mvh 
Randi Erlandsen 
Sykepleiefaglig sjef / Informasjonssjef 
Helgelandssykehuset HF 
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