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STYRESAK 75-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 – 
 OPPFØLGING, JF. STYRESAK 60-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gjøre rede for foretakenes arbeid med omstilling for å løse de 
økonomiske utfordringene. Økonomisk balanse er en forutsetning for å kunne skape nye og 
bedre helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge. 
 
I sak 60-2008 Tertialrapport 1-2008 ble det konstatert at Helse Nord styrer mot et underskudd 
i 2008. Styret i Helse Nord fant situasjonen uakseptabel og vedtok å pålegge foretakene å 
vedta tiltak for å komme i balanse i 2008. 
 
Sak 60-2008 Tertialrapport 1-2008, vedtakspunkt 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. 
 
Vedtaket ble ekspedert pr. foretaksmøte i slutten av juni. 
 
Gjennomgang pr. helseforetak 
Det er en gjennomgående tilbakemelding at de tiltakene som kommer opp i de oppdaterte 
tiltaksplanene ikke vil ha stor effekt i 2008, men ventes å gi effekt i 2009. Det er ingen av 
helseforetakene som har utredet og vedtatt tiltak med tilstrekkelig effekt til å kunne oppnå 
resultatkravet i 2008. 
 
Helseforetakene har hatt gjennomgang av tiltaksplaner og omstillingsarbeidet fra eksterne 
konsulenter i Prosesspartner og Deloitte. Mange av omstillingsmulighetene som er kommet 
frem som en konsekvens av denne gjennomgangen, vil trenge forberedelse før de kan 
iverksettes, noe som gjør at det er lite effekt å få av disse i 2008. 
 
De eksterne gjennomgangene av foretakenes arbeid med omstillingsutfordringer viser lav 
gjennomføringsevne og manglende kriseforståelse i organisasjonene. Herunder manglende 
forankring og ansvarsplassering i tillegg til manglende system og rutiner for oppfølging av og 
realisering av tiltakene. Det må utarbeides konsekvensanalyser, risikovurderinger, konkrete 
milepælsplaner og ansvarskart for å sikre gjennomføring. 
 
Deloitte presiserte at det er tre generelle elementer som alle må være på plass for å kunne 
lykkes med omstilling. Dersom et av disse elementene mangler vil kostnadsbesparelsene i 
praksis ofte utebli. Disse elementene er: 
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- Redusert arbeidsmengde/økt effektivitet 

o F. eks. kortere liggetider, mer dagbehandling, fleksibel organisering av sengeposter, 
talegjenkjenning, generelle prosessforbedringer, praktisering av prioriteringsforskrift 
mv. 

- Kostnadsuttak 
o F. eks. stenge sengeposter, redusere innleie og overtid, endre turnusplaner evt. 

oppsigelser, innkjøpsgevinster mv. 
- God styring og ledelse 

o Herunder sikre økonomisk forståelse, motivasjon og endringsvilje, evne til 
gjennomføring, god styring og oppfølging/kontroll, god kommunikasjon og samarbeid 
med ansatte og tillitsvalgt mv. 

 
Adm. direktør vil derfor særskilt følge opp at disse forholdene er ivaretatt i helseforetakenes 
arbeid med å realisere omstillingstiltakene. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har pr. juli en prognose på -15 millioner kroner fra styringsmålet, 
etter realisering av nye tiltak.  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har vedtatt en oppdatert tiltaksplan med en helårseffekt på 
19 millioner kroner. Effekten av denne i 2008 er høyst usikker. 
 
Planleggingen av tiltakene er god, men oppfølgingen av dem gir mindre effekt enn planlagt. 
 
Styret fattet et vedtak om å følge opp den utvidede tiltaksplanen og de økonomiske og faglige 
effektene av tiltakene ved hvert møte. Styret ga også administrasjonen fullmakt til å innhente 
bistand for å redusere senger og kostnader, spesielt i Sandnessjøen. 
 
Av de nye tiltakene som er vedtatt anslår adm. direktør en effekt i 2008 på ca 5 millioner 
kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF rapporterer om en uløst omstillingsutfordring på totalt 133 mill 
kroner, inklusive effekt av årets lønnsoppgjør.  
 
Basert på foretakets rapportering legges det til grunn et estimert underskudd for 
Nordlandssykehuset HF i 2008 på 125 mill kroner etter realisering av nye tiltak. 
 
Styresaken i august redegjør for tidligere behandling av omstillingstiltakene og arbeidet med å 
følge dem opp. Styret i Nordlandssykehuset HF vedtok i juni nye tiltak for å komme i balanse, 
men saken i august fokuserer ikke på konkrete tiltak og konsekvensene av dem. 
 
Styret har bedt om nye ytterligere tiltak for å bedre resultatet. Vedtaket spesifiserer at det må 
finnes tiltak som forbedrer prognosen for inneværende år, i tillegg til et budsjett for 2009 i 
økonomisk balanse. Det presiseres at tiltak for å få styrket likviditeten er nødvendig.  
 
Av de nye tiltakene vedtatt av Nordlandssykehuset HF i juni-møtet anslår adm. direktør en 
effekt på ca. 5-8 millioner kroner i 2008. 
 
På tross av at det er arbeidet med omstillingstiltak i hele 2008, er det langt igjen til kravet om 
balanse i 2008 er oppfylt.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) rapporterer om en uløst omstillingsutfordring 
på totalt 180 mill kroner, inklusive effekt av årets lønnsoppgjør. 
 
I styresaken i august er det behandlet og vedtatt tiltak for 11,7 mill kroner i 2008. Flere av 
disse tiltakene er beheftet med betydelig usikkerhet. Estimert underskudd etter nye tiltak 
settes til 170 mill kroner. 
 
Styresaken i august redegjør for prosessen og arbeidet med å følge opp omstillingstiltak. 
Saken fokuser i liten grad på konkrete tiltak og konsekvensene av dem. 
 
Rapporten fra Deloitte konkluderer med at oppfølgingen av de vedtatte tiltakene må bli bedre, 
og at noen må ha sterkere eierskap til oppfølgingen for å kunne få suksess. 
 
Adm. direktør anslår effekten av de nye tiltakene til å være ca. 11 mill kroner i 2008. 
 
På tross av at det er lagt opp en konkret og grundig intern omstillingsprosess, er det langt 
igjen til kravet om balanse i 2008 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF er oppfylt. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF har pr. juli en prognose på -45 millioner kroner fra styringsmålet. I 
styresaken i august vedtok styret tiltak med en helårseffekt på 40,1 millioner.  
Estimert underskudd etter realisering av nye tiltak settes til 42 mill kroner. 
 
I stor grad forutsetter tiltakene at Helse Finnmark HF lykkes med å gjennomføre tidligere 
vedtatt reduksjon i bemanningen. I tillegg skal det spares mye på pasienttransport. Det 
forutsettes at dette skal oppnås gjennom en bedret informasjonsvirksomhet, opplæring og 
samordning/koordinering. 
 
Det beregnes at Helse Finnmark HF vil få effekt på ca. 3 millioner av disse nye tiltakene i 
2008. 
 
Helse Finnmark HF har en god gjennomgang av en rekke tiltak som foreligger og en 
kartlegging av den generelle driften, men har ikke kommet frem til tiltak som bringer 
foretaket i økonomisk balanse i løpet av 2008. 
 
Risikovurdering 
Med dagens utvikling har Helse Nord en samlet prognose for 2008 på -200 til - 220 millioner 
kroner. Dette forutsetter at foretakenes vedtatte tiltak i august implementeres raskt og 
gjennomføres i henhold til plan.  
 
Dette får konsekvens for omstillingsutfordringen for 2009 og vanskeliggjør ytterligere 
omstillinger og videre utvikling av tilbudet.  
 
Få av de utredede tiltakene har konsekvenser for pasienttilbudet. Dette vil likevel være en 
liten risiko for pasienter i form av mulig lengre ventetid og at behandlingen vil kunne skje på 
andre steder enn før. 
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Adm. direktør vil gjennomgå den aktiviteten som styres og finansieres direkte av RHF-et for å 
redusere kostnadene og dermed bidra til å redusere foretaksgruppens samlede underskudd. 
 
Likviditeten i helseforetakene er presset blant annet som følge av de dårlige resultatene. Dette 
øker bruken av kassekreditten og gir økte rentekostnader, noe som igjen forverrer resultatet 
ytterligere.  
 
Omstillingsutfordring i 2009 
I styresak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering var det redegjort for en 
brutto omstillingsutfordring i 2009 på 350 mill og en netto utfordring etter realisering av 
kjente tiltak på 164 mill kroner, før effekt av lønnsoppgjør ut over budsjettforutsetningen.  
 
Tilbakemeldingene fra helseforetakene er at lønnsoppgjøret i år ender på ca 6 %, dvs. 1 % ut 
over budsjettforutsetningen. Dette gir økte kostnader på ca 55 mill kroner i år og noe mer til 
neste år. (Effekten på pensjonskostnadene kommer først i 2009.) 
  
Status så langt er dermed at foretaksgruppen samlet står overfor en omstillingsutfordring i 
2009 på rundt 240 millioner kroner, før effekt av nye tiltak. I tillegg øker erfaringsmessig 
omstillingsbehovet knyttet til nye prioriteringer, kostnadsøkninger og andre utfordringer.  
 
Adm. direktør mener det er avgjørende at Helse Nord starter planleggingen av tiltakene på et 
tidlig tidspunkt. Det er viktig at ikke detaljplanleggingen av tiltakene i 2009 starter først når 
budsjettene er ferdigbehandlet.  
 
Adm. direktør påpeker derfor nødvendigheten av at arbeidet med å oppnå økonomisk balanse 
i regnskapsåret 2009 starter høsten 2008. Helseforetakene må ha strategier og planer for 
implementering og beregnet effekt av tiltakene i 2009 klar i begynnelsen av oktober 2008. 
Dette for at planene med forventede konsekvenser skal foreligge til RHF-styrets behandling 
av budsjett, rammer og føringer i november 2008.  
 
Medbestemmelse 
Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF har 
drøftet nye tiltak og behandlet saken i AMU i august. Nordlandssykehuset HF har ikke vedtatt 
nye konkrete tiltak.  
 
Oppfølging av tertialrapport nr. 1-2008 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Konserntillitsvalgte/konsernverneombud og ledelsen i Helse Nord RHF er fortsatt 

bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Rapportene fra Deloitte og Prosesspartner viser at gjennomføringen i forhold til tiltakene 

ikke er god nok, og det må settes i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 
helseforetakene.  

 
3. Det må utarbeides gode konsekvensanalyser og risikovurderinger av foreslåtte og vedtatte 

tiltak, og det må gjennomføres reelle og dokumenterte drøftinger med tillitsvalgte og 
vernetjenesten som viser hva partene er enige eller uenige om. 

 
Akademikerne, YS Helse, Unio og konsernverneombud kom med følgende protokolltilførsel 
til saken: 
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Konserntillitsvalgte/konsernhovedverneombud vil understreke viktigheten av det gjøres 
risikovurderinger og konsekvensanalyser av foreslåtte tiltak i forkant av vedtak. Vi og 
tillitsvalgte ved HFene har gjentatte ganger påpekt at budsjettene blir urealistiske uten slike 
forutgående vurderinger og handlingsplaner. Rapportene fra ProsessPartner og Deloite 
påpeker flere av de samme manglene. For å få dette til er det nødvendig i større grad å 
vektlegge helheten i prosessene, og særlig medvirkning fra og forankring hos tillitsvalgte og 
ansatte. Tempo, implementering, handlingsplaner, milepæler, oppfølging og evaluering er 
andre viktige elementer for å få en god prosess, og dermed realistiske budsjetter og evt. 
omstilling. 
 
Det fremkommer fra rapportene fra ProsessPartener og Deloitte at de har ulik syn på hva 
som er fornuftig fullmaktstruktur. KTV/KVO mener at det av hensyn til fag, arbeidsmiljø og 
økonomi er nødvendig at det er samsvar mellom hvem som utløser ressurser og hvem som har 
budsjettansvar. 
 
Vi mener på sammen måte som ProsessPartner at fullmakter må legges ned i organisasjonen 
der ressursene utløses for å sikre styring. 
KTV/KVO påpeker at relevant lov- og avtaleverk må følges i tilknytning 
til nedbemanning/omstilling.  
 
Slik den økonomiske situasjonen er i HFene kan vi ikke se at det iverksettes noen nye tilbud 
dersom ikke andre oppgaver/tilbud forsvinner. Dette er viktige signal å gi til departementet. 
Nye tilbud må i så fall være fullfinansiert. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at prognosen pr. juli er på 220 millioner kroner 

i avvik fra styringsmål, og at det er vedtatt ytterligere tiltak med effekt som vurderes til 16 
millioner kroner i 2008. 

 
2. Styret understreker viktigheten av å jobbe mot balanse i 2008 samtidig som 

oppmerksomheten rundt arbeidet med tiltak i 2009 økes. Adm. direktør bes gjennomgå all 
aktivitet som styres direkte av Helse Nord RHF, for å bidra til å reduser underskuddet i 
fortaksgruppen.  

 
3. Styret forutsetter at bemanningsreduksjonene som ligger til grunn i foretakenes vedtatte 

budsjetter for 2008 gjennomføres. 
 
4. Styrene i helseforetakene må sette i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 

helseforetakene med hensyn til vedtatte tiltak.  
 
5. Styret legger til grunn at helseforetakene presenterer komplette tiltaksplaner for 2009 i 

løpet av oktober 2008 og forventer at det fortløpende fattes vedtak om ytterligere tiltak 
med effekt i 2008. 
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6. Adm. direktør bes iverksette foretaksovergripende tiltak som kan bidra til å bedre 

økonomien i 2008 og 2009 
 
 
Bodø, den 21. august 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Styresak fra Helgelandssykehuset HF 
 Styresak fra Nordlandssykehuset HF 
 Styresak fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 Styresak fra Helse Finnmark HF 
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STYRESAK 76-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 6- OG 7-2008 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken har som formål å redegjøre for den økonomiske situasjonen i Helse Nord. 
Vedlagt i denne saken ligger månedsrapportene for juni og juli 2008. Månedsrapporten for 
juni ble også sendt ut til styret i juli. 
 
I juli hadde Helse Nord et underskudd på 23,3 millioner kroner, noe som er 17,1 millioner 
kroner dårligere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet 157 millioner kroner dårligere enn 
budsjett. Sum lønn, inkludert refusjoner vedrørende arbeidskraft, har et overforbruk på 97,9 
millioner hittil i år og er den største bidragsyteren til det store underskuddet. 
 
Helse Nord har ikke klart å redusere bemanningen som planlagt og antall månedsverk hittil i 
år er i snitt 23 mer enn det var samme periode i fjor. Korrigert for overtakelse av 
ambulansetjeneste, avhending av stillinger i barnehager og opptrappingsplan psykiatri er dette 
en nedgang på rundt 60 månedsverk, men dette er ikke nok til å nå de mål vedtatt i budsjett 
2008. 
 
Det vises til styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008 der 
administrerende direktør vurderer effekten av de nye tiltakene vedtatt av helseforetakene i 
august til å ha en nettoeffekt på ca. 16 millioner kroner i 2008 dersom de vedtatte tiltakene 
implementeres som forutsatt. Dette gir et prognoseintervall på 204 – 220 millioner kroner 
avhengig av gjennomføringsevnen av de vedtatte nye tiltakene. 
 

Prognose
Helgelandssykhuset -15 millioner kroner
Nordlandssykehuset - 125 millioner kroner
UNN -170 millioner kroner
Helse Finnmark - 42 millioner kroner
Helse Nord RHF 150 millioner kroner
Helse Nord IKT 0
Sykehusapotek Nord -2 millioner kroner
SUM Helse Nord -204 millioner kroner  

 
Medbestemmelse 
Økonomirapport nr. 6-2008 og nr. 7-2008 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Konserntillitsvalgte/konsernverneombud og ledelsen i Helse Nord RHF er fortsatt 

bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Rapportene fra Deloitte og Prosesspartner viser at gjennomføringen i forhold til tiltakene 

ikke er god nok, og det må settes i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 
helseforetakene.  
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3. Det må utarbeides gode konsekvensanalyser og risikovurderinger av foreslåtte og vedtatte 

tiltak, og det må gjennomføres reelle og dokumenterte drøftinger med tillitsvalgte og 
vernetjenesten som viser hva partene er enige eller uenige om. 

 
Akademikerne, YS Helse, Unio og konsernverneombud kom med følgende protokolltilførsel 
til saken: 
 
Konserntillitsvalgte/konsernhovedverneombud vil understreke viktigheten av det gjøres 
risikovurderinger og konsekvensanalyser av foreslåtte tiltak i forkant av vedtak. Vi og 
tillitsvalgte ved HFene har gjentatte ganger påpekt at budsjettene blir urealistiske uten slike 
forutgående vurderinger og handlingsplaner. Rapportene fra ProsessPartner og Deloite 
påpeker flere av de samme manglene. For å få dette til er det nødvendig i større grad å 
vektlegge helheten i prosessene, og særlig medvirkning fra og forankring hos tillitsvalgte og 
ansatte. Tempo, implementering, handlingsplaner, milepæler, oppfølging og evaluering er 
andre viktige elementer for å få en god prosess, og dermed realistiske budsjetter og evt. 
omstilling. 
 
Det fremkommer fra rapportene fra ProsessPartener og Deloitte at de har ulik syn på hva 
som er fornuftig fullmaktstruktur. KTV/KVO mener at det av hensyn til fag, arbeidsmiljø og 
økonomi er nødvendig at det er samsvar mellom hvem som utløser ressurser og hvem som har 
budsjettansvar. 
 
Vi mener på sammen måte som ProsessPartner at fullmakter må legges ned i organisasjonen 
der ressursene utløses for å sikre styring. 
KTV/KVO påpeker at relevant lov- og avtaleverk må følges i tilknytning 
til nedbemanning/omstilling.  
 
Slik den økonomiske situasjonen er i HFene kan vi ikke se at det iverksettes noen nye tilbud 
dersom ikke andre oppgaver/tilbud forsvinner. Dette er viktige signal å gi til departementet. 
Nye tilbud må i så fall være fullfinansiert. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar de framlagte økonomirapportene til orientering og er ikke 

fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Styret understreker viktigheten av å jobbe mot balanse i 2008, samtidig som 

oppmerksomheten rundt arbeidet med tiltak for 2009 økes. I den forbindelse vises det til 
vedtak i styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008. 

 
 
Bodø, den 21. august 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykt vedlegg: Økonomirapport nr. 7-2008 
 
Utrykte vedlegg: Økonomirapport nr. 6-2008 (tidligere tilsendt) 
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Økonomi 

Økonomisk resultat 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Basisramme 502 465 502 680 -216 4 652 693 4 655 274 -2 582
ISF egne pasienter 103 916 100 959 2 957 3 % 910 864 877 415 33 449 4 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 8 832 9 495 -663 73 876 84 883 -11 008
Gjestepasienter 5 998 3 747 2 251 60 % 25 404 27 025 -1 621
Polikliniske inntekter 6 739 6 344 396 6 % 63 665 58 732 4 933 8 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 7 186 7 347 -161 61 293 57 854 3 439 6 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 16 140 20 749 -4 609 129 809 144 702 -14 892
Andre øremerkede tilskudd 16 656 14 507 2 149 15 % 116 677 98 400 18 277 19 %
Andre driftsinntekter 33 334 38 802 -5 468 281 503 303 294 -21 791
Sum driftsinntekter 701 267 704 629 -3 362 6 315 784 6 307 579 8 205 0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 51 799 49 413 2 386 345 145 348 200 -3 055 -1 %
Kjøp av private helsetjenester 35 655 35 947 -293 -1 % 272 147 252 170 19 977

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 81 605 81 843 -239 0 % 668 022 642 895 25 127
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 16 100 9 823 6 278 76 241 63 272 12 970
Lønn til fast ansatte 232 262 235 464 -3 202 -1 % 2 876 722 2 796 563 80 159
Overtid og ekstrahjelp 20 964 15 709 5 255 199 548 146 848 52 700
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84 305 83 241 1 064 590 324 586 922 3 402
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -28 709 -20 997 -7 711 37 % -200 571 -146 755 -53 816 37 %
Annen lønn 43 367 34 694 8 673 254 982 252 540 2 442
Avskrivninger 56 315 52 579 3 735 375 666 373 068 2 598
Nedskrivninger 0 163 -163 -100 % 664 664 0
Andre driftskostnader 128 854 130 856 -2 003 -2 % 1 006 322 983 653 22 669
Sum driftskostnader 722 517 708 736 13 781 6 465 212 6 300 039 165 173
Driftsresultat -21 249 -4 106 -17 143 418 % -149 429 7 540 -156 968 -2082 %
Finansinntekter 2 645 2 187 457 21 % 23 213 19 911 3 302 17 %
Finanskostnader 4 713 5 421 -708 -13 % 31 782 33 949 -2 168 -6 %
Finansresultat -2 069 -3 233 1 165 -36 % -8 569 -14 038 5 469 -39 %
Ordinært resultat -151 499 2331 %

Juli Akkumulert per Juli

0 % 0 %

-7 % -13 %
-6 %

-2 %
-22 % -10 %

-14 % -7 %
-0,5 %

5 %
8 %

4 %
64 % 20 %

3 %
33 % 36 %
1 % 1 %

25 % 1 %
7 % 1 %

0 %
2 %

2 % 3 %

 

-23 318 -7 340 -15 978 218 % -157 998 -6 498

 
Tabell: Resultat, budsjett og avvik denne måned samt hittil i år for Helse Nord 

 
Helse Nord har i juli et underskudd på 23,3 millioner kroner, noe som er 17,1 millioner 
dårligere enn budsjett. Hittil i år er resultatet 157,0 millioner kroner dårligere enn budsjettert. 
 
Sett i forhold til de første sju månedene i 2007 er driften noe bedre. Resultatet er 43,7 
millioner kroner bedre i 2008 enn i 2007.  
 
Inntektene er 0,5 prosent lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at det er ført mindre 
øremerkede tilskudd (4,6 millioner kroner) og andre driftsinntekter (5,5 millioner kroner) enn 
budsjettert.  
 
Kostnadene er to prosent høyere enn budsjettert. Den største sprekken på kostnadssiden er på 
lønn og innleie av arbeidskraft. Det er et mindreforbruk på lønn til fast ansatte (3,2 millioner 
kroner), dette er mindre enn overforbruket på innleie av arbeidskraft (6,3 millioner kroner) og 
overtid og ekstrahjelp (5,3 millioner kroner).  I tillegg er annen lønn 8,6 millioner kroner 
høyere enn budsjett. Refusjoner vedr. arbeidskraft er høyere enn budsjettert som en 
konsekvens av et høyere sykefravær enn måltall. 
 
Hittil i år er merforbruket på lønnskostnader 97,9 millioner kroner. I dette er det en merinntekt 
på 50 millioner kroner på refusjoner vedr. arbeidskraft. Merforbruket på lønn til fast ansatte 
ligger på 80,2 millioner kroner. Den største delen av dette merforbruket kommer fra 
Nordlandssykehuset, mens en andel også kommer fra Helse Finnmark.  
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Nordlandssykehuset har kun sprekk på lønn fast ansatte, mens de andre lønnskostnadene er 
omtrent på budsjett hittil i år. 
 
Størst overforbruk på overtid og ekstrahjelp hittil i år er det Helse Finnmark som har. Helse 
Finnmark oversteg årsbudsjettet for overtid og ekstrahjelp i løpet av juli. UNN har også et 
betydelig overforbruk hittil i år (33,4 millioner kroner, 44 %). 
 

Resultat pr HF 
 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik
juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF -9,6 -6,8 -2,8 -15,8 -3,3 -12,5
Nordlandssykehuset HF -3,9 -1,8 -2,2 -44,7 31,5 -76,2
UNN HF -11,3 3,3 -14,6 -70,6 -14,4 -56,2
Helse Finnmark HF -3,8 -5,9 2,1 -43,8 -18,6 -25,3
Sykehusapotek Nord HF 1,2 0,5 0,7 -1,4 0,0 -1,5
Helse Nord IKT 2,6 2,1 0,5 2,5 -1,4 3,9
Helse Nord RHF 1,5 1,2 0,3 15,8 -0,4 16,2
SUM Helse Nord -23,3 -7,3 -16,0 -158,0 -6,5 -151,5  

Tabell: Resultat, budsjett og avvik denne måned og hittil i år 
 
Over er en tabell som viser resultatavviket for juli og hittil i år i kroner. Under er en tabell 
som viser resultat i prosent av driftsinntekter og budsjettavvik i prosent av driftsinntektene for 
å sette resultatavvikene i sammenheng med størrelsen på de forskjellige foretakene. 
 

Budsjettavvik i 
% av inntekt Resultatgrad Budsjettavvik i 

% av inntekt
juli hittil i år hittil i år

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

Tabell: Resultatgrad og avvik i % av omsetning denne måned og hittil i år 
 
Relativt sett er det UNN som har det største budsjettavviket i juli med et resultat på -11,3 
millioner kroner mot et budsjettert resultat på 3,3 millioner kroner. Avviket er relativt sett 
større enn det har vært tidligere måneder og UNN har nå et budsjettavvik på 56,2 millioner 
kroner hittil i år. I tillegg til dette er mange av tiltakene som er budsjettert å ha effekt 2. halvår 
ikke forventet å kunne få det og dermed forverre den økonomiske situasjonen. 
 
Helgelandssykehuset fortsetter å ha dårligere resultat enn budsjettert, men avviket er mindre i 
juli enn det har vært de foregående to månedene. Hittil i år har Helgelandssykehuset det 
minste negative avviket av de fire sykehusforetakene med -1,8 % eller -12,5 millioner kroner. 
 
Nordlandssykehuset har et avvik på -2,2 millioner kroner fra budsjett i juli, noe som er lavere 
enn det har vært foregående måneder. Hittil i år har Nordlandssykehuset et avvik fra budsjett 
på -76,2 millioner kroner. Den største utfordringen ligger i lønn til fast ansatte som hittil i år 
har et overforbruk på 61,7 millioner kroner. NLSH opprettholder sin årsprognose på 100 – 
140 millioner kroner. 
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Helse Finnmark har i juli et resultat som er 2,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Helse 
Finnmark er det eneste sykehusforetaket som har positivt budsjettavvik i juli. Hittil i år har 
Helse Finnmark et resultat som er 25,3 millioner kroner, eller 3,3 % svakere enn budsjett. 
Bare Nordlandssykehuset har større resultatavvik hittil i år. 
 
Sykehusapotek Nord viser i juli et resultat som er 0,7 millioner bedre enn budsjettert. 
 
Helse Nord IKT har et resultat for juli som er 500 000 kroner bedre enn budsjett og har hittil i 
år et resultat som er 3,9 millioner bedre enn budsjettert. Trenden i Helse Nord IKT med bedre 
resultat enn budsjettert fortsetter. 
 

Effekt av lønnsoppgjør 
Helse Nord har fått tilbakemeldinger fra helseforetakene om at lønnsoppgjøret vil havne rundt 
6 %. Dette er et prosentpoeng utover det som ligger til grunn for statsbudsjettet for 2008.  
 
Det er beregnet at 1 % økning i lønnsoppgjøret utover rammen på 5 % vil utgjøre ca. 55 
millioner kroner i økte kostnader for Helse Nord. 
 
Det vil bli tatt en kvalitetssikring av disse tallene med helseforetakene som vil være klar i 
september. 
 
Administrerende direktør vurderer effekten pr helseforetak slik: 
 

Foretak Effekt utover 5 % 
Helgelandssykehuset 6 millioner kroner 
Nordlandssykehuset 12 millioner kroner 
UNN 30 millioner kroner 
Helse Finnmark 5 millioner kroner 
SUM for sykehusforetakene 53 millioner kroner 

Tabell: Effekt av lønnsoppgjøret utover 5 % 
 

Funksjonsregnskap 
 
På grunn av problemer med gjennomføringen av fordelingen av felleskostnader foreligger det 
ikke et funksjonsregnskap på nåværende tidspunkt. Dette vil foreligge ved augustrapporten. 
 

Prognose 
Prognosen for 2008 ligger på 220 millioner kroner fra styringsmålet. Dette er før 
styrebehandlingen av nye tiltak for 2008 i august. Dersom de nye tiltakene som er vedtatt 
implementeres raskt og gjennomføres i hht forutsetningen vil dette redusere 
underskuddsprognosen til 204 millioner kroner.  
 
Dette innebærer at prognosen pr. juli ligger i intervallet 204 – 220 millioner kroner dårligere 
enn styringsmål. 
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Ut fra administrerende direktørs vurdering fremstår prognosen for 2008 som i tabellen under. 
 

Prognose
Helgelandssykhuset -15 millioner kroner
Nordlandssykehuset - 125 millioner kroner
UNN -170 millioner kroner
Helse Finnmark - 42 millioner kroner
Helse Nord RHF 150 millioner kroner
Helse Nord IKT 0
Sykehusapotek Nord -2 millioner kroner
SUM Helse Nord -204 millioner kroner  

Tabell: Avviksprognose for 2008 pr. juli 
 

Likviditet og investeringer 

Likviditet 2008
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Likviditeten var ved utgangen av juli 16 mill kr dårligere enn budsjett. Korrigert for lavere 
investeringsnivå enn forutsatt er beholdningen 139 mill kr dårligere enn budsjett ved utgangen 
av juli. Noe av avviket antas å ha sammenheng med lavere aktivitet og inntekter på 
sommeren.  
 
Som følge av estimert avvik fra resultatkravet vil Helse Nord RHF være i taket av 
kassakredittrammen mot slutten av året. I budsjettet er det lagt til grunn om lag 64 mill kr 
lavere pensjonspremie (utbetaling) enn kostnad (tall fra KLP). Dersom lønnsoppgjøret 
overstiger 6 % vil premien øke og forverre likviditeten.   
 
Helseforetakene har gjennomført investeringer for 223,5 mill kr hittil, 38 % av godkjent 
ramme. Helgelandssykehuset har investert mer enn ramme for 2008. Dette vil følges opp mot 
foretaket og vil medføre at helseforetaket må redusere investeringene fremover. 
Merinvesteringene er knyttet til investeringer i sluttfasen av Helsebygg Mo. 
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Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2007 Ramme 2008 Sum disponibelt invest hittil 08 Forbruk 
Helse Nord RHF 31,8 -3,6 28,2 3,5 12 %
Helse Finnmark 16,2 54,0 70,2 43,8 62 %
UNN 3,7 125,0 128,7 52,3 41 %
NLSH -37,1 323,8 286,7 78,2 27 %
Helgeland -1,0 25,0 24,0 33,7 141 %
Apotek 1,1 1,5 2,6 0,8 30 %
HN IKT 0,7 53,3 54,0 11,2 21 %
SUM 15,5 579,0 594,5 223,5 38 %

 
 

Personal 

Bemanning 
 

 
Figur: Antall månedsverk helse Nord 2006 – 2008 

 
Helse Nord hadde i juli 12 791 månedsverk, noe som er 2 flere enn samme måned i fjor. 
Korrigert for nettoeffekten av ambulansetjenesten i Finnmark, og avhending av barnehager i 
Finnmark og ved UNN er dette en nedgang på rundt 60 fra juli 2007. 
 
Hittil i år er det en gjennomsnittlig økning på 23 månedsverk fra samme periode i 2007. Dette 
innebærer at korrigert for effekten av endringene beskrevet over er det en reduksjon på 
omtrent 40 månedsverk i snitt. 
 
I løpet av de siste månedene har det vært færre månedsverk enn samme periode i fjor, men 
bemanningen har økt og er på samme nivå som for fjoråret. 
 
Nordlandssykehuset har størst reduksjon i bemanning fra samme måned i 2007 med 109 færre 
månedsverk i juli 2008.  
 
UNN har 80 færre månedsverk i juli 2008 enn i juli 2007, noe som tilsvarer 16 månedsverk 
mer enn de avhendede stillingene i barnehagene i Tromsø. 
 
Helse Finnmark har i juli en økning i månedsverk som tilsvarer overtakelse av 
ambulansetjenesten, opptrappingsplan psykiatri og avhendingen av barnehageplasser. 
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De fleste foretakene har lagt inn reduksjon i bemanningen. Dette innebærer at det hittil ikke er 
realisert så mye som planlagt. UNN har budsjettert mye av nedbemanningen i 2. halvår. 
 

Månedsverk Juli 07 Juli 08 Differanse
Gjennomsnittlige 

månedsverk Jan - jul 07 Jan - jul 08 Differanse
Helse Finnmark 1413 1568 155 Helse Finnmark 1 345 1 511 166
UNN 6422 6342 -80 UNN 6 190 6 051 -139
Nordlandssykehuset 3359 3250 -109 Nordlandssykehuset 3 257 3 218 -40
Helgelandssykehuset 1331 1354 22 Helgelandssykehuset 1 267 1 280 13
Sykehusapotek Nord 80 80 0 Sykehusapotek Nord 78 81 3
Helse Nord RHF 52 54 2 Helse Nord RHF 48 53 5
Helse Nord IKT 133 144 11 Helse Nord IKT 124 139 16
Sum Helse Nord 12 789 12 791 2 Sum Helse Nord 12 310 12 333 23  

Tabell: Antall månedsverk i juli 2008, juli 2007. Hittil i år og hittil i fjor. 
 
 

Sykefravær 
Sykefravær rapporteres én og en halv måned etter utgangen av måneden. Dette er i henhold til 
nasjonal standard for uttrekk av sykefravær. 

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

Totalt fravær Fravær over 
56 dager

Fravær under 
56 dager

Fravær under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 0,3 % 0,9 % 0,2 %
0,1 %

0,3 % 0,5 % 0,1 %
0,7 % 0,9 %

0,6 %
1,1 %

1,3 % 0,7 % 0,6 % 0,1 %
0,2 % 0,3 %

-0,6 %
Nordlandssykehuset HF -0,1 % -0,2 % -0,6 %
Universitetssykehuset HF -0,2 %
Helse Finnmark HF -0,2 % -0,1 %
Sykehusapotek Nord HF -1,5 % -2,1 % 0,0 %
Helse Nord IKT 0,0 % -1,1 % 0,0 %
Helse Nord RHF
SUM Helse Nord -0,1 % 0,0 %

Jan ‐ juni 2007 Jan ‐ juni 2008

Endring

 
 
Helse Nord har i hittil i år et sykefravær på 9,2 %, noe som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i 
samme periode i 2007. Langtidsfraværet er økt i første halvår. Ser vi juni isolert er 
langtidsfraværet lavere enn i juni 2007. 
 
Helse Finnmark har høyest sykefravær blant sykehusforetakene mens UNN ligger litt lavere. 
UNN har noe forverring av sykefraværet i juni.  
 
Helgelandssykehuset har en forholdsvis sterk økning i sykefraværet sammenlignet med 
fjorårets lave nivå. Her er det en økning på 0,9 % på korttidsfraværet hittil i år. 
Langtidsfraværet ved Helgelandssykehuset er redusert med 0,6 prosentpoeng fra første halvår 
i fjor og er lavt sammenlignet med de andre helseforetakene. For de siste to månedene vises 
en sterkere økning enn tidligere i korttidsfraværet sammenlignet med 2007. 
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Nordlandssykehuset har omtrent uendret sykefravær totalt sett, og er det eneste av 
sykehusforetakene som har nedgang fra første halvår 2007. Den største reduksjonen ligger i 
sykefravær under 16 dager, som er en delen av sykefraværet som koster arbeidsgiver mest. 
 
26. og 27. august vil det bli presentert resultat fra følgeforskningen så langt av prosjekt 
arbeidsglede. Dette vil kunne ha påvirkning på hvordan sykefravær følges opp. 

Aktivitet 

Somatikk 
Helse Nord - somatisk aktivitet 2007 2008 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 81 839 81 118 -0,9 %
herav
dagkirurgi 14 068 16 032 14,0 % sum dag/poliklinikk
elektive dagopphold 16 512 14 371 -13,0 % 4,1 %
innlagte heldøgnsopphold 51 259 50 715 -1,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 245 326 256 863 4,7 %
Sum opphold+konsultasjoner 327 165 337 981 3,3 %  

Tabell: Opphold og konsultasjoner somatikk hittil i år sammenlignet med samme 
periode i 2007 

 
Det er en økning i opphold og konsultasjoner i Helse Nord i perioden januar – juli i 2008 
sammenlignet med samme periode i 2007. Dette er ikke i henhold til bestilling fra eier der det 
ikke er ønsket en økt aktivitet innen somatikk. Alle foretakene har økning i aktiviteten, men 
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har størst vekst. Størst økning i aktivitet er det 
Helgelandssykehuset som har en økning på 9 % fra samme periode i fjor.  
 
Når det gjelder opphold isolert sett er dette gått ned med 0,9 %, hovedsakelig pga av at 
elektive dagopphold er redusert med 13 %. Her trekker UNN ned med en reduksjon på vel 25 
%. Dette skyldes i stor grad at dagrehabilitering nå blir registrert på en annen måte og at 
tilbud er nedlagt. 
 
Det er en vridning fra elektive døgnopphold og heldøgnsopphold og over på poliklinikk og 
dagbehandling. Alle foretakene har sterkere vekst på dagbehandling og poliklinikk enn 
døgnbehandling. Dette er en ønsket utvikling. 

Psykiatri 

Barne og ungdomspsykiatri  
 
Barne- og ungdomspsykiatri* 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 37 118 45 268 36 104 22,0 % 25,4 %
Antall utskrevne pasienter 154 175 155 13,6 % 12,7 %
Antall liggedøgn 5 850 5 550 7 259 -5,1 % -23,5 %
Antall oppholdsdager 178 148 406 -16,9 % -63,5 %

* Tall for Finnmark i juli 2007/2008 er ikke med.  
 
Alle helseforetakene har en betydelig vekst i antall polikliniske konsultasjoner innen barne- 
og ungdomspsykiatrien, fra 15 % i Finnmark (per juni) til 28 % ved NLSH. Liggedøgn 
reduseres ved alle foretakene, med unntak av NLSH hvor etableringen av klinikkavdelingen 
bidrar til vekst.  
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Voksenpsykiatri  
 
Voksenpsykiatri* 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 56 830 59 064 59 767 3,9 % -1,2 %
Antall utskrevne pasienter 3 095 3 288 3 042 6,2 % 8,1 %
Antall liggedøgn 73 354 70 538 76 076 -3,8 % -7,3 %
Antall oppholdsdager 3 850 4 248 4 699 10,3 % -9,6 %

* Tall for Finnmark i juli 2007/2008 er ikke med.  
 
Med unntak av UNN har øvrige helseforetak vekst innen polikliniske konsultasjoner i 
voksenpsykiatrien. Finnmark har sterkest vekst (+ 29 %). UNN har en reduksjon på 5 % som 
vil følges opp av helseforetaket.  
 

Rusomsorg  
 
Rusomsorg*  2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall utskrevne pasienter 412 413 448 0,2 % -7,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner 3 127 6 781 3 076 116,9 % 120,5 %
Antall liggedøgn 26 689 27 471 28 851 2,9 % -4,8 %

* Tall for Finnmark i juli 2007/2008 er ikke med.   
 
Døgnaktiviteten innen rusomsorg er på omtrent samme nivå som 2007. Den registrerte 
polikliniske aktiviteten er økt med 117 %, hvorav deler skyldes bedre registrering.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 78-2008  LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET – ETABLERING AV JURIDISK  
 ENHET 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. Adm. direktør vil redegjøre for bakgrunnen 
for dette ved møtestart. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 79-2008  SALG AV EIENDOMMER VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 
godkjenning av salg av eiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med opprettelsen av helseforetakene ble det også overtatt tilhørende 
personalboliger, tomter og barnehager.  
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet styresak om salg av eiendommer 
i møte, den 12. juni 2008. Styret i helseforetaket fattet følgende vedtak i sak 35/08 UNN HF 
Salg av eiendommer: 
 
1. Styret godkjenner salg av følgende eiendommer og ber administrerende direktør legge 

frem forslaget for Helse Nord RHF; 
 
Tromsø 

a. Strimmelen barnehage -gnr 200 bnr 647 
b. Øvre Breivang barnehage - gnr 119 bnr 2840 
c. Åsgård hovedbarnehage - gnr 118 bnr 669 
d. Brage barnehage, - gnr 118 bnr 407 
e. Jonas Lies gt 50 ”Haugenstykket” - gnr 200 bnr 2007 
f. Tromsklinikken - gnr 71 bnr 114 m/flere 
g. Grensejustering fra gnr 119 bnr 3931 - med gnr 119 bnr 2772  
h. Grensejustering fra gnr 124 bnr 50-1- til berørte naboer Stakkevollvn.  
i. Grensejustering fra gnr 200 bnr 2007 - med gnr 200 bnr 997 og bnr 1155  
j. Grensejustering fra gnr 118 bnr 647 - med gnr 118 bnr 599 
k. Overføring av 4/8 deler veggrunn gnr 71 bnr 145 - til gnr 71 bnr 154   

 
Narvik 

l. Maurtua barnehage, gnr 47 bnr 117 
 

Harstad 
m. Kaarbøjordet barnehage - gnr 59 bnr 133 
n. Rønningjordet barnehage - gnr 60 bnr 87 
o. Brattbakken barnehage - gnr 59 bnr 21 
p. Sykehusstien 6 - gnr 59 bnr 21 fnr 1 
q. Grensejustering fra gnr 59 bnr 258 - med gnr 59 bnr 90 
r. Grensejustering gnr 59 bnr 21 fnr 2 - med gnr 59 bnr 20 og Harstad kommune 
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Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det gjort følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den 
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 

 
2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til 

låneordningen.  
 
3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 

konsernkonto. 
 
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. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne 

lån for 2005 fordeles.  
 
Og i styresak 16-2006 Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk virksomhet, ble det 
gjort følgende vedtak: 
 
1. Boligregnskapene ved helseforetakene skal være komplette og føres med fulle kostnader 

og inntekter. Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i 
regnskapet. 

 
2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene 

som hovedregel blir økonomisk selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning 
tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av 
eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 

 
3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester 

alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Helseforetakene kan organisere og 
forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne selskapsformer 
eventuelt i partnerskap med andre. 

 
4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak. 
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I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 27.juni 2008 ble det i sak 3 protokollert følgende: 
 
Foretaksmøtet la til grunn at Helse Nord RHF sørger for at helseforetakene søker å finne 
løsninger som gjør at helseforetakene ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i 
kommuner hvor det er behov for det for å nå målet om full barnehagedekning. 
 
Vurdering 
UNN’s arbeid med å følge opp styresak 16-2006 ligger til grunn for den boligforvaltningen 
det legges opp til i saken fra foretaket. 
 
Siden det i denne saken foreslås å selge eiendommer som nok hver for seg ikke vil overstige 
10 mill kroner, men allikevel samlet vil ha en verdi som overstiger dette, er dette en sak som 
adm. direktør velger å foreslå å fremme samlet til foretaksmøtet for Helse Nord RHF. Når det 
gjelder de vurderingene som ligger til grunn for forslaget vises det til vedlagte styresak fra 
UNN. Adm. direktør er, med bakgrunn i UNN’s saksbehandling, enig i vurderingen som 
foretaket har gjort knyttet til behovet for å eie disse eiendommene og tilrår at eiendommene 
selges for å frigjøre bundet kapital. 
 
Når det gjelder de økonomiske og strategiske motivene for salget, legges det opp til at dette 
vil skje i samsvar med styret i Helse Nord RHF sitt vedtak i sak 111-2005. Av dette vedtaket 
fremgår det at eventuell salgsgevinst skal benyttes til å endre resultatkravet for UNN i 
salgsåret. Det er også slik at vurdering av investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i 
Helse Nord RHF. Det vises i denne forbindelse til styresak 68-2007 Investeringsplan 2008-
2017, planrammer 2008. Etter godkjenning av salg i foretaksmøte må det derfor eventuelt 
foretas en revidering av investeringsrammen for UNN knyttet til frigjorte midler. 
 
UNN har allerede ivaretatt vedtaket i foretaksmøtet i Helse Nord den 27.juni. Det er redegjort 
for dette pr kommune i det påfølgende. 
 
Tromsø 
Hele UNN’s barnehagedrift ble virksomhetsoverdratt til Tromsø Kommune fra og med 
15.september 2007. Ingen barnehageplasser er lagt ned. Bygningsmassen er i UNN’s eie. Som 
en del av virksomhetsoverdragelsen inngikk UNN leieavtaler for barnehagebyggene med 
Tromsø Kommune. Tromsø kommune kan si opp respektive avtaler på kort varsel. Dette var 
ønskelig da kommunen bygger nye moderne 4 parallelle barnehager som er beregnet for en 
helt annen driftsform en det som har vært tidligere.  
  
Narvik 
Salg her gjelder en familiedrevet privatbarnehage. Eiendommen er et boligbygg med 
modifisert ventilasjon samt enkle tilpassinger for barnehagedrift. Her vil virksomheten selv 
være aktuell kjøper og den vil således bli drevet videre. 
 
Harstad 
En barnehage har hele tiden vært drevet av Harstad Kommune, de har vært leietaker i UNN’s 
bygg. Rønningjordet barnehage og Brattbakken barnehage har vært drevet av UNN. Denne 
barnehagedriften blir virksomhetsoverdratt til Harstad Kommune fra og med 20. august 2008. 
Ingen barnehageplasser er – eller vil bli – lagt ned. Blir bygningsmassen solgt til andre enn 
kommunen, så er det med de kontraktsforpliktelser som foreligger i 
virksomhetsoverdragelsene, det vil si at kjøper plikter å overta kontraktsforpliktelsene til 
UNN og videreføre disse, herunder forpliktelse om fortsatt barnehagedrift.  
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Generelt 
Felles for eiendommene er at mye av bygningsmassen og lekeapparater i dårlig forfatning, de 
var opprinnelig ikke bygget mht barnehagedrift. Bygningsmassen tilfredsstiller ikke dagens 
krav til barnehagedrift mht bygningsmasse samt at det de fleste steder er svært dårlig med 
utearealer. Kommunene vurderer å omdisponere arealene. Da vil barnehageplassene bli 
flyttet, men allikevel opprettholdt. 
 
Etter vedtak i foretaksmøte for Helse Nord RHF fremmes saken for behandling i foretaksmøte 
for UNN. 
 
Medbestemmelse 
Salg av eiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2008 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til behandlingen av saken i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
2. Det forutsettes at salg av eiendommene ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket og at barnehageplassene opprettholdes også der det allerede ikke er 
gjennomført virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. 

 
Konklusjon 
Administrerende direktør tilrår at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om et 
foretaksmøte for å få godkjent salg av nevnte eiendommer i UNN og at frigjorte ressurser i 
forbindelse med salget disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret.  
 
Det vises til saksfremlegget i UNN og adm. direktør forutsetter at salg av eiendommer ikke er 
til hinder for rekruttering av personell til foretaket. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.  
 
3. Det forutsettes at salg av eiendommene ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket og at barnehageplassene opprettholdes også der det allerede ikke er gjennomført 
virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. 

 
 
Bodø, den 20. august 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Styresak xx-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Salg av 

eiendommer 
 
Utrykte vedlegg: Vedlegg til Styresak xx-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Salg 

av eiendommer 
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STYRESAK xx-2008  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 

SALG AV EIENDOMER 
 

Møtedato: 12. juni 2008 

 
Innstilling til vedtak 
 
 

1. Styret godkjenner salg av følgende eiendommer og ber administrerende direktør legge 
frem forslaget for Helse Nord RHF; 

 
Tromsø 

a. Strimmelen barnehage -gnr 200 bnr 647 
b. Øvre Breivang barnehage - gnr 119 bnr 2840 
c. Åsgård hovedbarnehage - gnr 118 bnr 669 
d. Brage barnehage, - gnr 118 bnr 407 
e. Jonas Lies gt 50 ”Haugenstykket” - gnr 200 bnr 2007 
f. Tromsklinikken - gnr 71 bnr 114 m/flere 
g. Grensejustering fra gnr 119 bnr 3931 - med gnr 119 bnr 2772  
h. Grensejustering fra gnr 124 bnr 50-1- til berørte naboer Stakkevollvn.  
i. Grensejustering fra gnr 200 bnr 2007 - med gnr 200 bnr 997 og bnr 1155  
j. Grensejustering fra gnr 118 bnr 647 - med gnr 118 bnr 599 
k. Overføring av 4/8 deler veggrunn gnr 71 bnr 145 - til gnr 71 bnr 154   

 
Narvik 

l. Maurtua barnehage, gnr 47 bnr 117 
 

Harstad 
m. Kaarbøjordet barnehage - gnr 59 bnr 133 
n. Rønningjordet barnehage - gnr 60 bnr 87 
o. Brattbakken barnehage - gnr 59 bnr 21 
p. Sykehusstien 6 - gnr 59 bnr 21 fnr 1 
q. Grensejustering fra gnr 59 bnr 258 - med gnr 59 bnr 90 
r. Grensejustering gnr 59 bnr 21 fnr 2 - med gnr 59 bnr 20 og Harstad kommune 
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Formål/sammendrag 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) eier og forvalter store verdier i form av bygg, 
anlegg, tomter og ustyr. Det er et stort og kontinuerlig behov for å utvikle denne kapitalen i 
takt med endringer i behandlingstilbud, pasienters behov og medisinskteknisk utvikling. 
 
Formålet med denne styresaken er å redegjøre for og fremme begrunnet forslag om salg av 
deler av eiendomsporteføljen til UNN i tråd med vedtatt forvaltningsstrategi for UNN og 
Helse Nord RHF.  
 
I saksfremlegget foreslås salg av eiendommer som formålsbygg, barnehager, hybelhus, 
eneboliger og tomter. Dette begrunnes i hovedsak ut fra økonomiske og strategiske motiv. 

UNN ønsker opprettholdelse eller utvikling av verdiene i eiendomsmassen. Konsekvensene av 
å ikke sørge for dette i et bedriftsøkonomisk perspektiv, er økonomiske tap i form av redusert 
takst/balanseverdi, unødige kostnader, eller tap ved realisering. 
 
Dette innebærer at UNNs eiendommer skal være selvfinansierende, effektivt forvaltet og være 
tilpasset foretakets behov. De eiendommer som legges ut til salg er eiendommer som UNN 
HF ikke lenger ser nytten av. Disse eiendommene bidrar til kapitalbinding, samt påfører 
foretaket driftsmessige utgifter utover inntektene, noe som fører til direkte tap i 
resultatregnskapet. 
 
En eventuell avhendig av skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 
 
Bakgrunn 
 
Denne styresaken er en oppfølging av ST 7/2008 ”Eiendomsforvaltning Universitetssykehuset 
Nord-Norge - Avhending av eiendommer” der” der styret forfor UNN HF gjorde følgende 
vedtak: 
 
 
1. Styret ber direktøren arbeide videre med salg av eiendommer slik det fremkommer i denne 

saken. Det forutsettes godkjenning av styret, Helse Nord RHF, og foretaksmøtet før 
eiendommer avhendes. 

 
2. All avhending av eiendommer gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. Styret ber 

Helse Nord RHF om at overskudd fra salg av eiendommer i 2008 går til finansiering av 
omstillingsbehovet som vedtatt i styresak ST 85/2007. 

 
3. Det er ikke aktuelt å selge UNNs velferdshytter. Styret forutsetter imidlertid at fremtidig drift 

og vedlikehold i økt grad skal finansieres av leieinntekter, og at resterende behov finansieres 
av velferdsmidler bevilget av Foretakets AMU. Hvis det i fremtiden blir vurdert salg av hytter, 
skal dette avgjøres etter innstilling fra hyttestyret og foretakets AMU. Salgssummen skal da 
øremerkes til drift og vedlikehold av de gjenværende hytter. 

 
4. Styret forutsetter at det tas hensyn til fremtidige arealbehov ved salg av eiendommer. 
 
 
Viser også til styresak, ST 18/2008 UNN HF - Salg av boliger 
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Vurderingen av utvelgelse 
 
I tidligere styresaker er det gitt følgende føringer til eiendomsforvaltningen: 
 

• Driften av boligene og formålsbygg skal være økonomisk selvbærende. 
• En aktiv eiendomsforvaltning. 
• Eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. 
• Avhending skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 
• Det stilles krav til avkastning på den innskutte kapitalen (for boliger og hybelbygg 

er den økende til 5 % avkastning i 2009). 
 
Den bygningsmassen som vurderes solgt ble etablert i en tid hvor det var ubalanse i 
eiendomsmarkedet, og samtidig store utfordringer med rekruttering av helsepersonell. Bolig 
og eiendomsmarkede er nå i bedre balanse, samtidig med at tilgangen på høyskole- og 
universitetsutdannet helsepersonell er bedre. I dag tilbyr det private markedet et bredt spekter 
av utleieobjekter for leie på kort og lang sikt. Foretakenes behov for å eie er derfor redusert.  
 
I tidsperioden fra fylkeskommunen investerte i bygningsmasse for rekruttering og 
helseformål, har forventningene fra ansatte til standard på bygningsmasse økt. Dette gjelder 
både bygningsteknisk standard og størrelsen på enhetene. Fylkeskommunen og senere 
helseforetakene har ikke klart å opprettholde forventet standard i perioden frem til i dag. 
Hovedårsaken er manglende vedlikehold med den følge at vi i dag leier ut dårlig 
vedlikeholdte eiendommer med lav standard.  
 
Barnehagene i helseforetaket ble etablert i en tid hvor det var ubalanse i barnehagetilbudet, og 
hvor sykehusene måtte ha barnehager som et virkemiddel for å rekruttere personell. I dag er 
situasjonen betydelig bedret. Barnehagetilbudet overtas nå i sin helhet av kommunene.  
 
Harstad Kommune og Tromsø Kommune har signalisert at de vurderer kjøp av UNNs 
barnehageeiendommer. Det er også slik at UNNs barnehageeiendommer med unntak av 
Åsgård barnehage har en geografisk plassering, samt en eiendomsmasse som ikke egner seg 
eller er interessant for UNN. 
 
Midler til verdibevaring på dagens nivå eller modernisering av barnehager samt øvrige 
foreslåtte eiendommer, er hittil ikke prioritert innenfor de gitte investeringsrammene. 
Finansieringsmuligheter utover investeringsrammene er svært begrenset og i praksis ikke 
mulig. Husleieinntektene dekker på langt nær dagens driftskostnader. Som det fremkommer 
av UNNs styresak 7/2008 går boligforvaltningen med driftsunderskudd, i tillegg til at den det 
gir et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Det samme gjelder for hybelhus, barnehager og 
øvrige foreslåtte eiendommer. 
 
Den bygningsmassen som foreslås solgt i denne styresak er av den kategori som har det 
største vedlikeholdsetterslepet, den laveste standarden.  
 
Forhold som vil påvirke fremdriften i salget 
 
Det er en rekke kontraktsmessige forhold som administrasjonen vil ta hensyn til ved nedsalg 
av eiendommene: Lover, forskrifter, reguleringsplaner samt styrets føringer. 
Videre vil markedets mottakelse av salgsobjektene kunne påvirke salgstempoet.  
For barnehagene vil det være kommunens interesse for overtaklese av bygningsmassen til 
markedspris. Et alternativ som vurderes for barnehager er å omregulere eiendommene til 
andre formål, dette for evt å oppnå en bedre pris. En omregulering må ses i forhold til de 
resurser som legges ned i arbeidet i forhold til den merverdi det kan gi. En omregulering vil 
kunne utsette avhendingen med mer enn ett år. 
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Diverse forhold - leieavtaler 
 
Leieavtalen for Øvre Breivang barnehage går ut barnehageåret 2007/2008. Leieavtalen for 
Strimmelen går ut barnehageåret 2008/2009. Leieavtalene for barnehagene i Harstad går ut 
2009/2010. Bygningsmassen kan selges med leietaker. 
 
Utvelgelse 
Salg av eiendommer vil alltid være preget av en viss usikkerhet knyttet til hvilke eiendommer, 
boliger, seksjon eller enheter som kan selges når. Dette ut fra kontraktsmessige forhold til 
leietakere og beboere, usikkerhet rundt den offentlige saksbehandling, salgsstrategi, marked 
etc.  
 
Ut fra en helhetlig vurdering av eiendomsmassen beskaffenhet, potesial og økonomiske 
forhold foreslår administrasjonen å legge ut følgende eiendommer for salg:  
 

Tromsø 
a. Strimmelen barnehage -gnr 200 bnr 647 
b. Øvre Breivang barnehage - gnr 119 bnr 2840 
c. Åsgård hovedbarnehage - gnr 118 bnr 669 
d. Brage barnehage, - gnr 118 bnr 407 
e. Jonas Lies gt 50 ”Haugenstykket” - gnr 200 bnr 2007 
f. Tromsklinikken - gnr 71 bnr 114 m/flere 
g. Grensejustering fra gnr 119 bnr 3931 - med gnr 119 bnr 2772  
h. Grensejustering fra gnr 124 bnr 50-1- til berørte naboer Stakkevollvn.  
i. Grensejustering fra gnr 200 bnr 2007 - med gnr 200 bnr 997 og bnr 1155  
j. Grensejustering fra gnr 118 bnr 647 - med gnr 118 bnr 599 
k. Overføring av 4/8 deler veggrunn gnr 71 bnr 145 - til gnr 71 bnr 154   

 
Narvik 

l. Maurtua barnehage, gnr 47 bnr 117 
 

Harstad 
m. Kaarbøjordet barnehage - gnr 59 bnr 133 
n. Rønningjordet barnehage - gnr 60 bnr 87 
o. Brattbakken barnehage - gnr 59 bnr 21 
p. Sykehusstien 6 - gnr 59 bnr 21 fnr 1 
q. Grensejustering fra gnr 59 bnr 258 - med gnr 59 bnr 90 
r. Grensejustering gnr 59 bnr 21 fnr 2 - med gnr 59 bnr 20 og Harstad kommune 
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Kort beskrivelse av salgsobjektene 
 
Tromsø kommune 
 
Strimmelen barnehage – gnr 200 bnr 647 – vedlegg 1 a og b 
Denne ligger sentrumsnært i byen med adresse Jonas Lies g 15. UNN eier ikke tomta, men 
har en festekontrakt med Tromsø kommune. Området er regulert til barnehageformål. Bygget 
er på 430 m2.  
 
Øvre Breivang barnehage – gnr 119 bnr 2840 – vedlegg 2 a og b 
Denne ligger i et boligområde på øvre Breivang med adresse Rødhettestien 2. UNN eier tomta 
som er på 3078 m2. Deler av tomta ligger i et kupert terreng. Vi vil forsøke å få denne 
omregulert til boligformål. Bygningens standard er ikke i henhold til dagens krav til 
barnehagebygg. Byggets areal er 488 m2. 
 
Åsgård hovedbarnehage – gnr 118 bnr 669 – vedlegg 3 a og b 
Denne ligger på Åsgård med adresse Lars Eriksens vei 3. UNN eier tomta og den er på 6083 
m2. Byggets areal er 491 m2. Bygningens standard er ikke i henhold til dagens krav til 
barnehagebygg.  
 
Brage barnehage – gnr 118 bnr 407 – vedlegg 4 a og b 
Denne ligger på Åsgård med adresse Sørslettveien 6. UNN eier tomta og den er på 979 m2. 
Byggets areal er 197 m2. Bygningens standard er ikke i henhold til dagens krav til 
barnehagebygg.  
 
Tromsklinikken Åslandsfeltet – gnr 71 bnr 114 m/flere – vedlegg 5 a og b 
Dagens bygningmasse brukes til rusbehandling. Denne virksomheten flyttes til Åsgård. 
Dagens bygningsmasse er dårlig.  
 
Haugenstykket Jonas Lies gt 50 – gnr 200 bnr 2007 - vedlegg 6 a og b 
Deler av dette området er regulert till barnehageformål, og det er planlagt en større barnehage 
i området.  Reguleringsplanen ble i kommunestyremøte 30.5.07 godkjent som plan nr 1622. 
Det arealet som en har behov for til boligblokka m/utearealer må utskilles fra bnr 2007 og 
sammenføyes med 2008. 
 
Grensejustering fra 119 bnr 3931 - søknad fra gnr 119 bnr 2772 – vedlegg 7 a og b 
Det er kommet søknad fra nabo Stefan Koskinen i Ishavsveien om grensejustering slik at han 
kan få bedre utnyttelsesgrad for sin tomt – atkomst og oppsetting av garasje.  Dagens 
situasjon er den at parkeringsmulighetene på tomta er meget begrenset, og parkering foregår 
delvis også på vår tomt gnr 119 bnr 3931.  Se vedlegg 7 som viser det omsøkte arealet. Det 
omsøkte arealet utgjør et sted mellom 75 – 100 m2. Eksakt areal vil først framkomme i 
forbindelse med oppmåling. 
 
Grensejustering fra gnr 124 bnr 50/1 - til berørte naboer Stakkevollveien – vedlegg 8 
Nede ved Stakkevollveien eier UNN en stripe – noe av dette arealet er i dag gang- og 
sykkelsti. Dette arealet har ingen betydning for UNN. Av dette arealet kan det foretas 
grensejustering til berørte naboer, samt at vi går i dialog med Tromsø kommune og Statens 
vegvesen om det resterende areal.  
 
Grensejustering fra gnr 118 bnr 647- med gnr 118 bnr 599 – vedlegg 9 
I forbindelse med tomtegjennomgangen for klargjøring av salg i Karisvingen - viser det seg at 
en av boligene til Studentskipnaden på gnr 118 bnr 599 står nesten i grensen med UNN’s 
eiendom gnr 118 bnr 647. Foreslår grensejustering med ca 2 meter fra husvegg. Arealet som 
blir igjen av denne snippen brukes/reguleres til framtidig gjesteparkering for Karisvingen.  
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Grensejustering Jonas Lies gt 50 fra gnr 200 bnr 2007 - til gnr 200 bnr 1155 og 997 – vedlegg 
10 a og b 
Eierne av gnr 200 bnr 1155 og bnr 997 har adkomst over vår eiendom. Deres tomter er så små 
at de parkerer på vårt område. Tomtene beskaffenhet er lik en halvsirkel som medfører at 
deres utenomhus areal er meget begrenset. Foreslår grensejustering, og dette vil ikke få noen 
konsekvenser for våre videre planer for området. Det er bedre å ha ryddet dette problemet 
vekk med hensyn til parkering på vårt område. Tilbud om grensejustering vil kun skje på 
betingelsen av at framtidig parkering skal foregå på egen tomt. Skal tinglyses som en heftelse 
på de respektive eiendommene.  
 
Overføring av 4/8 deler veggrunn gnr 71 bnr 145 - til gnr 71 bnr 154 – vedlegg 11  
I forbindelse med salg gnr 71 bnr 154 til Åsland Foreldrebarnehage – ble ikke andel veggrunn 
4/8 deler overført til ny eier av gnr 71 bnr 154. Anbefaler at denne overføring kan iverksettes. 
 
Narvik kommune 
 
Maurtua barnehage – gnr 47 bnr 117 – vedlegg 12 a og b 
Denne ligger i Håvik med adresse Buveien 63. Barnehagen er privatdrevet. Byggets areal er 
145 m2. Bygningens standard er ikke i henhold til dagens krav til barnehagebygg.  
 
Harstad kommune 
 
Kaarbøjordet barnehage – gnr 59 bnr 133 – vedlegg 13 a og b 
Denne barnehagen ligger på samme tomt bnr 133 som hybelblokka i Eineberggata 22. Vi har 
søkt kommunen om fradeling av det området som barnehagen bruker, men de er ikke positiv 
til dette på grunn av reguleringsplan mv. Derfor må barnehagen selges sammen med 
hybelblokka i Eineberggata 22.  Takseringen av denne blokka er i gang, og vi forventer at 
salgsprospektet kan være på markedet i månedsskiftet juni/juli. Harstad kommune leier denne 
barnehagen ut året. Bygningens standard er ikke i henhold til dagens krav til barnehagebygg.  
 
Rønningjordet barnehage – gnr 60 bnr 87 – vedlegg 14 a og b 
Denne ligger i Harstadåsen – med adresse Søsterstien 4.  Tomta er på 3868 m2. Området er 
regulert til banehageformål. Byggets areal er 415 m2. 
 
Brattbakken barnehage – gnr 59 bnr 21 – vedlegg 15 a og b 
Barnehagen ligger på hovedtomta til UNN Harstad sykehus. Det må søkes om fradeling av 
tomt til barnehagen. Byggets areal er 300m2. Bygningens standard er ikke i henhold til dagens 
krav til barnehagebygg.  
 
Enebolig Sykehusstien 6 – gnr 59 bnr 21 fnr 1 – vedlegg 16 a og b 
Denne boligen er i dag utleid, men ved ledighet selges denne. Tomtens areal 2316 m2. 
Byggets areal er 167 m2. 
 
Grensejustering fra gnr 59 bnr 258 - med gnr 59 bnr 90 – vedlegg 17 
Dette arealet er det ingen hensikt å sitte på. Arealet ligger like ovenfor sykehuset og er 
atkomst til en privatbolig samt den private kirkegården til Kaarbøslekten.  Anbefaler at deler 
av dette arealet tilbys som grensejustering til eier av gnr 59 bnr 90 (privatboligen).  
 
Grensejustering gnr 59 bnr 21 fnr 2 - med gnr 59 bnr 20 og Harstad kommune –  
vedlegg 18 
Dette arealet er en del av Skarvegen – som går sør for sykehuset. I tillegg ligger deler av 
arealet foran Heggen Trafo stasjon. Anbefaler at det tas kontakt med kommunen om veggrunn 
og med Hålogaland Kraft om grensejustering.  
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Økonomiske prinsipper 
 
Direktøren har i tidligere styresaker presisert at salg av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle 
helsefaglige, økonomiske og personalmessige vurderinger, ikke ut fra eventuelle kortsiktige 
muligheter til å realisere en salgsgevinst. Eiendommene skal selges for markedspris i det åpne 
markedet.  
 
I henhold til UNNs vedtekter og styrevedtak i sakene 111- og 112-2005 i Helse Nord RHF 
kan ikke UNN fritt disponere disse midlene. Det er imidlertid åpnet for at UNNs styre kan 
søke Helse Nord RHF og foretaksmøtet om anvendelse av frigjorte midler til finansiering av 
modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen. Økt likviditet som følge av 
salget foreslås anvendt til investeringer, modernisering, nybygg og oppgradering av 
eiendomsmassen.  
 
Gevinsten ved salg av eiendom er salgssum fratrukket bokført verdi på salgstidspunktet. 
Gevinsten kan i for noen tilfeller bli negativ. Det vil si at selv om et salg virker positivt inn på 
likviditet og fører til reduserte fremtidige driftskostnader og avskrivninger, kan en eventuell 
høy inngangsverdi i anleggsregistret føre til av UNN må bokføre et tap i det året eiendommen 
selges. Salget vil gjennomføres når reduserte fremtidige driftskostnader og avskrivninger i 
sum blir positiv for avhendingen. 
 
Det vil tas ny takst av de eiendommene som ikke har vært taksert etter overtagelsen fra Troms 
og Nordland Fylkeskommune og som vurderes lagt ut for salg. I dag benyttes i stor grad 
bokført verdi i anleggsregistret som grunnlag for verdifastsetting. Erfaringer andre 
helseforetak har gjort viser at denne er noe usikker og at eiendommer har vært solgt både til 
en høyere og lavere pris en den bokførte verdi. De senere årene har boligprisene samt 
eiendomsverdier forøvrig i Harstad, Narvik og Tromsø økt. Det er derfor grunn til å anta at 
dagens markedsverdi er høyere enn bokført verdi. 
 
Dersom UNN skal oppnå den gevinsten ved salg av eiendommer i 2008 som styret har vedtatt 
i sak 85/2007, må et betydelig antall eiendommer selges, også formålsbygg må vurderes. Ved 
et positivt vedtak vil eiendommene legges ut for salg høsten og vinteren 2008-2009.  
 
Styret vil informeres om fremdriften av salgene fra denne og tidligere styresak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tromsø, den 3. juni 2008 
 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan Norum, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 82-2008/4  LOKALSYKEHUSSTRATEGI – FREMDRIFT 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sakspapirene legges frem ved møtestart, etter at drøftingene med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF er gjennomført, den 25. august 2008.  
 
Som bakgrunnsinformasjon for denne saken vedlegges styresak 78-2007/6 Felles planforutsetninger 
for lokalsykehus. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 14.8.2007  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 78-2007/6   FELLES PLANFORUTSETNINGER FOR  
  LOKALSYKEHUS 
 

Møtedato: 22. august 2007 

 
Formål/sammendrag 
Helseforetakene arbeider med planlegging av flere nye lokalsykehus. Nordlandssykehuset 
Vesterålen har første prioritet. UNN Narvik er i startfasen av planleggingen og skal bruke 
deler av planleggingsgrunnlaget fra Vesterålen. Helse Nord RHF arbeider med en overordnet 
strategi for lokalsykehus, men denne vil ikke foreligge før ved utgangen av året. Det er derfor 
behov for å etablere felles forutsetninger for pågående planlegging inneværende år. Denne 
orienteringssaken gir en oversikt over planforutsetninger som allerede er nedfelt i vedtatte 
nasjonale og regionale planer og strategier. 
 
Bakgrunn 
Bygging av nytt lokalsykehus i Vesterålen har vært høyt prioritert i Helse Nord over lang tid. 
Adm. direktør har besluttet at det skal utarbeides et alternativt skisseprosjekt fordi 
planforutsetningene er endret, delvis fordi Stokmarknes sykehus nå er organisert som en del 
av Nordlandssykehuset HF og delvis fordi det er gitt nye føringer for lokalsykehusene. 
Gjennomgang av bygningsmessige forhold ved Narvik sykehus har vist mangler som gjør at 
nybygg også i Narvik må prioriteres høyt. Det foreligger i tillegg planer om betydelig 
ombygging eller nybygg i Hammerfest og Kirkenes. 
 
Nasjonal helseplan er vedtatt, og utredningene fra Lokalsykehusutvalget og Traumeutvalget er 
avlevert og ventes å bli retningsgivende for en mer detaljert nasjonal strategi for 
akuttfunksjoner ved lokalsykehus. Det foreligger vedtatte regionale føringer for 
kronikersatsingen, ortopedi og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Helse Nord RHF har i 
tillegg startet utredninger av tilbudene innenfor blant annet intensivbehandling og 
laboratoriemedisin.  
 
Vurdering  
Ovenfor nevnte planer, strategier og utredninger utgjør til sammen felles forutsetninger ved 
planlegging av nye lokalsykehus. Planforutsetningene vil bli ytterligere utdypet i mer detaljert 
lokalsykehusstrategi som styret vil få til behandling mot slutten av året. Ut fra det som er 
kjent, må tjenestetilbudet ved lokalsykehusene bygges rundt fire hovedområder: 
 
1. Gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasienten inn i riktig behandlingskjede 
2. Trygge akuttilbud som inngår i en samlet akuttmedisinsk kjede 
3. Et bredt tilbud i generell indremedisin og geriatri med hovedvekt på tjenester til 

kronikergruppene og det økende antallet eldre pasienter med sammensatte lidelser. Dette 
må suppleres med et tilbud som minimum dekker behovet for enklere elektiv kirurgi til de 
samme pasientgruppene, og polikliniske tjenester fra ambulante spesialister på områder 
der det foreligger pasientvolumer som gir grunnlag for det. 

4. Differensierte fødetilbud 
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De bygningsmessige konsekvensene er blant annet at det bør etableres felles akuttmottak 
(FAM) og akuttposter der det tradisjonelle skillet mellom kirurgiske og indremedisinske 
senger utviskes. Geriatriske senger og rehabiliteringssenger bør samlokaliseres og vurderes 
integrert i akuttposten ved de minste sykehusene, eller etablert som egen sengepost ved litt 
større sykehus. Det må legges opp til tett samarbeid med vertskommunen og omkringliggende 
kommuner for å vurdere om samlokalisering av kommunale tjenester og sykehustjenester kan 
være hensiktsmessig. 
 
Konklusjon 
Vedlagte saksfremlegg gir en oversikt over nasjonale og regionale planer, strategier og 
utredninger som til sammen danner grunnlag for felles planforutsetninger for nye 
lokalsykehus. Disse forutsetningene legges til grunn i det videre arbeidet med planlegging av 
nybyggene i Vesterålen og Narvik. Konsekvenser som følger av styrets behandling av 
overordnet lokalsykehusstrategi og organisering av intensivbehandling senere i år skal 
innarbeides i planene når de foreligger. Tilsvarende gjelder for konsekvensene av 
Regjeringens behandling av lokalsykehusutvalgets rapport. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev til helseforetakene vedrørende felles planforutsetninger for  

lokalsykehus 
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Til 
Helse Finnmark HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Nordlandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF 
 
 
 
FELLES PLANFORUTSETNINGER FOR LOKALSYKEHUS 
 
Bakgrunn 
Soria-Moria-erklæringen 
I Soria-Moria-erklæringen fra desember 2005 er det et overordnet mål at alle skal ha tilgang 
til likeverdige helsetjenester. Regjeringen slo fast at den vil ha et desentralisert sykehustilbud 
som sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned, men 
arbeidet med bedre arbeidsdeling, som fremmer kvalitet i pasientbehandlingen, skal 
videreføres. Samhandlingen med kommunehelsetjenesten samt opptrenings- og 
rehabiliteringstilbudet skal styrkes. Regjeringen annonserte at Stortinget kom til å få en 
nasjonal helseplan til behandling hvert fjerde år. 
 
Nasjonal helseplan 
Stortinget har vedtatt Nasjonal helseplan for perioden 2007 til 2010. Planen beskriver seks 
”bærebjelker” som skal prege alle typer helsetjenester. Nærhet og trygghet, samt faglighet og 
kvalitet, er to av disse. En helhetlig sykehusstruktur med hensiktsmessig oppgave- og 
funksjonsfordeling er vurdert som viktig for å oppnå nærhet og god kvalitet samtidig. 
 
Planen slår fast at lokalsykehusene skal være reelle sykehus med innhold ut fra befolkningens 
behov. Lokalsykehusene skal representere en trygghetsbase for befolkningen, blant annet ved 
å tilby gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasientene inn i riktig behandlingskjede og 
avklarer hvem som må sendes videre til mer spesialiserte sykehus. 
 
Nasjonal helseplan slår fast at tjenestetilbudet skal konsentreres om behovene i store 
pasientgrupper der behandling krever en generell tilnærming. Dette gjelder særlig pasienter 
med kroniske sykdomstilstander og syke eldre med sammensatte lidelser. Planen legger vekt 
på at lokalsykehusene skal være spesialisthelsetjenestens bindeledd til 
kommunehelsetjenesten, og stå for den praktiske samhandlingen om pasientgrupper og 
enkeltpasienter. Planen tar sikte på ytterligere desentralisering av lokalsykehusenes tjenester 
via samarbeid med sykestuer og distriktsmedisinske sentra, og påpeker at lokalsykehusene 
også skal tilby spesialisthelsetjenester i pasientenes hjem, for eksempel i form av ambulante 
team innenfor geriatri, psykiatri og kreftbehandling. Lokalsykehusene skal sammen med 
distriktspsykiatriske sentra (DPS) spille en sentral rolle i den varslede opptrappingsplanen for 
rusfeltet, og lokalsykehusene er tildelt viktige funksjoner for kronikergruppene gjennom de 
nasjonale strategiene for kreft, diabetes, KOLS og kvinnehelse. 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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Planen legger opp til at det skal sikres nærhet til fødetilbudene gjennom differensierte 
fødetilbud der lavrisikofødsler kan finne sted på fødestuer i eller utenfor lokalsykehus, mens 
risikofødsler samles på fødeavdelinger.   
 
Nasjonal helseplan understreker at lokalsykehusenes akuttfunksjon må ses i sammenheng med 
hele den akuttmedisinske kjeden, og at det er helheten som er avgjørende for et godt tilbud. 
Planen vektlegger de prehospitale tjenestene, og slår fast at det må være rom for fleksibel 
organisering og oppgavefordeling, og at det ikke er hensiktsmessig å ha fulldøgns 
akuttberedskap i mange spesialiteter ved små sykehus. Regjeringen oppnevnte et utvalg 
(Lokalsykehusutvalget) for å utrede akuttfunksjonene og den samlede behandlingskjede.  
 
Lokalsykehusutvalget 
Lokalsykehusutvalget la frem sin innstilling i mars 2007. Innstillingen er til behandling i 
Helse- og omsorgsdepartementet, og den ventes å bli retningsgivende for en mer detaljert 
nasjonal strategi for akuttfunksjoner i lokalsykehus som presenteres i Statsbudsjettet for 2008. 
Utvalget konkluderte med at det er behov for videreutvikling av lokalsykehusene, og peker på 
at omstilling ikke bør forstås som flytting av tjenester mellom nivåer (desentralisering og 
sentralisering), men som endring av tjenestene og måten helsepersonell arbeider på.  
 
Utvalget legger til grunn at akuttfunksjonen må utvikles med vekt på lokalt tilpassede 
behandlingskjeder på tvers av nivåer og sykehus, tidlig diagnostikk som leder pasientene inn i 
riktig behandlingskjede og forpliktende nettverkssamarbeid. Det understrekes at det 
diagnostiske tilbudet kan forbedres med økt bruk av teleradiologi og telemedisin, og det 
anbefales opprettet felles akuttmottak (FAM) der kommunal legevakt, ambulansestasjon og 
sykehusets akuttmottaks er samlokalisert, med tilgang til observasjonssenger. 
 
Lokalsykehusutvalget erkjenner at det kirurgiske tilbudet ved lokalsykehusene har 
gjennomgått store endringer på grunn av økende spesialisering og sentralisering av teknisk 
komplisert kirurgi, og på grunn av vansker med å utdanne og rekruttere nok generelle 
kirurger. Utvalget legger samtidig vekt på at de fleste akutte livstruende tilstander allerede i 
dag håndteres av indremedisinere og anestesileger. Pasienter med alvorlige skader har likevel 
behov for å bli møtt med kompetanse som gir trygghet for at livreddende og 
skadebegrensende kirurgiske prosedyrer blir utført i tide. Utvalget anbefaler derfor tiltak for å 
utvikle den akuttmedisinske breddekompetansen uten å nødvendigvis knytte dette til 
spesialiteten generell kirurgi. Det foreslås en rekke mulige tiltak på utdanningssiden, og 
mulighet for å differensiere tilbudet etter to faglige standarder: 
  
• Akuttsykehus skal kunne ta imot alle indremedisinske akuttilfeller og beherske et bredt 

spekter av kirurgiske prosedyrer slik at sykehuset kan håndtere de fleste typer alvorlige 
skader i den tidlige akuttfasen. Mange alvorlig skadde (for eksempel pasienter med 
alvorlig hodeskade, som utgjør om lag 50 % av dem med alvorlige skader) må likevel 
sendes videre til universitetssykehus for endelig behandling. Utvalget understreker at det 
ikke er krav om spesialisert bakvakt i ortopedi ved akuttsykehusene. 

 
• Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner har hovedvekt på indremedisinske 

akuttfunksjoner, supplert med en enklere kirurgisk beredskap for prosedyrer som er 
nødvendige for å stabilisere pasienter, eller som det er urimelig å måtte reise langt for å få. 
Eksempler kan være intubasjon og sedasjon, innlegging av dren i brysthulen, avlasting av 
urinretensjon og midlertidig stabilisering av brudd. Utvalget mener at prosedyrene ikke 
nødvendigvis må utføres av spesialister i kirurgi. Sykehus med tilpassede akuttfunksjoner 
må som minimum ha spesialist i indremedisin i døgnberedskap, og med dagens 
kompetanseprofil også spesialist i anestesi. Innenfor vanlig arbeidstid må også disse 
sykehusene kunne tilby vanlig elektiv kirurgi som de store pasientgruppene nevnt ovenfor 
har behov for. 
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Traumeutvalget 
Et utvalg oppnevnt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene (Traumeutvalget) fikk i 
2005 i oppdrag å utrede eventuell etablering av et nasjonalt traumesystem. 
Lokalsykehusutvalget bygde noen av vurderingene på anbefalingene fra Traumeutvalget, og 
anbefalte organisatoriske og kompetansehevende tiltak for å bedre tilbudet til pasienter som er 
alvorlig skadd. Utvalget fant at de fleste lokalsykehus har materielle rammer til å ta imot hardt 
skadde pasienter, men anbefalte at det bør stilles mer spesifikke kompetansekrav når det 
gjelder prosedyrer som skal beherskes ved akuttsykehusene. 
 
Legeforeningens lokalsykehusutredning 
Legeforeningen presenterte i 2006 rapporten Lokalsykehusenes fremtidige rolle, som også 
konkluderer med at lokalsykehusene må styrkes for å gi den voksende gruppen kronikere og 
eldre med sammensatte lidelser tjenester med god kvalitet og tilgjengelighet. Utvikling av 
breddekompetanse og sammenhengende behandlingskjeder trekkes også her frem som viktige 
virkemidler. Rapporten konkluderer likevel med at lokalsykehus med akuttfunksjoner må 
videreføre spesialiserte vaktordninger for både indremedisin og generell kirurgi, men den 
unnlater å ta stilling til hvilke konsekvenser dette kravet vil ha når det gjelder mulighetene for 
å opprettholde akuttfunksjonen ved de minste lokalsykehusene. 
 
Regional strategi for utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Helse Nord RHF har vedtatt en regional strategi for desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
Den legger opp til at de største pasientgruppene skal få sine tilbud på lokalsykehusene som 
beskrevet ovenfor. Arbeidet viste at desentralisering av mer spesialiserte polikliniske tilbud 
og dagbehandlingstilbud gjennom ambulering er både faglig og økonomisk fornuftig, særlig 
når det dreier seg om tilbud til relativt mange pasienter som ellers må reise med fly til Bodø 
eller Tromsø. Strategien konkluderer med at lokalsykehusene bør ha fleksible løsninger for å 
ta imot ambulerende spesialister, og for bruk av telemedisinske tjenester mellom sykehusene.   
 
Intensivbehandling 
Helse Nord RHF har etablert en prosess for å vurdere intensivkapasiteten i landsdelen. 
Utgangspunktet er blant annet gjentatte bekymringsmeldinger rundt kapasitetssvikt ved 
Universitetssykehuset HF og til dels ved Nordlandssykehuset HF Bodø, samt mulig ledig 
kapasitet ved lokalsykehusene. Utredningen skal bygge på anbefalinger fra Kunnskapssenteret 
når det gjelder samlet kapasitetsbehov, og det skal vurderes om intensivtilbudet kan 
differensieres, for eksempel ved å skille mellom intensivavdelinger og overvåkingsenheter 
(intermediærenheter) med beredskap for kortvarig respiratorbehandling. 
 
Ortopedi 
Helse Nord RHF har vedtatt at ansvaret for ortopedisk kirurgi skal lokaliseres til ett sykehus i 
hvert helseforetak, og at spesialisert ortopedisk beredskap skal være tilgjengelig kun ved disse 
sykehusene. Det er en forutsetning at det etableres rutiner som sikrer at vanlige og mindre 
alvorlige ortopediske skader som ikke krever umiddelbar kirurgisk behandling fortsatt 
håndteres ved lokalsykehusene. Denne organiseringen fullføres i løpet av inneværende år. 
 
Laboratoriemedisin 
Helse Nord RHF utreder struktur og arbeidsfordeling for laboratoriemedisin og 
blodbankvirksomhet. Det er i utgangspunktet klart at alle lokalsykehus må ha 
laboratorievirksomhet og at driften må være døgnkontinuerlig, men utviklingen går i retning 
av flere automatiserte analyser og standardisering av prøveoppsettet. Dette gjør at 
virksomheten blir mindre arealkrevende enn tidligere. Sykehus med tilpassede 
akuttfunksjoner vil sannsynligvis ikke ha behov for komplett blodbankfunksjon. 
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Revisjon av regional smittevernplan 
Den regionale smittevernplanen skal revideres i 2007 og dette kan få konsekvenser når det 
gjelder vurdering av behovet for luftsmitteisolater. 
 
Habilitering og rehabilitering 
Den regionale handlingsplanen for habilitering og rehabilitering legger opp til at det skal være 
en sengepost for rehabilitering i hvert helseforetak, og i tillegg ambulante team.  
 
Psykiatri og rusfeltet 
Den nasjonale opptrappingsplanen og den regionale tiltaksplanen for psykisk helsevern samt 
den regionale tiltaksplanen for tverrfaglig behandling av rusmisbruk, legger 
lokalsykehusfunksjonene for til DPS-ene. Lokalsykehusutvalget anbefaler at DPS-
funksjonene vurderes samlokalisert med somatikken.  
 
Vurderinger 
Soria-Moria-erklæringen og Nasjonal helseplan gir klare føringer for hvordan 
lokalsykehusene skal utvikles. Retningen er ytterligere klargjort gjennom 
Lokalsykehusutvalgets rapport, som langt på vei er i overensstemmelse med rapportene fra 
Traumeutvalget og Legeforeningen. Det foreligger i tillegg vedtatte regionale føringer blant 
annet gjennom strategien for utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester og vedtak om 
organisering av ortopedi. Disse forholdene kommer til å bli enda bedre belyst i løpet av 
høsten når Regjeringens vurdering av Lokalsykehusutvalgets rapport og fødselsomsorgen blir 
kjent, samtidig som resultatet av den regionale utredningen rundt organisering av 
intensivbehandling blir ferdigstilt. Det er likevel allerede nå mulig å utvikle felles 
planforutsetninger for nye lokalsykehusbygg. 
 
Hovedområder i tjenestetilbudet 
Ut fra de forutsetningene som er kjent, er det klart at tjenestetilbudet ved lokalsykehusene må 
bygges rundt fire hovedområder: 
 
1. Gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasienten inn i riktig behandlingskjede 
2. Trygge akuttilbud som inngår i en samlet akuttmedisinsk kjede 
3. Et bredt tilbud i generell indremedisin og geriatri med hovedvekt på tjenester til 

kronikergruppene og det økende antallet eldre pasienter med sammensatte lidelser. Dette 
må suppleres med et tilbud som minimum dekker behovet for enklere elektiv kirurgi til de 
samme pasientgruppene, og polikliniske tjenester fra ambulante spesialister på områder 
der det foreligger pasientvolumer som gir grunnlag for det. 

4. Differensierte fødetilbud 
 
Det må gjøres lokale tilpasninger selv om forutsetningene i hovedsak er de samme for alle 
lokalsykehus. Transporttider, værforhold, rekrutteringssituasjonen og lokale 
behandlingstradisjoner er eksempler på forhold som det kan være nødvendig å ta hensyn til. 
Helse Nord RHF vurderer Kirkenes sykehus å være i en særstilling både regionalt og 
nasjonalt når det gjelder geografiske forhold og transporttider. 
 
Tilbudene må utvikles i nær samhandling med kommunehelsetjenesten, og suppleres med 
nettverkssamarbeid med mer spesialiserte sykehus gjennom bruk av telemedisinske løsninger 
og ambulering. Det er lagt et godt grunnlag for utvikling av modeller for slikt samarbeid siden 
lokalsykehusene i Lofoten og på Stokmarknes samt i Narvik og Harstad er organisert som 
enheter i henholdsvis Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Omstillingsprosjektene ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Nordlandssykehuset Lofoten 
representerer verdifulle erfaringer. 
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Konsekvenser for planlegging av nye sykehusbygg 
Akuttfunksjoner 
Det bør planlegges akuttmottak som drives i samarbeid med interkommunal legevakt, såkalt 
felles akuttmottak (FAM). Erfaringene fra Helgelandssykehuset HF Mosjøen tyder på at FAM 
med fordel kan samlokaliseres med interkommunal legevaktformidling, og med et kommunalt 
legesenter for vanlig fastlegevirksomhet. FAM må i tillegg 
 
• Ha et stort akuttrom med mulighet for videokonferanse med større sykehus og mulighet for 

enkel billeddiagnostikk (ultralyd, røntgen toraks). Det bør også være mulig å utføre enkle 
kirurgiske prosedyrer på akuttrommet. 

• Ha observasjonssenger som både sykehusleger og allmennleger kan bruke til observasjon 
av pasienter med uavklarte tilstander 

• Ha tilgang til laboratoriet og CT-undersøkelse i umiddelbar nærhet. Hvis det 
billeddiagnostiske tilbudet (røntgenavdeling) organiseres i en samlet enhet, bør denne ligge 
nær FAM 

• Være samlokalisert med ambulansestasjon 
 
Billeddiagnostikk 
Lokalsykehusene må tilby ordinær røntgendiagnostikk, ultralydundersøkelser og CT. Det bør 
ved planlegging av nye bygg tas høyde for at det kan bli aktuelt å installere MR. 
 
Sengeposter og normering av sengetall 
Kjeden mellom FAM, billeddiagnostikk og sengepost for håndtering av akutte 
indremedisinske og geriatriske tilstander, vil være lokalsykehusets viktigste. Det er 
dokumentert sammenheng mellom størrelsen på sengeposter og kostnader, med rundt 25 
senger som mulig optimal størrelse for kostnadseffektiv drift. Behovet for antall senger bør 
derfor vurderes både ut fra behov (basert på nasjonale normtall og lokale fremskrivinger av 
befolkningsutviklingen), og ut fra beregninger av befolkningsgrunnlag og nedslagsfelt. Det 
kan som eksempel være kostnadseffektivt å øke opptaksområdet fremfor å nedskalere en 
sengepost, eller omvendt. Bygningsmessige løsninger som gir rom for fleksibilitet i 
sengetallet, for eksempel såkalte sengetun som er bygd slik at deler av sengeposten kan åpnes 
og stenges etter behov, må også vurderes. 
 
Ved de minste lokalsykehusene vil det ikke være pasientgrunnlag for å drive kirurgiske 
sengeposter av rasjonell størrelse, og man bør derfor vurdere felles akuttposter der det 
tradisjonelle skillet mellom kirurgiske og indremedisinske pasienter ikke videreføres. 
 
Erfaringene fra omstillingsprosjektet ved Nordlandssykehuset Lofoten går i retning av at det 
er mulig å dekke akuttfunksjonen uten egen intensivenhet. Dette spørsmålet vil bli nærmere 
vurdert i den regionale intensivutredningen. Det bør til denne foreligger tas høyde for at det 
kan være hensiktsmessig å integrere intensiv- og/eller intermediærsenger i sengeposten på en 
måte som muliggjør fleksibel bruk av bemanning. 
 
Det er omdiskutert hvorvidt det er mulig å drive rehabilitering i senger som er integrert i en 
akuttpost. Helse Nord RHF har bestilt en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret for 
å få belyst denne problemstillingen. Rehabilitering blir gradvis mer integrert i 
akuttbehandlingen av for eksempel hjerneslag, og sengeposter for rehabilitering bør derfor i 
fremtiden lokaliseres til sykehus. I lokalsykehus med rehabiliteringssenger, bør 
samlokalisering med senger som brukes til akutte geriatriske problemstillinger vurderes. 
 
Erfaringene fra omstillingsprosjektet i Lofoten går i retning av at somatiske senger og senger 
til psykisk helsevern samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan samlokaliseres. Dette bør 
vurderes i byggeprosjekter der det er behov for nye lokaler også til DPS-funksjonene. 
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Fødeenhet 
Alle lokalsykehus skal ha en fødeenhet. Differensieringen av fødetilbudene vil bli nærmere 
avklart når departementet har fullført sine pågående vurderinger i løpet av høsten. Det må 
uansett vurderes om fødeenheter med lave fødselstall kan integreres i en felles sengepost, 
eventuelt i kombinasjon med bruk av hotellsenger (se nedenfor). 
 
Intervensjonsrom og luftsmitteisolat 
Fagutviklingen går i retning av en sammensmelting mellom kirurgi, radiologisk intervensjon 
og invasive medisinske prosedyrer. Det bør vurderes om man skal bygge en felles 
intervensjonsenhet istedenfor en tradisjonell operasjonsavdeling. Minst ett intervensjonsrom 
må tilfredsstille de strenge kravene til sterilitet som gjelder ved implantasjonskirurgi. Når den 
reviderte regionale smittevernplanen foreligger, må det vurderes om det skal være 
luftsmitteisolater ved alle nye sykehus, og om det i så fall er teknisk hensiktsmessig å bygge 
disse i tilknytning til intervensjonsrommene. 
 
Dagbehandlingsenhet og pasienthotell 
Erfaringene fra blant annet Helgelandssykehuset HF Mosjøen viser at det er mulig å drive en 
omfattende dagkirurgisk virksomhet uten tilgang til tradisjonelle kirurgiske senger. Det bør 
planlegges en dagbehandlingsenhet med observasjons-/postoperative senger. Desentralisert 
dagbehandling blir i økende grad tatt i bruk blant annet i forbindelse med cellegiftbehandling 
av kreftpasienter og behandling med biologisk aktive medikamenter for pasienter med 
revmatisk sykdom. Det bør vurderes om all dagbehandling skal samles i en enhet i tilknytning 
til intervensjonsenheten. Det må ut fra lokale geografiske forhold, reiseavstander etc. vurderes 
om det er grunnlag for å knytte et hotelltilbud til dagbehandlingsenheten. 
 
Poliklinikker og lokaler for ambulante team 
Lokalsykehusene kommer til å ha et differensiert poliklinisk tilbud dekket av både fast 
personale og ambulerende spesialister. Antall behandlingsrom bør dimensjoneres slik at det 
ikke oppstår fysiske begrensninger i mulighetene for ambulering. Lokalsykehusene skal ha 
ambulante team for blant annet geriatri, rehabilitering og habilitering. Det er her spesielt 
viktig å få til god samhandling med kommunehelsetjenesten, og det bør diskuteres med 
vertskommunene om det er behov for bygging av felles lokaler. 
 
Konklusjon 
Det skal i løpet 2007 fremmes en sak for styret i Helse Nord RHF om lokalsykehusstrategi. 
Dette notatet viser at mange av elementene allerede er på plass gjennom vedtatte nasjonale 
føringer og regionale handlingsplaner, samtidig som det på noen områder gjenstår uavklarte 
problemstillinger som har betydning ved planlegging av nye lokalsykehus. De overordnede 
prinsippene må inntil videre være at tjenestetilbudet skal bygges rundt de fire hovedområdene 
diagnostikk, akuttilbud, generell indremedisin/geriatri og fødetilbud. Det bør etableres felles 
akuttmottak (FAM) og akuttposter der det tradisjonelle skillet mellom kirurgiske og 
indremedisinske senger utviskes. Geriatriske senger og rehabiliteringssenger bør 
samlokaliseres og vurderes integrert i akuttposten ved de minste sykehusene, eller etablert 
som egen sengepost ved litt større sykehus. Det må legges opp til tett samarbeid med 
vertskommunen og omkringliggende kommuner for å vurdere om samlokalisering av 
kommunale tjenester og sykehustjenester kan være hensiktsmessig. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland      Tor Ingebrigtsen 
adm. direktør      fagdirektør 
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