
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 22. oktober 2008 
 
Kl.: 08.00 til ca. 12.30 
 
Sted: Radisson SAS Hotel Tromsø 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-75 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. OKTOBER 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 22. oktober 2008 – fra kl. 08.00 
på Radisson SAS Hotel i Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 101-2008 og 102-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-76 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 101-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

 

 

Møtedato: 22. oktober 2008 

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 22. oktober 2008: 
 
Sak 101-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 102-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2008 Side 2
Sak 103-2008 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1. 
Side 13

Sak 104-2008 Tertialrapport nr. 2-2008 Side 14
Sak 105-2008 Økonomirapport nr. 9-2008 

Sakspapirene legges frem ved møtestart. 
Side 52

Sak 106-2008 Intern kassakreditt, økning Nordlandssykehuset HF Side 53
Sak 107-2008 Regional inntektsfordelingsmodell, oppdatering – interne 

pasientstrømmer laboratorier og røntgen 
Side 55

Sak 108-2008 Overenskomstforhandlingene 2008, resultat – oppfølging av 
styresak 56-2008 

Side 62

Sak 109-2008 Overordnet risikovurdering for virksomheten Side 66
Sak 110-2008 Plan for avtalespesialister – rullering Side 73
Sak 111-2008 Hovedstadsprosessen 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 107

Sak 112-2008 Landsverneplan helse – forvaltning Side 108
Sak 113-2008 Orienteringssaker Side 111
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Styring av datterselskaper 

Sakspapirene ettersendes. 
 

 4. Etablering av felles nødnummer i Norge 
Sakspapirene ettersendes. 

 

Sak 114-2008 Referatsaker Side 116
 1. Brev fra Helse Nord RHF til Sametinget av 22. september 

2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord 
 

 2. Brev fra Elisabeth-senteret i Tromsø av 6. oktober 2008 
ad. senterets fremtid 

 

Sak 115-2008 Eventuelt Side 125
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-77 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

STYRESAK 102-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2008 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Forskningsparken Møtesenter, 
Sykehusveien 23, Tromsø, den 23. september 2008 – fra kl. 10.30 til kl. 15.40. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen (forlot kl. 15.37, etter behandling av 
styresak 98-2008/4), styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen (forlot 
kl. 15.33, etter behandling av styresak 98-2008/4), Line Miriam Haugan (forlot kl. 15.33, før 
behandling av styresak 98-2008/4), Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. 
Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen 
 
Ragnar Moan, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (vararepresentant for Sissel B. Jenssen) 
 
Forfall: 
Styremedlem Tone Finnesen og Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, kst. direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum og leder 
for internrevisjonen Tor Solbjørg.  
 
 
STYRESAK 86-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 86-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 87-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2008 
Sak 88-2008 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1. 
Sak 89-2008 Lokalsykehusstrategi 
Sak 90-2008 Handlingsplan for intensivmedisin 
Sak 91-2008 Økonomirapport nr. 8-2008 

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Sak 92-2008 Pasienttransport – organisering av saksbehandlerenheter for 

enkeltoppgjør i Helse Nord 
Sak 93-2008 Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, 

legater og fond 
Sak 94-2008 Møteplan 2009 
Sak 95-2008 Internrevisjonsrapport nr. 19/08: Oppfølging av styrevedtak i 

foretaksgruppen – oppsummering 
Sak 96-2008 Organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og 

administrasjonen, jf. styresak 26-2008  
Sak 97-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
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Sak 98-2008 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008 
 2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med uttalelse 

fra møte i Alstahaug eldreråd, den 19. august 2008 ad. utredning 
helseforetaket om sykehusstrukturen på Helgeland 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. september 2008  
 4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 

RHF av 11. september 2008 ad. implementering av omstillingsavtale 
og omstillingsavtale for Helse Sør-Øst RHF (som det vises til i brevet) 

 5. Brev fra seksjonsleder/overlege Bente Ødegaard og 
enhetsleder/spes.sykepleier Grete-Lill Sætrum av 17. september 2008 
til avdelingssjef Ingunn Lie Mosti ved barneavdelingen på 
Nordlandssykehuset Bodø ad. reaksjoner og innspill til 
avdelingssjefens forslag om flytting av seksjon for barnehabilitering 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Statens Helsetilsyn av 12. september 2008 ad. 
Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001-2007 
Kopi av brevet og rapporten ble lagt frem ved møtestart.  

Sak 99-2008 Eventuelt 
Sak 100-2008 Innfrielse av kausjonsansvar – transport av regresskrav 

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl § 6, 2 a). 
Behandling av saken fremskyndes til etter styresak 87-2008. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 87-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 26. AUGUST 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 88-2008  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1. 
 
Styreleder orienterte styret om møtet med Statsrådens lønnsråd. Sakens realitetsbehandling 
utsettes til senere styremøte. 
 
 
STYRESAK 89-2008  LOKALSYKEHUSSTRATEGI 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Framlagte forslag til mandat, rammer og prosess for utarbeidelse av lokalsykehusstrategi i 

Helse Nord godkjennes med tillegg av at telemedisin skal være representert i 
prosjektgruppen.  
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2. Forslag til lokalsykehusstrategi legges frem for styret i juni 2009. Høringsutkastet 

fremlegges styret senest i april 2009. 
 

3. Styret vil understreke viktigheten av dialog med og informasjon til berørte instanser og 
interessegrupper underveis i arbeidet.  
 

4. Utgiftene til planarbeidet innarbeides i Helse Nord RHF’s budsjett for 2008 og 2009. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Framlagte forslag til mandat, rammer og prosess for utarbeidelse av lokalsykehusstrategi i 

Helse Nord godkjennes med tillegg av at telemedisin skal være representert i 
prosjektgruppen.  
 

2. Forslag til lokalsykehusstrategi legges frem for styret i juni 2009. Høringsutkastet 
fremlegges styret senest i april 2009. 
 

3. Styret vil understreke viktigheten av dialog med og informasjon til berørte instanser og 
interessegrupper underveis i arbeidet.  
 

4. Utgiftene til planarbeidet innarbeides i Helse Nord RHF’s budsjett for 2008 og 2009. 
 
 
STYRESAK 90-2008  HANDLINGSPLAN FOR INTENSIVMEDISIN 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet 

til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten 
ved intensivenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter 
Nordlandssykehuset Bodø. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med de 
årlige budsjettprosessene. 

 
Vedtatt med seks mot seks stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, 
Ann-Mari Jenssen, Wenche Pedersen og Kåre Simensen), da styrelederens stemme er 
avgjørende. 
 
2. Alle sykehusene skal registrere NEMS og SAPS og levere data til Norsk Intensiv 

Register.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av 

fagrådet skal være avklart før opprettelsen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med 

innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i 
arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin. 

 
Vedtatt mot fire stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-
Mari Jenssen).  
 
5. Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og rekruttering av 

blant annet intensivsykepleiere. Det må fremover prioriteres å kartlegge behov og 
kapasitet for utdanning av aktuelt personell i nært samarbeid med universitet og 
høyskoler. Nødvendige virkemidler må tas i bruk for å sikre nødvendig bemanning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen fremmet følgende forslag til endringer punkt 1 i vedtaket (endring i kursiv):  
 
Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet til 
befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten ved 
intensivenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, og deretter 
Nordlandssykehuset Bodø. Styret innser at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF ikke kan finansiere denne nødvendige kapasitetsøkningen innenfor 
dagens budsjettrammer, og ber administrasjonen komme tilbake til hvordan dette kan ivaretas 
i forbindelse med de videre budsjettprosessene.  
 
Falt med seks mot seks stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, 
Ann-Mari Jenssen, Wenche Pedersen og Kåre Simensen), da styrelederens stemme er 
avgjørende. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket (jf. drøftingsprotokollen):  
 
Innføring av nivåinndeling som skissert i arbeidsgruppens rapport må skje i samarbeid med 
regionalt intensivmedisinsk fagråd, og sees i sammenheng med lokalsykehusstrategien. 
 
Falt mot fire stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen).  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet 

til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten 
ved intensivenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter 
Nordlandssykehuset Bodø. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med de 
årlige budsjettprosessene. 

 
2. Alle sykehusene skal registrere NEMS og SAPS og levere data til Norsk Intensiv 

Register.  
 
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av 

fagrådet skal være avklart før opprettelsen.  
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4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med 

innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i 
arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin. 

 
5. Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og rekruttering av 

blant annet intensivsykepleiere. Det må fremover prioriteres å kartlegge behov og 
kapasitet for utdanning av aktuelt personell i nært samarbeid med universitet og 
høyskoler. Nødvendige virkemidler må tas i bruk for å sikre nødvendig bemanning. 

 
 
STYRESAK 91-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2008 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i august og 

hittil i år. 
 
2. Helseforetakene bes umiddelbart om å iverksette og gjennomføre akuttiltak for å nå 

balansekravet i år, og i den forbindelse viser styret også til vedtaket i styresak 75-2008 
Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008.  

 
3. Styret ber om at det gis en redegjørelse i tertialrapport nr. 2-2008 om iverksatte og 

planlagte akuttiltak for å redusere kostnader. 
 
4. Styret ber i tillegg om en oversikt over tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet i 

foretaksgruppen ut året.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i august og 

hittil i år. 
 
2. Helseforetakene bes umiddelbart om å iverksette og gjennomføre akuttiltak for å nå 

balansekravet i år, og i den forbindelse viser styret også til vedtaket i styresak 75-2008 
Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008.  

 
3. Styret ber om at det gis en redegjørelse i tertialrapport nr. 2-2008 om iverksatte og 

planlagte akuttiltak for å redusere kostnader. 
 
4. Styret ber i tillegg om en oversikt over tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet i 

foretaksgruppen ut året.  
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STYRESAK 92-2008  PASIENTTRANSPORT – ORGANISERING AV  
 SAKSBEHANDLERENHETER FOR  
 ENKELTOPPGJØR I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Oppgavene knyttet til enkeltoppgjør pasienttransport som overtas fra NAV legges til det 

enkelte helseforetak 
 
2. Helseforetakene skal vurdere de nye oppgavene i sammenheng med organisering av 

eksisterende pasienttransportorganisasjon for å sikre: 
 

a. Likeverdig praktisering og god tjenesteyting overfor befolkningen. 
b. God styring og oppfølging på pasienttransportområdet.  
c. Robuste og fleksible pasienttransportmiljøer med god kompetanse. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Oppgavene knyttet til enkeltoppgjør pasienttransport som overtas fra NAV legges til det 

enkelte helseforetak 
 
2. Helseforetakene skal vurdere de nye oppgavene i sammenheng med organisering av 

eksisterende pasienttransportorganisasjon for å sikre: 
 

a. Likeverdig praktisering og god tjenesteyting overfor befolkningen. 
b. God styring og oppfølging på pasienttransportområdet.  
c. Robuste og fleksible pasienttransportmiljøer med god kompetanse. 

 
 
STYRESAK 93-2008  KONSERNBESTEMMELSER FOR  
 HÅNDTERING AV FORHOLDET TIL GAVER,  
 STIFTELSER, LEGATER OG FOND 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv 

vedtas slik de er fremlagt. 
 

2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i 
foretaksmøte med helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv 

vedtas slik de er fremlagt. 
 

2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i 
foretaksmøte med helseforetakene. 

side 7



 
 
STYRESAK 94-2008  MØTEPLAN 2009 
 
Styret gikk gjennom forslag til møteplan som ble lagt frem av adm. direktør.   
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2009 godkjennes som følger: 

 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøte  4* 

24 
23 22 20 22  25 23 22 18 15 

Styreseminar   23-24       22-23   
Foretaksmøte x    x        

* Til behandling av oppdragsdokumentet 2009 til helseforetakene, økonomirapportering m. m. 
 
Valg av møtesteder vil styret komme tilbake til i neste styremøte etter forslag fra adm. 
direktør. 
 
Styrseminarene avvikles som følger:  
 
 23. – 24. mars 2009  
 22. – 23. oktober 2009 
 

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 95-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 19/08: 
 OPPFØLGING AV STYREVEDTAK I  
 FORETAKSGRUPPEN – OPPSUMMERING  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 19/08: ”Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen - 

oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

 Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i to av delprosjektene blir fulgt 
opp. 

 
 Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 

samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan f.eks. gjelde innhold 
i og utforming av instrukser, stillings- og funksjonsbeskrivelser og dokumenter knyttet 
til styresaker (protokoller, saksfremlegg o.l.). 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 19/08: ”Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen - 

oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

 Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i to av delprosjektene blir fulgt 
opp. 

 
 Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 

samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan f.eks. gjelde innhold 
i og utforming av instrukser, stillings- og funksjonsbeskrivelser og dokumenter knyttet 
til styresaker (protokoller, saksfremlegg o.l.). 

 
 
STYRESAK 96-2008  ORGANISERINGEN AV INTERNREVISJONEN I 
 FORHOLD TIL STYRE, REVISJONSKOMITÉ  
 OG ADMINISTRASJON – JF. STYRESAK 26-2008 
 
Adm. direktør, i samråd med revisjonskomiteen, la frem følgende forslag til styrets 
vedtak: 
 
For å sikre internrevisjonens uavhengighet og en riktig balanse mellom faglig og 
administrativt ansvar for internrevisjonens arbeid, legges følgende til grunn:  
 
- Internrevisjonens budsjett: Revisjonskomiteen vedtar forslag til budsjett for 

internrevisjonen. Adm. direktør innarbeider dette, eventuelt med endringer som besluttes i 
samråd med komiteen, i forslaget til RHF-budsjett som legges frem for styret. 
Internrevisjonens budsjett bør vedtas særskilt av styret.  
 
Om mulig skal vedtatt revisjonsplan (årsplan) legges til grunn for komiteens 
budsjettforslag. 
 

- Budsjettansvar og anvisningsmyndighet: Leder av internrevisjonen skal ha budsjettansvar 
for internrevisjonens budsjett og anvisningsmyndighet for internrevisjonens kostnader. 
Leders ”personlige” kostnader anvises av adm. direktør eller den han oppnevner. 
 

- Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: 
Revisjonskomiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens 
budsjett. 
 
Prosessen rundt ansettelse av medarbeider håndteres av internrevisjonens leder, i 
samarbeid med administrasjonen. Beslutning om ansettelse er delegert til 
internrevisjonens leder.  
 

Lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør: Leder av internrevisjonen har personalansvaret for 
medarbeider(e) i internrevisjonen, som bl.a. innebærer fastsettelse av lønn. 
 
Lønn for leder av internrevisjonen fastsettes av adm. direktør, i samråd med 
revisjonskomiteens leder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
For å sikre internrevisjonens uavhengighet og en riktig balanse mellom faglig og 
administrativt ansvar for internrevisjonens arbeid, legges følgende til grunn:  
 
- Internrevisjonens budsjett: Revisjonskomiteen vedtar forslag til budsjett for 

internrevisjonen. Adm. direktør innarbeider dette, eventuelt med endringer som besluttes i 
samråd med komiteen, i forslaget til RHF-budsjett som legges frem for styret. 
Internrevisjonens budsjett bør vedtas særskilt av styret.  
 
Om mulig skal vedtatt revisjonsplan (årsplan) legges til grunn for komiteens 
budsjettforslag. 
 

- Budsjettansvar og anvisningsmyndighet: Leder av internrevisjonen skal ha budsjettansvar 
for internrevisjonens budsjett og anvisningsmyndighet for internrevisjonens kostnader. 
Leders ”personlige” kostnader anvises av adm. direktør eller den han oppnevner. 
 

- Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: 
Revisjonskomiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens 
budsjett. 
 
Prosessen rundt ansettelse av medarbeider håndteres av internrevisjonens leder, i 
samarbeid med administrasjonen. Beslutning om ansettelse er delegert til 
internrevisjonens leder.  
 

Lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør: Leder av internrevisjonen har personalansvaret for 
medarbeider(e) i internrevisjonen, som bl.a. innebærer fastsettelse av lønn. 
 
Lønn for leder av internrevisjonen fastsettes av adm. direktør, i samråd med 
revisjonskomiteens leder. 
 
 
STYRESAK 97-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008, punkt 
6 i vedtaket – mandat og fremdriftsplan for arbeidsgruppen. Styret godkjenner mandat 
og fremdriftsplan, slik det ble redegjort før. 

- 18. – 19. september 2008: Felles samling for styreledere og adm. direktører i RHF-
ene på Staur Gjestegård  

- Håndtering av felles styresaker i de regionale helseforetakene, jf. styresak om Norsk 
Helse IKT. Adm. direktør bes om å legge frem et problemnotat omkring styringen av 
datterselskaper m. m. til styremøte i oktober 2008 – som utgangspunkt for diskusjon i 
styret. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 98-2008/6 Brev fra 

Statens Helsetilsyn av 12. september 2008 ad. Meldesentralen – 
oppsummeringsrapport 2001-2007 

- 29. august 2008: Møte med det nye samhandlingsutvalget i Helse Nord – informasjon 
om sammensetningen av utvalget 

- 1. september 2008: Møte med interesseorganisasjonen for sykehus 
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- 1. september 2008: 20-årsjubileum for DPS Vesterålen 
- 8. september 2008: Møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i 

spesialisthelsetjenesten – orientering om rådets arbeid 
- 11. – 12. september 2008: Ledersamling i regi av Helse- og omsorgsdepartementet 
- 16. – 17. september 2008: Helse- og omsorgsdepartementets høstsamling på Lysebu 
- 17. september 2008: Møte med Hammerfest Kommune – i f. m. dialogmøte med 

Helse Finnmark HF. Tilbakemelding på spørsmål i styremøte, den 26. august 2008 i 
forbindelse med styresak 83-2008/5 Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 
ad. helsetilbudet i Finnmark – invitasjon til møte 

- Medisinerutdanningen ved Universitetet i Tromsø – informasjon om vedtaket som ble 
fattet i siste styremøte i UiT 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 98-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008 
2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med uttalelse fra møte i Alstahaug 

eldreråd, den 19. august 2008 ad. utredning helseforetaket om sykehusstrukturen på 
Helgeland 

3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. september 2008  
4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF av 11. september 

2008 ad. implementering av omstillingsavtale og omstillingsavtale for Helse Sør-Øst RHF 
(som det vises til i brevet). Styret ber om at adm. direktør følger opp henvendelsen fra de 
konserntillitsvalgte. 

5. Brev fra seksjonsleder/overlege Bente Ødegaard og enhetsleder/spes.sykepleier Grete-Lill 
Sætrum av 17. september 2008 til avdelingssjef Ingunn Lie Mosti ved barneavdelingen på 
Nordlandssykehuset Bodø ad. reaksjoner og innspill til avdelingssjefens forslag om 
flytting av seksjon for barnehabilitering 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Statens Helsetilsyn av 12. september 2008 ad. Meldesentralen – 
oppsummeringsrapport 2001-2007 
Kopi av brevet og rapporten ble lagt frem ved møtestart.  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 99-2008  EVENTUELT 
 
Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål rundt etableringen av ett felles nødnummer for hele 
landet. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret ber adm. direktør om å se på denne saken og ev. komme tilbake med egen sak. 
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STYRESAK 100-2008  INNFRIELSE AV KAUSJONSANSVAR –  
 TRANSPORT AV REGRESSKRAV 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. offl § 6, 2 a). 
 Behandling av saken ble fremskyndt til etter styresak 87-2008. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF innfrir Kommunalbankens fordring overfor Arctic Ambulanse AS, stor 

kr 353 484,-, mot inntreden i eksisterende panterett.  
 

2. Helse Nord RHF’s regresskrav overfor Arctic Ambulanse AS transporteres til Helse 
Finnmark HF  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF innfrir Kommunalbankens fordring overfor Arctic Ambulanse AS, stor 

kr 353 484,-, mot inntreden i eksisterende panterett.  
 

2. Helse Nord RHF’s regresskrav overfor Arctic Ambulanse AS transporteres til Helse 
Finnmark HF  

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. september 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800446-8 221 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 103-2008  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1. 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800026-102 131  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 104-2008  TERTIALRAPPORT NR. 2-2008 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi beskrivelse av situasjonen i Helse Nord og oppfølging av 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. I den vedlagte tertialrapporten gir 
Helse Nord status for 2. tertial og oppfølgingen av oppdragsdokumentet.  
 
Bakgrunn/fakta 
Hittil i år har Helse Nord et budsjettavvik på minus 162 millioner kroner. Det er tre vesentlige 
faktorer i resultatutviklingen den siste tiden og fremover. Helse Nord RHF har begynt å 
inntektsføre en reserve på 127 millioner kroner som var ment å bli brukt til ny aktivitet i 
foretaksgruppen forutsatt at det var økonomisk balanse etter første halvår. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har budsjettert med en rekke tiltak som skulle 
få full effekt fra august av. Denne effekten er forsinket, slik at de budsjetterte 
kostnadsbesparelsene ikke kommer som planlagt. Nordlandssykehuset HF mangler ved 
utgangen av august 2008 fortsatt tiltak for å løse omstillingsutfordringen i 2008. Dette bidrar 
sterkt til å øke underskuddet i Nordlandssykehuset HF.  
 
Ved utgangen av august var likviditeten 71 mill kr bedre enn budsjett. Korrigert for at 
helseforetakene har lavere investeringsnivå enn forutsatt er beholdningen 73 mill kr dårligere 
enn budsjett ved utgangen av perioden.  
 
Som følge av estimert avvik fra resultatkravet forventes det at Helse Nord vil ha brukt opp 
tilnærmet hele kassakredittrammen mot slutten av året. Det forventes likevel at Helse Nord vil 
klare seg med den kredittrammen den har ved slutten av året.  
 
I tillegg til tiltak vedtatt i løpet av høsten ute i foretakene gjennomføres det flere tiltak i regi 
av Helse Nord RHF for å bedre resultatet i 2008 og 2009. 
 
På bakgrunn av analyse og vurderinger av helseforetakenes tiltaksplaner startes det opp 
konkrete prosjekter i alle helseforetakene hvor vi ved hjelp av innleid kompetanse skal bidra 
til å få gjennomført noen store omstillingsprosjekter i hvert av helseforetakene. 
 
Helse Nord RHF er omorganisert for å vri virksomheten fra rapportering og ”brannslukking” 
til langsiktig planlegging, bistand med metodeutvikling samt oppfølging og forbedring av 
prosesser og rutiner. 
 
Det jobbes også med tidligere og bedre forankring av strategier og tiltak i styrene i 
helseforetakene. Styreseminaret i oktober vil fokusere på styrenes rolle i styring og 
oppfølging av aktivitet og tiltak i HF-ene. Erfaringer viser at vi ikke klarer å få full effekt av 
alle tiltak og det må derfor utarbeides tiltak for større beløp enn estimert omstillingsutfordring 
for å sikre at målene blir fulgt opp. 
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Alle foretakene har gjennomført administrative akuttiltak for å bedre resultatet i 2008 ved å 
legge sterkere restriksjoner på innkjøp av utstyr, reisevirksomhet og kurskonferanse. Det er 
også blitt vanskeligere på enkelte av foretakene å foreta innleie av helsepersonell. Blant annet 
er praksisen skjerpet inn ved Nordlandssykehuset HF der det er opprettet et eget utvalg som 
skal godkjenne all innleie. 
 
Både Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF har videreført sommerstenginger 
utover høsten som tiltak for å bedre økonomien i 2008. 
 
Det er også gjort tiltak for å bedre likviditetssituasjonen ved slutten av året. I dette ligger det 
blant annet reduksjon i investeringer og tiltak for resultatbedring. Det er forventet at 
investeringer for rundt 150 millioner blir utsatt for å forbedre likviditeten i 2008. 
 
Sykefraværet for Helse Nord er hittil i år på 9,2 prosent. Det har vært noenlunde stabilt de 
siste årene. Ser vi dette i forhold til utviklingen i sykefraværet ellers i landet på helse- og 
omsorgssektoren ser vi at mens sykefraværet er relativt stabilt i Helse Nord går det opp både i 
bransjen og nasjonalt. 
 
Aktiviteten på somatikk holder seg relativt stabil. Tendensen med vridning fra 
heldøgnsbehandling over på dagbehandling og poliklinikk holder seg. Dette er en ønsket 
utvikling.  
 
Innen psykiatri er den polikliniske aktiviteten over plantall, mens døgnaktiviteten er under 
plan. Dette gjelder både barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Grunnen til 
dette er blant annet at døgnplasser gjøres om til dagbehandling og poliklinisk behandling. 
Dette er en ønsket utvikling. Plantallene er ikke justert for denne vridningen. Dette vil bli 
fulgt opp.  
Innen rusomsorgen er også aktiviteten økt. I tillegg er det kortere liggetid enn det har vært før.  
 
Dette er også i tråd med ønsket utvikling.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2008 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 8. oktober 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar tertialrapport nr. 2-2008 til orientering.  

 
2. Partene er tilfreds med at pasientbehandlingen i hovedsak gjennomføres i tråd med 

oppdraget for 2008. Partene vil både i forhold til daglig drift og de omstillingsprosesser 
som gjennomføres understreke at nasjonale og regionale prioriteringer skal legges til 
grunn slik at pasienter med størst behov får behandling først. 

 
3. Partene ser med stor bekymring på den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen. 

Omstillingen i Helse Nord må fortsette med uforminsket styrke for å tilpasse seg de 
økonomiske rammer for driften. Partene er enige om at omstillingsprosessene må 
gjennomføres i nært samarbeid mellom ledelse og ansatte, slik at ansattes kompetanse 
brukes og innflytelse ivaretas. Ved endring av arbeidsorganiseringen skal forholdet 
mellom oppgaver og ressurser analyseres og drøftes med de tillitsvalgte. 

side 15



 
 
4. Partene viser til at risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene ikke er 

god nok og at dette må prioriteres både i det enkelte helseforetak og regionalt. Tiltak må 
evalueres, slik at de som fungerer kan nyttiggjøres for andre, og de som ikke fungerer tas 
bort og erstattes med nye tiltak.  

  
5. Partene registrerer at drøftingsprotokoller og/eller referat fra AMU-behandling mangler 

fra flere av foretakene. Dette er ikke tilfredsstillende. Godt samarbeid mellom ledelsen og 
de ansatte, inkl. drøfting med de tillitsvalgte og behandling i AMU er et vesentlig bidrag 
for å få oppslutning om tiltakene og dermed bedre økonomistyring og tiltaksoppfølging. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med rapport aktivitetsutvikling innen så vel somatikk som psykiatri. 

 
2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske resultatutviklingen. Dette gjelder spesielt den 

manglende gjennomføringen av tiltak. Styret ber adm. direktør fortsatt ha sterk oppfølging 
av foretakenes taktiske tiltaksplanlegging. Omstillingsprosessene må gjennomføres i nært 
samarbeid mellom ledelse og ansatte, slik at ansattes kompetanse brukes og innflytelse 
ivaretas. Ved endring av arbeidsorganiseringen skal forholdet mellom oppgaver og 
ressurser analyseres og drøftes med de tillitsvalgte. 

 
3. Risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene er ikke god nok og dette må 

prioriteres både i det enkelte helseforetak og regionalt. Tiltak må evalueres, slik at de som 
fungerer kan nyttiggjøres for andre, og de som ikke fungerer tas bort og erstattes med nye 
tiltak.  

 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2008 
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1. Sammendrag  

Periode: 2. tertial 2008
Kategori Indikator HN Faktisk Mål/sammenlig

ning Merknad
Gjennomsnittlig ventetid avviklet - Somatikk/BUP/VOP 400,0 %

-52 %

-22 %

9

-29 %

6 %

54

1,7 %

-3,8 %

-2,3 %

-439,6 %

2,7 %

3,8 %

79 75 Målt mot 2. tertial 2007 
Andel gitt "rett til nødvendig helsehjelp" 51 %

Andel med individuell plan - barnehabilitering 48 % 100 %

Epikrisetid somatikk - andel innen 7 dager 58 % 80 %

Antall pasienter i korridor - Somatikk (snitt per dag)               19 

Epikrisetid psykisk helse - andel innen 7 dager 51 % 80 %

Prevalens sykehusinfeksjoner 2 % 6,6 % 5,0 % Målt mai 2008
Strykninger fra planlagt operasjon 10,9 % 5,0 %

Antall utskrivningsklare pasienter 54 0 Eksklusive Finnmark 

Samlet sykefravær 9,2 % 7,5 % For perioden jan-juli

Antall årsverk 12 352 12 327 Gjennomsnitt jan-august

Antall sykehusopphold - Somatikk -0,0145        90 939            92 279 Målt mot hittil i fjor 

Antall polikliniske konsultasjoner - Somatikk      285 074          276 301 Målt mot hittil i fjor 

Antall utskrevne pasienter - Rus 487 506 Målt mot plan 

Antall polikliniske konsultasjoner - BUP 23,2 % 50 290 40 812 Målt mot plan 

Antall polikliniske konsultasjoner - VOP 66 039 67 602 Målt mot plan 

DRG-indeks - Heldøgnsopphold 1,130 1. Tertial 2008

Gj.snitt liggetid heldøgnspas somatikk - antall dager 0,0 % 4,82 4,82

Økonomisk resultat (i 1000 kr) -198 860 -36 856

ISF-inntekter egen produksjon (i 1000 kr) 1,2 % 1 021 723 1 010 072

Lønnskostnad (i 1000 kr) 4 213 207 4 104 338

Netto kostnad pasienttransport (i 1000 kr) 351 423 338 618

Likviditet (i 1000 kr)   71 355 80 143 8 788

Økonomi

Pasient / Bruker / 
Kvalitet

Aktivitet

Målekort Helse Nord

Medarbeider / 
Organisasjon

 
Tabell: Målekort for Helse Nord pr. 2. Tertial 2008 

 
I tabellen over vises det samlede målekortet for Helse Nord innenfor de forskjellige 
perspektivene Pasient/bruker/kvalitet, medarbeider/organisasjon, aktivitet og økonomi.  
 
I rapporten under er det utledninger innenfor de forskjellige områdene i målekortet, samt det som 
skal rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

2. Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument 

2.1 Kvalitet/pasient/bruker 
Resultatene for indikatorene på kvalitetsområdet er en oppsummering av helseforetakenes egne 
rapporteringer. Resultatene for målingene på de nasjonale kvalitetsindikatorene innen somatikk 
for 2.tertial foreligger ikke per i dag, og NPR har videre gitt beskjed om at resultater for de 
nasjonale indikatorene for psykisk helse for 2.tertial skal presenteres sammen med resultatene for 
1.tertial, som heller ikke foreligger. Vi har derfor ikke nasjonale tall til sammenligning for 
2.tertial.  
 

side 19



Ventetidene går noe opp. Resultatene for indikatorene epikrisetid psykisk helse, korridorpasienter 
og strykninger på operasjonsprogrammet viser noe fremgang, og det er gledelig. Samtidig viser 
andelen individuell plan, epikrisetid somatikk og sykehusinfeksjoner alle mer negative tendenser. 
Stort sett alle indikatorene har negative avvik fra målsetting. Selv med stort trykk både fra eier, 
styrer og ledelsen ved helseforetakene. Vi ser også resultater som tyder på at tiltak som er satt inn 
og som gir god effekt en stund, ikke har gitt ønsket varig effekt (eks epikrisetid Lofoten). Som 
nevnt i 1.tertialrapport, vil det vurderes et regionalt felles arbeid for å forsøke å forbedre 
resultatet på en eller flere indikatorer i forbindelse med oppdragsdokumentet for 2009.     

2.1.1 Ventetider    
 
 
Ventetider 2. tertial 2008

2 tert 07 2 tert 08 2 tert 07 2 tert 08 2 tert 07 2 tert 08 2 tert 07 2 tert 08 2 tert 07 2 tert 08
Helse Finnmark Ant nyhnv      5 288     5 590     4 813     5 009        286        328          49           96           -            -   

Ant ord. avviklet      3 112     3 257     2 794     2 886        137        143          82           97           -            -   
Gjsn v.tid avviklet           75          79          76          80          43          48        116         117           -            -   
Ant ventende      4 933     4 693     4 628     4 308        157        173          43         119           -            -   
Gjsn v.tid ventende         124        103        120        101          99          83        124         148           -            -   

UNN Ant nyhnv    19 197   18 573   17 488   17 038        751        659        241         244         192        214 
Ant ord. avviklet    14 116   12 555   12 723   11 718        497        316        272         231           86          95 
Gjsn v.tid avviklet           75          78          75          78          50          60          80           85         155        133 
Ant ventende    13 519   14 601   12 223   13 219        372        415        208         168         386        320 
Gjsn v.tid ventende           91        100          88          97          73          85        137         128         193        202 

NLSH Ant nyhnv    12 474   11 995   11 613   11 226        568        488        211         252           -            -   
Ant ord. avviklet      8 132     7 968     7 520     7 469        345        238        189         238           -            -   
Gjsn v.tid avviklet           77          78          76          79          65          63          82           65           -            -   
Ant ventende    10 835   11 793   10 250   11 186        355        472        164         115           -            -   
Gjsn v.tid ventende         131        155        130        156          98        119          95           71           -            -   

Helgelandssykehuset Ant nyhnv      6 004     5 927     5 515     5 458        303        256        113         141           -            -   
Ant ord. avviklet      3 677     4 191     3 342     3 893        186        142        106         112           -            -   
Gjsn v.tid avviklet           73          80          72          81          60          62          89           83           -            -   
Ant ventende      5 197     4 500     4 923     4 184        140        143          84         134           -            -   
Gjsn v.tid ventende         101          93        102          94          63          72        122         101           -            -   

Private leverandører Ant nyhnv           -            -            -            -            -            -            -             -   48 35
Ant ord. avviklet           -            -            -            -            -            -            -             -   44 29
Gjsn v.tid avviklet           -            -            -            -            -            -            -             -   67 99
Ant ventende           -            -            -            -            -            -            -             -   53 84
Gjsn v.tid ventende           -            -            -            -            -            -            -             -   203 167

Helse Nord Ant nyhnv    43 011   42 120   39 429   38 731     1 908     1 731        614         733         240        249 
Ant ord. avviklet    29 081   28 000   26 379   25 966     1 165        839        649         678         130        124 
Gjsn v.tid avviklet           75          79          75          79          55          59          87           82         125        125 
Ant ventende    34 537   35 671   32 024   32 897     1 024     1 203        499         536         439        404 
Gjsn v.tid ventende         110        118        108        117          84          96        120         113         194        195 

RUSAlle fagområder Somatikk PHV BUP 

Tabell: Ventetider helseforetakene og private leverandører rusomsorg i regionen 
 
Sammenlignet med samme tertial i fjor har ventetiden for gjennomsnittlig ventetid avviklet gått 
opp fra 75 til 79 dager for alle fagområdene samlet. Det er en økning innen somatisk virksomhet 
og psykisk helsevern for voksne (phv), mens det er nedgang innen barne- og ungdomspsykiatri. 
Innen rus er utviklingen helt stabil på 125 dager. Samme utvikling viser seg hvis vi ser på 
gjennomsnittlig ventetid for ventende, ventetiden går opp både i somatikk og voksenpsykiatri, 
mens BUP går ned og rus er stabil.  
 
Utviklingen alle fagområder under ett er omtrent den samme i alle helseforetak, selv om både 
Helse Finnmark og Helgeland har en nedgang i gjennomsnittlig ventetid for ventende. Dette 
gjelder også hvis vi ser på somatikk; gjennomsnittlig ventetid ventende går ned i Helse Finnmark 
og Helgeland mens trenden ellers er økning. Helse Finnmark har en tilsvarende nedgang også for 
voksenpsykiatri, her følger Helgeland samme utvikling som de øvrige HFene. I motsetning til de 
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øvrige helseforetakene har imidlertid Nordlandssykehuset en liten nedgang i gjennomsnittlig 
ventetid avviklet innen voksenpsykiatri. Innenfor BUP skiller Helse Finnmark seg noe ut fra de 
øvrige, ved å oppleve økt antall dager både når det gjelder gjennomsnittlig ventetid avviklet og 
ventende, også UNN har økt antall gjennomsnittlig ventetid avviklet. 
 
Tendensen med at pasienter med rett til helsehjelp har noe lavere ventetid fortsetter. Andelen gitt 
rett til nødvendig helsehjelp går noe ned, det samme går andelen fristbrudd.  
 
Den nye ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet (10 virkedager på vurdering, lenger frist ved vurderingssamtale) av rett til 
nødvendig helsehjelp, 90 dager (65 virkedager) før behandling blir iverksatt der det foreligger rett 
til nødvendig helsehjelp) ble innført fra 1.september. Ut fra foreliggende opplysninger følger 
helseforetakene disse ordningene relativt godt opp. UNN, som tidligere har rapportert de største 
utfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri, rapporterer om at en økt andel barn og unge nå 
blir vurdert innen 10 dager (opp 10 % fra 1.tertial), noe som er svært positivt. Det vises også til 
styresak vedr oppfølgingen av den nye garantiordningen. Helse Finnmark har ikke levert tall til 
kvalitetsregisteret på uttrekkstidspunktet. 
 

2.1.2 Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern  
Andel individuelle planer 
barnehabilitering 2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08 2. tertial 08
Helse Finnmark 29 % 21 % 27 % 27 % 31 % 38 % 35 %
UNN  21 % 84 % 100 % 12 % 35 % 56 % 48 %
NLSH  23 % 28 % 39 % 52 % 14 % 39 % 30 %
Helgeland  39 % 66 % 41 % 64 % 55 % 68 % 73 %
Helse Nord  48 % 54 % 64 % 30 % 36 % 55 % 48 %

  
Det er fortsatt problemer knyttet til registreringene på indikatoren. Helseforetakene har særlig 
problem med å fremskaffe valide tall for andel individuell plan for barn og unge med 
hyperkinetisk forstyrrelse og voksne schizofrene. Helse Nord RHF har likevel bedt 
helseforetakene om å vurdere om pasienter gis individuell plan i henhold til pasientrettighetene.  
  
Resultatene for 2.tertial er variable. Samlet oppnår helseforetakene i Helse Nord 48 %, som er en 
nedgang siden 1.tertial. Samtidig er resultatet en god del bedre enn samme periode i 2007. De 
varierende resultatene gjør det vanskelig å vurdere utviklingen. Helgeland har hatt en positiv 
tendens over lengre tid, og oppnår best resultat igjen, med 73 %. Dårligst ut kommer NLSH, men 
Helse Finnmark har også lav andel pasienter med individuell plan. NLSH peker på at lav andel 
med ferdig individuell plan kan skyldes pågang etter utredning og nydiagnostiseringer av barn 
med utviklingsforstyrrelser. De som er velkjente i systemet har gjerne individuell plan fra før. 
Avdelingene driver en del veiledningsvirksomhet hos kommunene for å forbedre arbeidet med 
individuelle planer i kommunene. En utfordring i arbeidet med å iverksette individuelle planer for 
pasienter innen psykisk helsevern, er at mange pasienter ikke oppholder seg så lenge i 
avdelingen. Ved utskrivning skal det uansett være avklart hvem som har ansvar for å følge dette 
opp videre.  
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2.1.3 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk  
Andel epikriser sendt 
innen 7 dager  2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08 

2. tertial 
08 

Helse Finnmark 50 % 58 % 59 % 66 % 60 % 58 % 67 %
UNN  52 % 52 % 56 % 60 % 54 % 58 % 51 %
NLSH  64 % 62 % 57 % 58 % 57 % 58 % 59 %
Helgeland  67 % 58 % 53 % 64 % 66 % 66 % 67 %
Helse Nord  60 % 59 % 56 % 61 % 57 % 59 % 58 %

  
Utviklingen for andel epikriser har ikke vært spesielt positiv, på tross av den oppmerksomhet 
indikatoren har fått over lang tid. Resultatet samlet sett er 58 % for 2.tertial, 1% lavere enn 
1.tertial. Helgeland og Helse Finnmark ser ut til å ha en stabilt god utvikling, begge oppnådde 
67%. UNN har en markert nedgang fra forrige tertial, og får samlet en andel på 51%.  
 
Det er satt inn ekstratiltak i avdelinger med stort etterslep, men i tillegg har UNN utfordringer 
med ubesatte stillinger og sykemeldinger ved det felles kontorsenteret i Tromsø. UNN ønsker å ta 
tak i denne og flere andre indikatorer i forbindelse med innføringen av 
ledelsesinformasjonssystemet SAS (LIS-prosjektet).  
 
Resultatene mellom sykehus i de enkelte helseforetak kan variere mye, og utviklingen kan gå i 
flere retninger. F eks har Vesterålen en svært god utvikling, mens Lofoten, som lenge hadde 
svært gode resultater, har hatt en negativ tendens siste år. NLSH er som UNN opptatt med 
omorganiseringer. Det kan gi seg utslag på indikatorene over tid.   
 

2.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse 
Epikrisetid psykisk helse - andel sendt innen 7 
dager  1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08 2. tertial 08
Helse Finnmark 37 % 36 % 37 % 32 % 60 %
UNN  46 % 47 % 44 % 57 % 49 %
NLSH  53 % 48 % 45 % 53 % 59 %
Helgeland  42 % 28 % 28 % 30 % 49 %
Helse Nord  45 % 43 % 41 % 47 % 51 %

  
Som innen somatikk varierer resultatene mye mellom enheter innen helseforetak, og fra måned til 
måned. Innen barne- og ungdomspsykiatri ligger andelen epikriser stabilt høyt (mellom 80-
100%). Utviklingen innen psykisk helse for voksne har generelt vært god det siste året, og her har 
Helse Finnmark utmerket seg. Et samlet resultat på 60 % er det beste resultatet av alle 
helseforetakene i regionen, og det er også en nær dobling fra resultatet for forrige tertial. 
Helgeland har også oppnådd klar bedring, mens NLSH også fortsetter sin gode trend. Som for 
somatikk, er resultatene for UNN lavere enn tidligere. De gode resultatene tyder på at det 
arbeides godt med å få på plass rutiner for å sikre utsending av epikriser. Samtidig er enhetene 
langt unna målsettingen om 80 %,  
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2.1.5 Antall pasienter i korridor somatikk  
Korridorpasienter somatikk - 
snitt per dag  2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08 2. tertial 08
Helse Finnmark 0,3 0,7 1 0,2 0,6              0,2               0,3 
UNN  6,2 5,8 10,5 5,8 9,8            12,4             10,0 
NLSH  4,4 5,0 7,4 3,6 6,4              6,6               2,7 
Helgeland  3,0 4,6 7,4 1,3 4,3              7,0               5,6 
Helse Nord  16,7 18,7 26,3 10,8 14,7            26,1             18,6 

  
 
Antallet korridorpasienter svinger over året, og igjen svinger resultatene i mer positiv retning for 
2.tertial. Antallet er imidlertid en god del høyere enn ønskelig. Utviklingen er positiv ved NLSH, 
mens UNN og Helgeland har en økning i antallet korridorpasienter. UNN stiller forventninger til 
at omorganiseringene av avdelingene etter hvert skal få enda større positive effekter for bl.a. 
antallet korridorpasienter.  
 
Helseforetakene har arbeidet over tid med tiltak for å få bedre kontroll med 
korridorproblematikken, og det er kanskje dette som nå begynner å gi resultat. Helseforetakene 
tar ofte med seg problemstillinger knyttet til korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter som 
tema i samarbeidsmøter med kommunene.  
 

2.1.6 Sykehusinfeksjoner 
 
Sykehusinfeksjoner - 
andel  Høst 05 Vår 06 Høst 06 Vår 07 Høst 07 Vår 08 
Helse Finnmark 5,5 % 9,0 % 2,6 % 7,5 % 9,9 % 2,6 %
UNN  7,9 % 5,5 %   6,9 % 7,0 % 7,0 %
NLSH  10,1 % 7,9 % 0,0 % 8,8 % 5,1 % 8,0 %
Helgeland  3,8 % 3,9 % 4,9 % 9,7 % 6,1 % 3,8 %
Helse Nord RHF  7,3 % 6,2 % 4,0 % 8,0 % 6,4 % 6,6 %

 
Registreringen til Folkehelseinstituttet for våren 2008 var dels mangelfull, derfor er nok 
resultatene ikke helt sammenlignbare med tidligere år. Helse Nord samlet sett har en relativt 
stabil andel sykehusinfeksjoner på omtrent 6,5%. Sett i forhold til målsettingen (mindre enn 5%) 
er dette ikke godt nok. Som for de øvrige indikatorene er det en del forskjeller mellom 
helseforetakene, og også mellom de enkelte sykehus i hvert helseforetak.  
 
Alle helseforetakene deltar i insidensmålingene i henhold til NOIS-forskriften. Årets måling 
startet 1.september (varer ut november). Flere sykehus gjennomfører også egne og/eller 
kontinuerlige målinger. Problemer med igangsetting av elektronisk måling i DIPS gjør at dette 
dels gjøres manuelt, men f eks Helgelandssykehuset vil gjøre en full analyse av resultater, når 
elektronisk måling kommer på plass. Også UNN melder om problemer med å få på plass 
elektronisk verktøy i DIPS. Manuell registrering ved Narvik viste ingen infeksjoner.  
 
Helseforetakene har rutiner for å følge opp resultatene fra slike målinger med tiltak når det viser 
seg å være aktuelt. Smittevernsenteret ved UNN skal f eks følge opp en måling som ble 
gjennomført over tre måneder ved Hjerte/lunge/karkirurgi, på bakgrunn av at tallene lå noe høyt, 
spesielt er det mange infeksjoner på høstested (legg). Hele pasientforløpet skal her gjennomgås. 
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2.1.7 Strykninger fra planlagt operasjon  
Andel strykninger fra 
planlagt operasjon   2. tertial 06 3. tertial 06 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08 2. tertial 08 
Helse Finnmark 15,9 % 12,3 % 11,2 % 17,1 % 18,3 % 12,1 % 10,1 %
UNN  13,6 % 13,8 % 12,4 % 19,0 % 13,8 % 12,6 % 11,4 %
NLSH  12,3 % 10,0 % 8,6 % 6,2 % 10,1 % 9,5 % 10,9 %
Helgeland  5,7 % 7,3 % 9,3 % 6,8 % 12,2 % 10,2 % 9,5 %
Helse Nord  11,5 % 11,1 % 10,8 % 14,2 % 12,7 % 11,4 % 10,9 %

  
Resultatet for Helse Finnmark gjelder bare Hammerfest grunnet vanskeligheter med rapportering. 
 
Andel strykninger fra det planlagte operasjonsprogrammet ligger jevnt over en god del over 
anbefalt nivå på ca 5 %. Det er en svakt positiv endring fra forrige måling for både Finnmark, 
UNN og Helgeland, mens NLSH har en økt andel. I flere helseforetak er arbeidet med å få ned 
andelen strykninger på operasjonsprogrammet en del av tiltaksplanen for å stabilisere det 
økonomiske resultatet. Begge sykehusene i Helse Finnmark har f eks ukentlige rapporteringer til 
alle involverte for å få ned tallene, og det ser ut til å skje en gradvis forbedring. UNN har 
gjennomført undersøkelser av årsaker til strykninger, som viser at 60 % skyldes ikke møtt, 
manglende indikasjon, ikke tilstrekkelig utredet, akutt oppstått annen lidelse eller ønsker ikke 
operasjon. Rapporten fra arbeidsgruppen som gjennomgår operasjonsaktiviteten er ferdig, og skal 
brukes i det videre utviklingsarbeidet, og de kirurgiske klinikkene planlegger å etablere en 
preoperativ poliklinikk som forventes å påvirke strykningene i positiv retning.  
 

2.1.8 Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk 
 

Utskrivningsklare pasienter  
2. tertial 

06 
3. tertial 

06 
1. tertial 

07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 08 2. tertial 08
Helse Finnmark  2 4 3 1 1     
UNN  20 9 22 25 10 18 25
Nordlandssykehuset  17 24 36 21 20 17 20
Helgelandssykehuset  5 8 9 7 4 9 9
Helse Nord totalt  57 51 70 54 35 44 54

  
 
Antallet utskrivningsklare pasienter øker, og er på samme nivå som samme periode i fjor. UNN 
kommenterer i sin tertialrapport at antallet utskrivningsklare utgjør en hel sykehusavdeling, og er 
dermed en betydelig utfordring for sykehuset. Antallet ved NLSH øker også. Dette forholdet tas 
jevnlig opp med de aktuelle kommunene i samarbeidsmøter, og dette avhenger naturligvis også 
av hvilke ressurser kommunehelsetjenesten har til rådighet til enhver tid. Det vises for øvrig til 
kommentarer i 1.tertialrapport.  

2.1.9 Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene  
Helseforetakene følger opp alle tilsyn som planlagt. Erfaringer med gjennomføring og oppfølging 
av tilsyn drøftes i tillegg jevnlig i det regionale kvalitetsnettverket. Disse diskusjonene bidrar 
både til å utveksle ideer og erfaringer om gode tiltak og om selve gjennomføringen av 
tilsynsbesøk. Siden 1.tertial har flere helseforetak hatt tilsyn med blodbankene. Gjennomgående 
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har helseforetakene fått få, men detaljerte tilbakemeldinger fra tilsynet. Som oppfølging av disse 
tilsynene vurderer flere helseforetak nå å gjennomføre prosesser med sikte på akkreditering av 
blodbankene. Siden UNN er det foretaket som har best erfaringer med akkrediteringsprosesser, 
vil kvalitetsnettverket ta initiativ til å samle fagfolk ved blodbankene for å drøfte dette temaet 
nærmere. Ellers viser tilsyn ved flere DPS i regionen at resultater mht. antall merknader og avvik 
er variable, noe som tyder på at det er stort potensial for forbedring.  
 
Riksrevisjonen har gjennomført en omfattende undersøkelse i psykisk helsevern for voksne som 
resulterte i en rapport utsendt i august 2008. Rapporten viser klare forbedringsområder bl.a. når 
det gjelder behandlingstilbudet, men også når det gjelder ledelsens oppfølging av dette området. 
Rapporten vil danne et viktig grunnlag for Helse Nord RHFs oppfølging videre på dette viktige 
fagområdet når nå opptrappingsplanen går mot slutten. 
 
Helgelandssykehuset og UNN har ikke hatt tilsyn i 2. tertial.  
 
UNN har imidlertid mottatt rapporter fra Internrevisjon i Helse-Nord om fullmaktstruktur og 
tilbakemelding fra revisor Ernst & Young, som begge har avvik og anbefalinger som må lukkes. 
Arbeidet med dette er i gang, men er avhengig av at UNN har fastsatt sin endelige 
avdelingsstruktur og at alle ansvarslinjer er avklarte. Avvik rapporteres til klikklederne. 
 
NLSH påpeker at det fortsatt en del bygningmessige mangler som ikke er helt utbedret pga 
knappe ressurser. Arbeider pågår på flere områder og er under planlegging i nær dialog med 
aktuell tilsynsmyndighet. Mattilsynet har varslet intensivering i tilsyn av sykehuskjøkken. Ved 
sentrum avventes rapport fra Mattilsynet etter nylig gjennomført tilsyn. Arbeidstilsynet 
gjennomfører kontrolltilsyn etter God Vakt kampanjen ved NLH Sentrum, Rønvik og Vesterålen 
i oktober. Helsetilsynet har varslet tilsyn på system/rutiner for avvikshåndtering i løpet av høsten, 
og DSB har fastsatt sitt årlige tilsyn til uke 45. 
 

2.1.10 Brukermedvirkning  
Etter at nytt regionalt brukerutvalg kom på plass i mars, har det vært god aktivitet, og totalt er det 
gjennomført to møter samt et møte i arbeidsutvalget. Det er også god aktivitet i de lokale 
brukerutvalgene. Brukerutvalget i Helse Finnmark har i sine møter hatt et sterkt fokus på 
styresakene i Helse Finnmark HF og har kommet med flere innspill i slike saker. Utvalget har 
også fokusert på foretakets virksomhet knyttet til Lærings- og mestringssentrene, samt deltatt i 
møter med klinikk for psykisk helsevern og rus. Av særlige saker/områder som har vært 
behandlet i denne perioden nevnes syketransport og ambulansetjenesten. Brukerutvalget har også 
avgitt flere uttalelser, bla om reduksjon av årsverk og om tiltak for balanse i 2008. Det er 
utarbeidet en uttalelse knyttet til manglende kantine ved klinikk Kirkenes. 
 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset fikk fra årsskiftet observatørstatus i helseforetakets 
styremøter. Gjennom brukerutvalgets møter der foretaksledelsen er representert, og gjennom 
observatørrollen i styremøtene, er brukerutvalget løpende orientert om de utfordringer og tiltak 
helseforetaket står overfor. I henhold til vedtak i foretaksmøte skal brukerutvalget orienteres om 
tiltaksplanen for 2008 /2009. Dette er gjennomført gjennom overnevnte fora og skal behandles i 
neste møte i brukerutvalget, i første del av oktober 2008. 
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Brukerutvalget ved UNN har gjennomført ett møte, samt hatt 2 møter i arbeidsutvalget i 2.tertial. 
Direktøren deltar i møtene. Brukerutvalget har gitt innspill til styresak 39/2008 og gitt signaler 
om ønsket deltakelse i fremtidige prosjekter, spesielt med tanke på pasientforløp. 
 
Nordlandssykehuset skal jobbe fram en ny organisasjonsmodell med 6-8 klinikker for den 
medisinske virksomheten. Prosjektet ble presentert for brukerutvalget i september, og skal holdes 
orientert om prosjektgruppens arbeid., og gis mulighet til å uttale seg i forkant av endelig 
styrebehandling. Brukerutvalget har for øvrig avholdt 3 av 4 møter i år, med fokus på bl.a. 
brukerutvalgets rolle. Nytt brukerutvalg for NLSH skal oppnevnes ved årsskiftet.  
 

2.1.11 Produktivitet psykisk helse 
Selv om resultatene for barne- og ungdomspsykiatrien er relativt bedre enn voksenpsykiatri, har 
ikke resultatene på indikatorene for produktivitet innen psykisk helsevern vært særlig oppløftende 
sett i relasjon til målsettingene. I tillegg går både antall konsultasjoner per årsverk ved 
voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag og antallet tiltak per årsverk ved barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker faktisk ned totalt sett fra 1. til 2.tertial. Slik situasjonen ser ut 
oppnår ikke Helse Nord målsettingen for noen av disse indikatorene inneværende tertial. Helse 
Finnmark har rapportert om problemer med å få ut tall på indikatoren.  
 

2.2 Personal 

2.2.1 Samlet sykefravær og langtidsfravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord for 2. tertial 2008 (januar til og med juli) er stabilt på 9,2 %, 
sammenlignet med samme periode i både 2005 (9,0 %), 2006 (9,1 %) og 2007 (9,0 %). Det er 
også omtrent uendret fra 1. tertial 2008 (9,4 %). Administrerende direktør erkjenner at 
sykefraværet er for høyt og at det er viktig å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. 
 

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

Jan ‐ juli 2007 Jan ‐ juli 2008

 
Sykefraværstallene er beregnet i tråd med nasjonal standard for HR-indikatorer. 
 
Utvikling i sykefraværet i samfunnet for øvrig 
I sammenligningen med landet samfunnet for øvrig vil det være noe forskjellige hvilke perioder 
som brukes. Det er en forskjell på egenmeldt og sykemeldt fravær. Egenmeldt sykefravær utgjør 
omtrent 1 %. 
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Det totale sykefraværet for alle ansatte i Norge var i 2. kvartal på 6,8 %, en økning på 4,6 % 
sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykefraværet er høyest innen helse- og sosiale tjenester, 
og det er økende. I løpet av siste året har sykefraværet i denne næringen økt med 6,2 %, og i 2. 
kvartal var det totale sykefraværet på 9,6 % (legemeldt sykefravær 8,6 %). Sykefraværet øker 
mest for kvinner, særlig i aldersgruppen 16-29 år. 
 
I 2. kvartal var det totale sykefraværet i Helse Nord på 9,8 %.  
 
 

 
Figur: Legemeldt sykefravær etter næring, 2. kvartal 2008. Prosent. 

 
Sykefraværet er fortsatt høyest i Finnmark (7,8 % legemeldt sykefravær), dernest Troms (7,1 % 
legemeldt sykefravær) og Nordland på en sjuendeplass (6,7 % legemeldt sykefravær). Samtidig 
er det interessant å notere seg at prosentvis økning i det legemeldte sykefraværet er økende lenger 
sør i Norge (Aust-Agder med ei økning på 9,3 %), mens det i våre tre nordligste fylker er liten 
økning (Finnmark med lavest økning på 1,7 %). 
 

side 27



 
Figur: Prosentvis endring i det legemeldte sykefraværet etter bostedsfylke, 2. kvartal 2007-

2. kvartal 2008 
 
Tiltak 
I følge Idebanken Inkluderende arbeidsliv er suksessfaktorene i sykefraværsarbeidet ikke det 
enkelte tiltaket, men summen av de mange tiltak, og at en gir dem tid til å virke. Det jobbes med 
ulike tiltak, både i foretakene og regionalt. 
 
Prosjekt Arbeidsglede – regionalt sykefraværsprosjekt 
Samtlige helseforetak i Helse Nord har deltatt i Prosjekt Arbeidsglede. Det primære fokus er at 
medarbeidere med gjentakende sykefravær får "helsa tilbake" og dermed kommer seg tilbake i 
jobb (med alt fra små justeringer i opprinnelig jobb til store endringer som ny jobb), slik at helsa 
kan beholdes på lang sikt og på lengre sikt bidra til å redusere vårt sykefravær. Spesielt 
utdannede guider i prosjektet har veiledet 142 medarbeidere i perioden oktober 2007 – juni 2008, 
med hovedvekt på perioden januar – juni 2008. Deltakerne fordeler seg på foretakene som 
følgende: Helgelandssykehuset 17, NLSH 23, UNN 73, Helse Finnmark 26 og Sykehusapotek 
Nord/ Helse Nord RHF/ Helse Nord IKT 3. Evaluering av prosess i forhold til erfaringer, 
utfordringer, ressursbruk og kvantitativ dokumentasjon er i sluttfasen. 
 
I tillegg til kvantitativ dokumentasjon gjennomfører 1. amanuensis ved Handelshøgskolen i 
Bodø, Dorthe Eide, følgeforskning på kvaliteten av metoden som benyttes i en utvidet oppfølging 
av medarbeidere med gjentakende sykefravær. Eide har observert guidinger, skal intervjue/ har 
intervjuet ledere, medarbeidere som har deltatt, ledere til medarbeidere som har deltatt, guidene 
som har veiledet, styringsgruppen og foretaksdirektører. Første delrapport basert på de kvalitative 
data er planlagt å foreligge i løpet av våren 2009, neste delrapport på slutten av 2009 og 
sluttrapport i 2010. Evalueringen/følgeforskningen vil avgjøre om metoden og målgruppen er 
effektiv for å redusere sykefraværet i Helse Nord.   
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Samtlige helseforetak jobber i tillegg med ulike tiltak for å redusere sykefraværet:  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset er inne i en hektisk omstillingsprosess på enhetene, og dette kan påvirke 
sykefraværet. For å ikke miste fokus på dette viktige arbeidet skal alle som jobber med IA-
spørsmål på personalområdet møte Arbeidslivssenteret i NAV sine 3 rådgivere på Helgeland i 
løpet av september/oktober. De vil da sette nye mål med handlingsplaner i samråd med NAV 
Arbeidslivssenter. Med de endringer som er gjort i organisering av HMS-arbeidet, ytterligere 
fokus på reduksjon i fraværet samt effekt av Arbeidsgledeprosjektet mener Helglandssykehuset at 
det skal bidra til måloppnåelsen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Følgende arbeidsoppgaver går kontinuerlig i forbindelse med arbeidsmiljøjobbingen i UNN HF:  
 Grunnopplæring i Helse- miljø- og sikkerhet jmfr. arbeidsmiljøloven. 
 Veiledning og tilstedeværelse i sykefraværsoppfølging jmfr. nye lovkrav i AML og FTL. 
 Tett samarbeid med NAV i vanskelige sykefraværsoppfølgingssaker. 
 Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter for et mer inkluderende arbeidsliv (IA), 

kompetansehevende kurs, innføring av nye lovkrav og prosjekter. 
 Oppgradering av det systematiske HMS-systemet, forbedring av verktøy og tilgjengelighet av 

disse. 
 Prosjekt "arbeid og psykisk helse", samarbeid med NAV. Tilbud om psykologisk rådgivning 

til ansatte som er eller står i fare for å bli sykmeldt pga lettere psykiske lidelser. 
 Tilbud om arbeidsmiljøkartlegging til alle avdelinger. 

Videre jobbes det strategisk med å samordne kvalitets-og HMS-arbeidet ved UNN HF. Det 
opprettes nå KVAM-grupper som bl.a. skal følge opp eksisterende tiltak for å bedre kvalitet og 
HMS, herunder tiltak mot sykefravær. 

Nordlandssykehuset HF 
Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles 
attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk 
samarbeid med NAV - etaten. Særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere er under utprøving. 
 
Sykehuset evaluerer i løpet av året utprøvde tiltak og vil gjøre en grundig kartlegging av årsakene 
til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Iverksetting av nye tiltak for å redusere 
sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Ytterligere tiltak vil bli tatt særskilt stilling 
til via behandling av problematikken i AMU og styret. 
 
Helse Finnmark HF 
I 2008 har følgende tiltak vært gjennomført eller initiert så langt: 
 Sykefraværsgruppe som arbeider nedenfra og opp er blitt reorganisert/etablert. Gruppen ledes 

av HMS-rådgiver  
 Alle klinikker og avdelinger har nå avtale om bedriftshelsetjeneste  
 NAV Arbeidslivssenter er involvert i pilotprosjektet for sykefravær 
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Arbeidsmiljøutvalget i Helse Finnmark HF vedtok 24. april 2008 å gjenopprette en sykefraværs-
gruppe som arbeider etter form av et pilotprosjekt. Som et ledd i det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet i Helse Finnmark HF skal prosjektgruppen for sykefravær gjennomføre en 
undersøkelse av arbeidsmiljøet i to avdelinger i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus. Det er et 
ønske at organisasjonen og ledelsen i Helse Finnmark kan få økt kunnskap om årsaker til 
sykefravær og løsninger som kan være med på å redusere fraværet. 
 
Sykehusapotek Nord 
Langtidsfraværet vurderes i hovedsak å ikke være arbeidsrelatert, men det vil fortsatt være fokus 
på å redusere fraværet der dette er mulig.   
 

2.2.2 Bemanning 
 

Månedsverk 2. tertial 07 2. tertial 08 Differanse
Helse Finnmark 1377 1558 181

UNN 6279 6123 ‐156

Nordlandssykehuset 3344 3229 ‐115

Helgelandssykehuset 1281 1306 25

Sykehusapotek Nord 79 82 2

Helse Nord RHF 50 54 4

Helse Nord IKT 130 142 13

Sum Helse Nord 12 540 12 494 ‐46  
Tabell: Gjennomsnittlig månedsverk Helse Nord 2. tertial 2007 og 2008. 

 
I 2. tertial var det 12 494 månedsverk i Helse Nord. Dette er 46 færre enn på samme tid i 2007.  
 
Hittil i å er det en økning på 25 månedsverk i snitt i Helse Nord. Dersom vi tar høyde for planlagt 
økning i ambulanse, avhending av barnehager og opptrappingsplan psykiatri er det hittil i år en 
nedgang på rundt 100 månedsverk. 
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Figur: Antall månedsverk Helse Nord 2006 - 2008 

 
Helse Finnmark har den største økningen i foretaksgruppen. Økningen består i stor grad av 
overtakelse av ambulansetjenesten. I tillegg til planlagt økning på rundt 150 årsverk er det også 
en økning i ambulansen på 35 - 50 månedsverk utover dette. I tillegg har foretaket ikke redusert 
årsverkforbruket i de somatiske klinikkene som budsjettert. 
 
UNN har en ganske stor nedgang i bemanningen i august. UNN har fått ført lønnen for 
ferievikarene på et tidligere tidspunkt enn tidligere år. Dette har gjort at bemanningen var høyere 
i juli, og fikk en nedgang igjen i august. Det er også forventet en effekt av dette i september. 
UNN har også hatt en reduksjon på 64 stillinger grunnet avhending av barnehager, som har noe 
effekt inn i 2. tertial i år. 
 
Nordlandssykehuset har også en nedgang i 2. tertial sammenlignet med samme periode i 2007. 
Dette er en trend som har kommet utover våren , men nivået er fremdeles lavere enn forutsatt i 
budsjettet.  
 
Helgelandssykehuset har en økning på rundt 25 månedsverk sammenlignet med samme periode i 
2007. Økningen er den samme som det har vært de siste månedene. Det er ikke tilført noen nye 
oppgaver siden samme måned i fjor, men det er gjort noen ansettelser av leger som tidligere har 
vært innleid. Dette utgjør noe av økningen. 
 
Helse Nord IKT har en økning på 13 månedsverk fra samme periode i fjor. Dette er i hovedsak 
stillinger knyttet til finansierte prosjekter. 
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2.3 Aktivitet  
Aktiviteten på somatikk holder seg relativt stabil. Vi ser at tendensen med vridning fra 
heldøgnsbehandling over på dagbehandling og poliklinikk holder seg. Dette er ønsket utvikling. 
 
Innen psykiatri er den polikliniske aktiviteten over plan, mens døgnaktiviteten er under plan. 
Dette gjelder både barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Grunnen til dette er blant 
annet at døgnplasser gjøres om til dagbehandling og poliklinisk behandling. Dette er en ønsket 
utvikling. Plantallene er derimot ikke justert for denne vridningen. Dette vil bli fulgt opp. 
 
Innen rusomsorgen er også aktiviteten økt. I tillegg er det kortere liggetid enn det har vært før. 
Dette er også i tråd med føringene som er gitt. 
 

2.3.1 Somatikk  
Helse Nord - somatisk aktivitet 2007 2008 Endring 
Totalt antall opphold somatikk 92 279 90 939 -1,5 %
herav
dagkirurgi 15 892 18 070 13,7 % sum dag/poliklinikk
elektive dagopphold 18 361 15 991 -12,9 % 2,8 %
innlagte heldøgnsopphold 58 026 56 878 -2,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 276 301 285 074 3,2 %
Sum opphold+konsultasjoner 368 580 376 013 2,0 %  

Tabell: Aktivitet somatikk januar–august 2007 sammenlignet med januar–august 2008 
 
 
Innen somatikken har aktiviteten samlet sett økt 2 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Totalt er antall opphold redusert med 1,5 %. Mens dagkirurgi øker med opp mot 14 % synker 
aktiviteten spesielt når det gjelder elektive dagopphold, men også helgdøgnsinnleggelser går noe 
ned. Det er vekst i dag- og poliklinisk behandling på totalt 2,8 %, antallet polikliniske 
konsultasjoner øker med 3,2 %.  
 
Utviklingen i foretakene er noe ulik. Mens UNN og Helse Finnmark har nærmest stabil utvikling 
hvis vi ser på aktiviteten sett under ett (opphold og konsultasjoner), øker aktivitetesnivået spesielt 
på Helgeland, men også ved NLSH. Det samme gjelder totalt antall opphold, hvor særlig UNN, 
men også Helse Finnmark har en negativ utvikling, mens Helgeland og NLSH viser vekst. Ved 
UNN øker antallet polikliniske konsultasjoner og dagkirurgi. Særlig antall elektive dagophold, 
men også innleggelser går ned. Tendensen til nedgang i antallet elektive dagopphold er enda 
sterkere i Helse Finnmark, men her er økningen i dagkirurgi mer beskjeden, og innleggelser og 
polikliniske konsultasjoner er omtrent på nivå med i fjor. På Helgeland er det som nevnt vekst på 
alle områder, både innleggelser, dag- og poliklinikk, antall elektive dagopphold øker mest. NLSH 
har en liten nedgang i antallet heldøgnsopphold, men ellers vekst.      
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2.3.2 Psykisk helse  
Barne- og ungdomspsykiatri 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 41 312 50 290 40 812 21,7 % 23,2 %
Antall utskrevne pasienter 174 185 172 6,3 % 7,8 %
Antall liggedøgn 6 433 6 031 8 045 -6,2 % -25,0 %
Antall oppholdsdager 205 148 464 -27,8 % -68,1 %
Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 66 531 72 687 66 394 9,3 % 9,5 %  

Tabell: Aktivitet Barne- og ungdomspsykiatrien januar-august 2007 sammenlignet med 
januar-august 2008 og plan for så langt i 2008 

  
Det er fremdeles utfordringer med kvalitet i plantallene, derfor fokuseres først og fremst på 
utvikling fra i fjor.  
 
Veksten innen poliklinisk behandling i barne- og ungdomspsykiatri fortsetter (+ 21,7 % 
sammenlignet med samme periode i fjor). Antall liggedøgn og antall oppholdsdager går sterkt 
ned, mens antall tiltak øker. Denne utviklingen er også helt i tråd med kravene om at barn og 
unge primært skal behandles i nærheten av bostedet, og i minst mulig grad innlegges. Dette 
gjelder alle helseforetak, hvor både vridning mot poliklinisk behandling, flere besatte stillinger og 
trolig bedre registrering er forklaringsvariabler.  
 
Voksenpsykiatri 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall polikliniske konsultasjoner 64 281 66 039 67 602 2,7 % -2,3 %
Antall utskrevne pasienter 3 594 3 752 3 542 4,4 % 5,9 %
Antall liggedøgn 84 734 80 826 88 306 -4,6 % -8,5 %
Antall oppholdsdager 4 460 4 814 5 612 7,9 % -14,2 %  
Tabell: Aktivitet voksenpsykiatrien januar-august 2007 sammenlignet med januar-august 

2008 og plan for så langt i 2008 
 
 
Innen voksenpsykiatri er veksten innen poliklinisk behandling ikke så stor, og den ligger også 
lavere enn plan. Antallet liggedøgn er også noe lavere enn samme periode i fjor (-4,6%), og en 
god del lavere enn plantallene skulle tilsi. 
 
Selv om det er vekst innenfor de fleste av de fire indikatorene vurderer administrerende direktør 
at veksten burde ha vært sterkere. 
 

2.3.3 Rusomsorg  
Rusomsorg 2 007 2 008 plan 2008 endring 07-08 avvik fra plan
Antall utskrevne pasienter 464 487 506 5,0 % -3,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner 3 767 7 661 3 665 103,4 % 109,0 %
Antall liggedøgn 30 625 31 607 33 000 3,2 % -4,2 %  
Tabell: Aktivitet rusomsorgen januar-august 2007 sammenlignet med januar-august 2008 

og plan så langt i 2008. 
 
Aktivitetsveksten innen rusomsorgen, spesielt poliklinisk, fortsetter samlet sett, og ender på +109 
% over plan. Aktiviteten i NLSH har gått noe ned. Antallet utskrevne pasienter og antall 
liggedøgn er lavere enn plan, selv om det er vekst i Helse Finnmark. 
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Det er også en økning i kjøp av tjenester på rus fra andre regioner og private, ned unntak av 
Klinikk Nord som har nedgang når det gjelder utskrevne pasienter sammenlignet med i fjor. 

2.4 Økonomi 

2.4.1 Resultat  
 

2.4.1.1 Oppsummering 
Akkumulert per August

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

Basisramme 5 274 904 5 277 186 -2 281 0 %

-16 %
-3 % -30 %

-55 %
-13 %

-9 %
-81 %

-7 %

9 %
9 % 12 %

2 % 0 %

37 % 2 %
3 % 5 %

38 % 5 %
0 % 73 %

0 %
1 % 1 %
2 %  193 4108 %

1 %
2 % 7,8 %

-1 %
10 %

1 129 813 27 %
ISF egne pasienter 1 017 623 987 722 29 901 3 % 48 590 5 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 80 520 95 736 -15 215 80 520
Gjestepasienter 29 551 30 425 -874 -12 652
Polikliniske inntekter 71 079 66 489 4 590 7 % -85 391
Laboratorie- og radiologiinntekter 67 810 64 388 3 422 5 % -9 974
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 149 704 164 597 -14 893 15 037 11 %
Andre øremerkede tilskudd 137 038 112 829 24 210 21 % -566 745
Andre driftsinntekter 324 521 347 856 -23 336 9 200 3 %
Sum driftsinntekter 7 152 750 7 147 226 5 524 0 % 608 398 9,3 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 395 400 397 639 -2 240 -1 % 32 789
Kjøp av private helsetjenester 313 974 287 458 26 516 33 271
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 748 075 732 511 15 564 1 992

Innleid arbeidskraft - del av kto 458 100 044 72 958 27 086 1 722
Lønn til fast ansatte 3 235 649 3 131 500 104 149 160 103
Overtid og ekstrahjelp 231 673 167 744 63 929 11 238
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 676 774 675 587 1 187 284 895
arbeidskraft -225 469 -167 714 -57 754 34 % -12 336 6 %
Annen lønn 294 580 297 221 -2 641 -1 % 1 423
Avskrivninger 428 043 424 578 3 465 4 168
Nedskrivninger 3 271 3 214 57 3
Andre driftskostnader 1 139 663 1 148 353 -8 691 -1 % 6 103
Sum driftskostnader 7 341 676 7 171 049 170 627 528 560
Driftsresultat -188 926 -23 823 -165 103 693 % 79 838 -30 %
Finansinntekter 26 491 26 825 -334 9 385 55 %
Finanskostnader 36 425 39 858 -3 433 -9 % 3 382
Finansresultat -9 934 -13 034 3 099 -24 % 6 003 -38 %
Ordinært resultat -198 860 -36 856 -162 003 440 % 85 841 -30 %

Akkumulert per August

 
Tabell: Konsolidert regnskap for foretaksgruppen akkumulert per august og i forhold til 
akkumulert pr. august 2007 
 
Helse Nord har i august et resultat på -40,9 millioner kroner. Dette er 10,5 millioner kroner 
dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et budsjettavvik på - 162 millioner kroner. 
 
Inntektssiden er i hovedsak som budsjettert. Det er usikkerhet knyttet til ny ISF (innsatsstyrt 
finansiering) for somatisk poliklinisk aktivitet. Per august er det samlet tatt høyde for 15,2 mill kr 
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i inntektssvikt. Det er videre inntektsført 14,9 mill kr lavere enn budsjettert på opptrappingsplan 
for psykisk helse. Det forventes at dette avviket reduseres utover året.  
 
Driftskostnadene er 170,6 mill kr (2 %) over budsjett per august. Lønnsområdet viser et samlet 
avvik på 108,9 mill kr (2,7 %). Også varekostnader, innleid arbeidskraft og kjøp av private 
helsetjenester viser merforbruk. Andre driftskostnader viser besparelse på 8,7 mill kr hvor 25,4 
mill kr er relatert til styrets reserve. Justert for styrets reserve er det en merkostnad på 16,7 
millioner kroner. 

2.4.1.2 Resultatutvikling 

 
Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik

august august august hittil i år hittil i år hittil i år
Helgelandssykehuset HF -3,7 -3,4 -0,3 -19,4 -6,7 -12,8
Nordlandssykehuset HF -17,3 -6,1 -11,2 -62,0 25,3 -87,4
UNN HF -35,7 -14,6 -21,1 -106,3 -29,1 -77,3
Helse Finnmark HF -15,7 -10,2 -5,6 -59,6 -28,7 -30,8
Sykehusapotek Nord HF 1,0 1,0 0,0 -0,4 1,1 -1,5
Helse Nord IKT 2,2 0,8 1,4 4,7 -0,5 5,3
Helse Nord RHF 28,3 2,2 26,2 44,2 1,8 42,4
SUM Helse Nord -40,9 -30,3 -10,5 -198,9 -36,9 -162,0  
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august og hittil i år 
 
Det er tre vesentlige drivere i resultatutviklingen i august. Helse Nord RHF har begynt å 
inntektsføre en reserve som var ment å bli brukt til ny aktivitet i foretaksgruppen forutsatt at det 
var økonomisk balanse etter første halvår. UNN har budsjettert med en rekke tiltak som skulle få 
full effekt fra august av. Denne effekten er forsinket slik at de budsjetterte kostnadsbesparelsene 
ikke kommer om planlagt. Nordlandssykehuset mangler fortsatt tiltak for å løse 
omstillingsutfordringen i 2008. Dette bidrar sterkt til å øke underskuddet i Nordlandssykehuset. 
 
 

Budsjettavvik i 
% av inntekt

Budsjettavvik i 
% av inntekt

august hittil i år
Helgelandssykehuset HF -0,3 % -1,7 %
Nordlandssykehuset HF -5,5 % -4,9 %
UNN HF -6,0 % -2,4 %
Helse Finnmark HF -5,8 % -3,6 %
Sykehusapotek Nord HF 0,1 % -0,8 %
Helse Nord IKT 12,1 % 5,8 %
Helse Nord RHF 27,6 % 7,3 %
SUM Helse Nord -1,2 % -2,2 %  

Tabell: Budsjettavvik i % av omsetning denne måned og hittil i år 
 
Helse Nord har et budsjettavvik på -3,2 % i 2. tertial og -2,2 % hittil i år. Dette er en forverring 
fra 1. tertial der avviket utgjorde -1,8 % av inntektene. 
 
Nordlandssykehuset har 5,5 % i budsjettavvik i august, og 4,9 % hittil i år. Nordlandssykehusets 
avvik på 87,4 millioner kroner hittil i år er det største i Helse Nord relativt sett og nominelt. Som 
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nevnt over er en stor del av omstillingsutfordringene uten gode nok tiltak. Dette øker 
budsjettunderskuddet. Helseforetaket har hittil i år inntekter omtrent i tråd med budsjett (-2,4 mill 
kr), mens driftskostnadene er 82,2 mill kr over budsjett.  
 
Helse Finnmark har det største budsjettavviket målt i prosent av inntekter i august med -5,8 %. 
Dette tilsvarer et avvik på 5,6 millioner kroner dårligere enn budsjett. Helse Finnmark hadde også 
det største budsjettavviket i juli og kun Nordlandssykehuset har større avvik hittil i år. 
Helseforetaket har hittil i år inntekter omtrent som budsjettert (-2,3 mill kr), mens driftskostnader 
er 26,3 mill kr over budsjettert.  
 
UNN har et budsjettavvik på 20,3 millioner kroner i august. Effekten av omorganiseringene i 
LUO – Langsiktig Utvikling og Organisering – er budsjettert fra august og ut over året. Både 
prosjektet og effekten av det blir forsinket. I tillegg til dette er det budsjettert effekt av endret 
legelønnsordning som det ennå ikke er kommet effekt av. Helseforetaket har hittil i år 40 mill kr 
høyere inntekter enn budsjettert (i hovedsak ISF inntekter), mens driftskostnadene er 114,2 mill 
kr over budsjettert.  
 
Helgelandssykehuset har et resultat som er 0,3 millioner dårligere enn budsjett i august. Dette er 
bedre enn de foregående månedene som hadde større negative avvik. Det akkumulerte avviket i 
år er på 12,8 millioner kroner dårligere enn budsjett. Helseforetaket har 9,3 mill kr lavere 
inntekter enn budsjettert (i hovedsak opptrappingsplan for psykisk helse og ISF somatisk 
poliklinikk). Driftskostnader er i tråd med budsjett.  
 
Sykehusapoteket har denne måneden et resultat i balanse Helseforetaket har 7,3 mill kr lavere 
inntekter enn budsjettert og 5,8 mill kr lavere driftskostnader enn budsjettert. 
 
Helse Nord IKT har et overskudd hittil i år på 5,3 millioner kroner. Prognosen for 2008 er at 
Helse Nord IKT skal gå i balanse. Inntekter er 1,4 mill kr lavere enn budsjettert, mens 
driftskostnader er 7,5 mill kr lavere enn budsjett.  
 
Helse Nord RHF har et overskudd på 44,2 mill kr, hvorav 25,4 mill kr er relatert til inntektsføring 
av styrets reserve. Styrets reserve inntektsføres over årets 5 siste måneder. Finansresultat bidrar 
til overskuddet i 2008.  

2.4.1.3 Estimat for året  

 
Fra Helgelandssykehuset og UNN er det signalisert noe forverring i årsprognosen, men i sum 
vurderer administrerende direktør prognosen til å være uendret. Prognosen for Helse Nord pr 31. 
august er på 200 – 220 millioner kroner dårligere enn budsjett. Dette den samme prognosen som 
administrerende direktør hadde pr. 31. juli. 

2.4.2 Gjennomføring av tiltak ute i foretakene 
Helseforetakene la i budsjett 2008 til grunn behov for omstillingstiltak på om lag 530 mill kr. Det 
er lagt opp til månedlig rapportering av gjennomføring av tiltaksplanen, hvor 
gjennomføringsrisisko, realisert effekt samt sannsynlig årseffekt er blant områdene som belyses. 
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Realisering av resultatkrav samt gjennomføring av tiltakspakken er sentrale tema i de månedlige 
oppfølgingsmøtene mellom den administrative ledelsen i helseforetakene og Helse Nord RHF. 
 
Hittil i år rapporteres det å ha gjennomført tiltak for ca. 111 millioner kroner. Dette er 21 % av de 
planlagte tiltakene på 531,7 millioner kroner som lå til grunn i budsjett for 2008. 
 
Pr. 31. august vurderes det til at sannsynlig måloppnåelse for tiltak i 2008 er ca. 230 millioner. 
Dette er et avvik på rundt 300 millioner kroner fra målet.  
Det er særlig tre forhold som kan forklare det økonomiske avviket fra resultatmålet: 

 Økte kostnader til ambulansedrift i Helse Finnmark  ca  30 mill 
 Økte lønnskostnader ut over budsjett   ca  53 mill 
 Manglende effekt av planlagte omstillingstiltak  ca 300 mill 
 I tillegg er det en del mindre avvik for eksempel, medisinbruk m.m. 

 
Tar vi forholdene beskrevet over og trekker fra styrets reserve og estimerte besparelser ved Helse 
Nord RHF på til sammen rundt 160 millioner kroner kommer vi frem til resultatprognosen for 
2008 på ca. 220 millioner kroner i avvik fra styringsmål. 
 
Figuren under viser forventet gjennomføringsgrad i 2008 av tiltaksplanen fordelt etter hvilken 
gjennomføringsrisisko det enkelte tiltak ble vurdert å ha. Dette synliggjør nødvendigheten av god 
styring av risiko knyttet til tiltaksplanene, der planlegging og gjennomføring av risikoreduserende 
tiltak må til for å sikre realisering av de forventede økonomiske effektene. 
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Figur: Sannsynlig måloppnåelse i prosent av planlagt fordelt på vurdering av 
gjennomføringsrisiko 
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Planlagt effekt 
Sannsynlig 

måloppnåelse i 1000 Sannsynlig Måloppnåelse hittil i Måloppnåelse hittil i 
tiltaksplan 2008 kr måloppåelse i % år i % år i 1000 kr

21 % 111 242

elseforetak
67 143 33 729 50 % 28 % 19 116

270 850 108 650 40 % 14 % 36 738
171 970 69 743 41 % 25 % 43 379

21 700 18 013 83 % 55 % 12 009
531 663 230 135 43 %

Helgelandssykehuset
SUM Helse Nord

Helse Finnmark
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Nordlandssykehuset

H

 
delt på Helseforetak 

 

ordlandssykehuset har gjennomført en del av tiltakene de hadde detaljert ut tidligere i år, men 

yremøtet i Nordlandssykehuset i 
juni og presentert for styret i Sak 75-2008 Oppfølging av tertialrapport 1-2008, jf sak 60-2008. 

else Finnmark har manglende gjennomføring spesielt knyttet til effektivisering av klinikkene i 
de 

lle foretakene har gjennomført akuttiltak for å bedre resultatet i 2008 ved å legge sterkere 

leie av helsepersonell. Blant annet er praksisen 
nne 

 
ginger utover 

høsten som tiltak for å bedre økonomien i 2008. 

a Helse Nord RHF for å få Helse Nord i balanse 

 av dem. 

rosesshjelp  
t gjennomført en analyse og vurdering av helseforetakenes tiltaksplaner, 

å opp 

mstillingsprosjekter i hvert av HF ene. 

Tabell: Planlagt, sannsynlig og oppnådd effekt av omstillingstiltak for
 
Hittil i år har UNN gjennomført forholdsvis lite av omstillingen budsjettert for i 2008 siden store
deler av denne er budsjettert mot slutten av året. I tillegg har store deler av den gjenværende 
budsjetterte effekten forsinket effekt og vil ikke komme før i 2009. Mye av 
underskuddsprognosen ved UNN skyldes derfor forsinket effekt av tiltak. 
 
N
sliter med at mye av omstillingsutfordringene ikke er godt nok konkretisert og representerer 
derfor en sentral utfordring. Nordlandssykehuset har i de seneste månedene konkretisert og 
iverksatt flere av tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med st

 
H
Hammerfest og Kirkenes. I tillegg er det store overskridelser på ambulanse. Dette er et områ
som Helse Finnmark ikke har klart å holde innenfor budsjett. 

2.4.3 Akuttiltak for å bedre økonomien i Helse Nord 
 
A
restriksjoner på innkjøp av utstyr, reisevirksomhet og kurskonferanse. Det er også blitt 
vanskeligere på enkelte av foretakene å foreta inn
skjerpet en del inn ved Nordlandssykehuset der det er opprettet et eget utvalg som skal godkje
all innleie. 

Både Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har videreført sommersten

Det er også gjort tiltak for å bedre likviditetssituasjonen ved slutten av året. I dette ligger det 
blant annet reduksjon i investeringer og generell resultatbedring. 

2.4.4 Tiltak fr
 

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord settes det i verk flere ulike tiltak med 
sikte på å bedre evnen til å gjennomføre planlagte omstillingstiltak og realisere gevinster
 
P
I vår/forsommer ble de
med hensyn til realisme og forventet resultat.  I forlengelsen av dette prosjektet, startes det n
konkrete prosjekter i alle HF hvor vi ved hjelp av innleid kompetanse skal bidra til å få 
gjennomført noen store o
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Internt fokus i RHF  
Omorganiseringen av RHF administrasjonen skal vri virksomheten vår fra rapportering og 
”brannslokking” til langsiktig planlegging, bistand til risikostyring, og oppfølging og forbedri
av prosesser og rutiner. 
 
Forankring av strategier og tiltak.  

ng 

tyreseminaret i oktober vil fokusere på styrenes rolle i styring og oppfølging av aktivitet og 

 allerede i 2008. 
faringene viser at vi ikke klarer å få full effekt av alle tiltak, det må derfor utarbeides tiltak for 

re økonomien i foretaksgruppen: 

 Forberedelsen til å overta nye oppgaver/funksjoner pågår (enkeltoppgjør pasienttransport, 
tte prosjekt m.m.) 

 Det er nå stort fokus på likviditet, bremse investeringer og følge opp inntekter, det vil gi 

 Aktivitet og tiltak i RHF regi gjennomgås med sikte på å redusere kostnadene i år 

2.4.5 Investeringer 
 

Helseforetakene har gjennomført investeringer for 255,9 mill kr hittil, 43 % av godkjent ramme.  
 

S
tiltak i HFene. Det er stilt krav om å styrebehandle tiltak for å oppnå balanse i 2009 innen 8. 
oktober 2008, for å sikre at tiltak for å oppnå balanse i 2009 er satt i gang
Er
større beløp enn estimert omstillingsutfordring for å sikre at målene blir fult opp. 
 
I tillegg til en mer proaktiv tilnærming til de økonomiske utfordringene pågår det en del enkelt 
aktiviteter i RHF som vil bidra til å bed
   

nasjonalt stab/stø

netto reduserte rentekostnader 

Ubrukte rammer
Investeringer 2002-2007 Ramme 2008 Sum disponibelt invest hittil 08 Forbruk 
Helse Nord RHF 31,8 -3,6 28,2 3,6 13 %
Helse Finnmark 16,2 54,0 70,2 50,9 73 %
UNN 3,7 125,0 128,7 58,4 45 %
NLSH -37,1 323,8 286,7 97,3 34 % 

geland -1,0 25,0 24,0 33,1 138 %
30 %

Ubrukte rammer ikke korrigert for evt. Gavemidler som er benyttet til investering 

Hel
Apotek 1,1 1,5 2,6 0,8
HN IKT 0,7 53,3 54,0 11,8 22 %
SUM 15,5 579,0 594,5 255,9 43 %

 

ikviditetsbudsjett og prognose legger til grunn at foretaksgruppen investerer i tråd med 
odkjente rammer. Nordlandssykehuset utsetter nå investeringene i den grad det er mulig, mens 

UNN har innført tilnærmet investeringsstopp.  

2.4.6 Likviditetsutvikling  
 
 

 
L
g
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Ved utgangen av august var likviditeten 71 mill kr bedre enn budsjett. Korrigert for lavere 
investeringsnivå enn forutsatt er beholdningen 73 mill kr dårligere enn budsjett ved utgangen av 
perioden.  
 
Som følge av estimert avvik fra resultatkravet forventes det at Helse Nord vil 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) og investeringer i tråd med godkjente 
rammer. Investeringstakten er foreløpig lavere enn lagt til grunn i budsjettet noe som bedrer 
situasjonen. Dette kan gjøre at vi klarer å holde oss innenfor kredittrammen på 700 millioner 
kroner i 2008. 
 
Alle helseforetakene har stort fokus på tiltak for å bedre resultatet i år og dermed redusere 
belastningen på likviditeten. 
 
Helse Finnmark, UNN, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF bremser investeringene og vil 
investere for mindre enn årets ramme i år. Det legges opp til å utsette investeringer for rundt 150 
millioner kroner i 2008. 
 
UNN har satt i gang prosessen med salg av boliger. 
 
Det er gjennomført en CM analyse (gjennomgang av kontantstrømmen) for Apoteket. Den 
påviste noen forbedringspunkter. Det planlegges gjennomført tilsvarende analyse av et større 
foretak i løpet av høsten. 
 
Alle helseforetakene har en gjennomgang av sine fordringer og økt fokus på innkreving av 
inntekter. 
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Helse Nord RHF gjennomgår sine planer og legger opp til å bedre resultatet ut over tidligere 
prognose. Dette vil gi en bedre likviditet. 

2.4.7 Prioritering 

Funksjon Årsregnskap 2007 Regnskap hittil i år Justert budsjett hittil i år Årsbudsjett
Sum Somatikk 7 114 121             4 853 776             4 698 716                    7 262 458        
Sum Psykisk helse 1 742 650             1 173 354             1 167 823                    1 830 007        
Sum Rusomsorg 178 330                155 439                142 128                       219 449           
Ambulanse 567 217                405 572                379 844                       580 688           
Luftambulanse 272 226                203 107                201 014                       302 650           
Pasienttransport 579 515                391 474                383 394                       590 643           
Sum Prehospitale tjenester 1 418 958             1 000 153             964 252                       1 473 981        
Sum Administrasjon, personal 271 614                158 954                198 153                       406 016           
Sum driftskostnader 10 725 673          7 341 675             7 171 072                   11 191 911     

Brutto driftskostnader per funksjonsområde

s 
Tabell: Fordeling kostnader i 1000 kroner på funksjon årsregnskap 2007, regnskap hittil i 

år, budsjett hittil i år og årsbudsjett 2008 
 

Funksjonsregnskapet per august viser et merforbruk innen somatisk virksomhet som er relatert til 
manglende omstilling. Relativ andel av kostnader hittil i år er lavere innen somatikk og psykisk 
helsevern, mens den er noe høyere innen rusomsorg. Det er budsjettert med en prioritering av 
psykisk helse og rus. En større andel av ressursene nyttes innen prehospitale tjenester i år 
sammenlignet med i fjor. Kostnader innen administrasjon er lavere enn budsjettert, noe som 
delvis skyldes at tilbakeholdt reserve er budsjettert her.  
 
 

Funksjon R 2007 R hittil i år Bud hittil i år Årsbudsjett
Sum Somatikk 66,3 % 66,1 % 65,5 % 64,9 %
Sum Psykisk helse 16,2 % 16,0 % 16,3 % 16,4 %
Sum Rusomsorg 1,7 % 2,1 % 2,0 % 2,0 %
Ambulanse 5,3 % 5,5 % 5,3 % 5,2 %
Luftambulanse 2,5 % 2,8 % 2,8 % 2,7 %
Pasienttransport 5,4 % 5,3 % 5,3 % 5,3 %
Sum Prehospitale tjenester 13,2 % 13,6 % 13,4 % 13,2 %
Sum Administrasjon, personal 2,5 % 2,2 % 2,8 % 3,6 %
Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Andel av totale driftskostnader 

 
Tabell: Fordeling kostnader på funksjon årsregnskap 2007, regnskap hittil i år, budsjett 

hittil i år og årsbudsjett 2008 i prosent. 
 
Vi ser av dette at veksten i kostnader er høyere innen somatikken enn i psykisk helse, mens 
økningen i aktivitetstabellene er noe annerledes. Dette forklares med at kostnadsbildet på de to 
feltene er noe forskjellige og at økningen i psykiatrien kommer på områder som er billigere enn i 
somatikken. 
 
Forbedring av rutiner for registrering og vurdering av tildeling av rett til nødvendig 
helsehjelp, oppfølging av prioriteringsforskriften 
Som rapportert i 1.tertialrapport har Helsedirektoratet gjennomført et omfattende arbeid med 
utvikling av nasjonale veiledere for prioritering innen 16 medisinske fagområder (”Riktigere 
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prioritering i spesialisthelsetjenesten”). Fagfolk fra Helse Nord har deltatt i arbeidet. Forslagene 
har vært ute på høring, og det var ment at veilederne skulle lanseres høsten 2008. Dette er nå 
utsatt på foreløpig ukjent tid. Utkastene er blitt kjent i de aktuelle fagmiljøene, som allerede både 
har kunnet benytte de generelle og fagspesifikke veilederne. 
 
Arbeidet med prioritering på tvers av avdelinger og fagområder innen helseforetaket. 
Fagråd og fagnettverk må arbeide for å etablere mest mulig lik praksis i regionen  
Det vises til forrige punkt. Disse veilederne vil bli sentrale verktøy for vurdering av rett til 
nødvendig helsehjelp og prioriteringsstatus for pasienter, og bidra til ens forståelse og 
rettighetstildeling. Oppfølging i helseregionen er planlagt gjennom prosjekt i Helse Nord, hvor 
både helseforetak, fagråd og fagnettverk vil bli involvert på hensiktsmessig måte.  
 

3. Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet 
Overvåking av overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene (UNN, NLSH)  
UNN har som delprosjekt i LUO etablering av en 24 timers observasjonspost i tilknytning til 
Akuttmottaket. Tiltaket igangsettes så snart byggingsmessige endinger kan gjennomføres. 
 
Ved NLSH overvåkes belegget ved akuttpostene nøye, med betydelig fokus fra klinikkledelsene. 
2. tertial 2008 har beleggstallene gjennomsnittlig ved sykehusets tre akuttpsykiatriske poster vært 
noe lavere enn i første tertial (93 % mot 98 % i første tertial). Dette er fortsatt klart over det 
gjennomsnittsbelegget man burde ha ved slike avdelinger (85 %).  

 
Ved akuttposten Salten psykiatriske senter var det i 2. tertial et gjennomsnittlig belegg på 11,3 
pasienter, som tilsvarer 113 %, altså langt over målet på 85 %. Tallene for aktiviteten indikerer 
høyt aktivitetsnivå og en akuttberedskap som er mindre enn ønskelig i forhold til påtrykket. Det 
oppleves noen utfordringer med overføring av pasienter til annen del av spesialisthelsetjenesten 
(spesielt rehabiliteringsavdeling). I tillegg påpeker NLSH også at det oppleves utfordringerr med 
å få skrevet pasienter ut til enkelte kommuner. Ved sentralsykehusklinikkens akuttpsykiatriske 
avdeling (2 akuttposter) har man i andre tertial hatt et gjennomsnittlig pasientbelegg på 16,6 eller 
83 %, gjennomsnittlig oppholdstid 9,5 døgn (1. tertial: 19/95 % /12,2 døgn), noe som kan 
karakteriseres som en tilfredsstillende driftssituasjon og behandlingsaktivitet, spesielt med tanke 
på at akuttberedskapen har bedret seg. Avdelingen har hatt nedgang i belegget siden 2007, men 
det er uklart om dette skyldes tilfeldige variasjoner, bedring av overlegesituasjonen ved 
avdelingen, endringer i behandlingsnettverket eller annet. Fra avdelingens side opplever man 
også at samarbeidet med noen av DPS’ene har bedret seg, spesielt i forhold til pasienter med 
behov for øyeblikkelig hjelp, men som ikke nødvendigvis er i behov av innleggelse ved 
akuttpsykiatrisk avdeling. Overføringer fra avdelingen til enkelte av DPS’ene går lettere enn 
tidligere. Internt har man fortsatt uforholdsmessig lange opphold for pasienter som venter på 
ledig plass ved rehabiliteringsavdelingen.  
 

3.1.1 Fokus på kostnadseffektiv ambulansedrift gjennom kontinuerlig arbeid 
med tilpasninger og samhandling mellom ulike ressurser, avdelinger, 
sykehus og primærhelsetjeneste 
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Akuttmedisinsk avdeling ved UNN arbeider fortløpende med vurdering av basestrukturen, 
tjenesteplaner for ambulansepersonellet og samhandlingen med kommunene. 
 
Helgelandssykehuset har fokus på en kostnadseffektiv ambulansedrift i arbeidet med 
tiltaksplaner. Den største økonomiske utfordringen er for bilambulansene. Som påpekt i 1. 
tertialrapport arbeides det med implementerting av samarbeidsmodeller med 
kommunehelsetjenesten om felles utnytting av personale (Vega-modellen), flåtestyring, redusert 
bruk av overtid og mer detaljerte planer knyttet til enkelte ambulansestasjoner. Det arbeides også 
med kostnadsreduserende tiltak innen båtambulansene som ledd i tiltaksplanen. 
 
I NLSH arbeides det fortløpende med å se på tjenesteplaner og hvordan aktivtid kan flyttes til de 
perioder på døgnet hvor aktiviteten er størst. Det ligger fortsatt en utfordring i å unngå unødig 
ventetid på legevakt. Problemet er størst på interkommunal legevakt i Vesterålen. Ventetid er 
også et problem i forhold til å vente på avklaring for innleggelse, eller venting på polikliniske 
pasienter, og helseforetaket arbeider fortløpende med å få alle ledd til å bidra til bedre flyt. Dette 
betinger at store kliniske avdelinger bør vurdere å ha erfarne leger tilstede i akuttmottaket. 
Medisinsk avdeling har allerede etablert en ordning ved at lege i bakvakt er tilgjengelig i 
akuttmottaket. Det avdekkes periodevis avvik i rapportert oppdragstid mot faktisk medgått tid. 
GAT er et verktøy som bidrar til at slike avvik er lettere å kontrollere. Det er startet et arbeid med 
å gjennomgå journaler, timelister og AMIS-rapporter opp mot forespørsler i GAT. Dette arbeidet 
er imidlertid svært tidkrevende og må utføres manuelt. Nordlandssykehuset vurderer muligheten 
for å redusere døgnbilen i Glomfjord til en dagbil med endret stasjoneringssted Ørnes. I tillegg 
vurderes hvert område med henblikk på å transportere pasienten på rett nivå. Dette gjelder 
primært Bodø og Stokmarknes. Det vil si at en vurderer å flytte transport av pasienter som skal til 
rehabilitering over til syketransport. 

 
Ved overtakelsen av ambulansetjenesten ble det inngått en intensjonsavtale som påla foretaket å 
overta alt tidligere personell. Ved nytilsetting kan en stille fysiske krav. Denne muligheten hadde 
ikke Nordlandssykehuset på bakgrunn av intensjonsavtalen. Det ble vurdert som nødvendig å 
etablere treningstid for de ansatte for å nå de ønskede mål. I tillegg har arbeidsgiver tilbudt fri 
trening på helsestudio. En evaluering viser at det varierer hvor mye de ansatte benytter seg av 
disse tilbudene, og det pågår nå et arbeid med å si opp gjeldende avtaler. Arbeidsgiver vil fortsatt 
tilby fri trening, men dersom den enkelte ansatte ikke benytter seg av tilbudet vil det falle bort. 
Tiltaket ser heller ikke ut til å ha hatt effekt på sykefraværet.  
 
Helse Finnmark har lagt vekt på å finne tiltak i forhold til følgende: 
 
 Utnytte muligheten for koordinering av oppdrag i samarbeid med AMK. Tilbakeføring av 

pasient fra sykehus forsøkes koordinert med ledig retur fra distriktet. Måter å arrangere 
møtekjøring fra tilstøtende distrikter og fra stasjon nærmest sykehus.  

 Fordele aktiv tid mellom biler over den perioden som er mest belastet med oppdrag. Formålet 
er å redusere utrykning på passiv tid. 

 Utmelding av bil helt eller delvis ved kortidsfravær.  
 Bruk av vikarer, vikarpool for personell fra ambulanseskolen som ikke går inn i fast stilling. 

Alternative vikarer, sykepleiere og hjelpepleiere lokalt, og utlån fra andre stasjoner. Dette 
sees i sammenheng med punkt 3. 
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 Bruk av ambulansefly og helikopter ved lange transporter med ustabile akuttpasienter. 
Samarbeide med sykestue vedrørende pasienter som kan vente. 

 Bruk av lærlinger i 2.år som vikar ved fravær. 
 Reduksjon av ett årsverk fra 7 til 6, der det finnes en døgnbil i kombinasjon med en dagbil. 
 Refordeling av aktiv tid mellom stasjoner må også vurderes 
 
Det utarbeides tiltak, risikovurdering av tiltak og handlingsplan innenfor alle områdene. Tiltak 
med risikovurdering og handlingsplan skal være ferdig innen utgangen av september 2008. 
 
 

3.1.2 Sikre kompletthet og god kvalitet i rapporterte virksomhetsdata. 
UNN er i ferd med å starte pilotprosjekt med å iverksette målekort i samarbeid med Helse Nord 
RHF, og koordinert opp mot det regionale LIS-prosjektet (helhetlig styringsinformasjon). 
Løsningene man kommer frem til for innrapportering, analyse, presentasjon og bruk av 
styringsinformasjon på HF- og avdelingsnivå i denne fasen av prosjektet, skal også bidra til 
gjenbruk i de øvrige helseforetakene. 
 
Helgelandssykehuset arbeider kontinuerlig med dette, ikke minst i forbindelse med 
månedsrapporteringen til Helse Nord, hvor aktivitetsdata med fokus på sykehusforbruk og 
utvikling i forhold til plantall samt andre data gjennomgås og analyseres.    
 
Helse Finnmark har siden 2002 hatt kontrakt med Analysesentret Lovisenberg AS på analyse av 
pasientadministrative data fra somatisk sektor. Det utføres månedlige analyser på tilsendt 
anonymisert datamateriale som oversendes fra Helse Finnmark HF. Helse Finnmark har fast 
kontaktperson som har jevnlige møter og oppdatering med Analysesentret. Det har blitt holdt 
opplæring ved de to sykehusene på koding og bruk av ASL. Kursene ble fullført i august 2008. I 
juni 2008 ble det arrangert kurs i medisinsk koding i Tromsø for helsesekretærer i regi av 
Analysesenteret. Helse Finnmark deltok med 5 personer. 
 

3.2 Tiltak som kun skal rapporteres 2.tertial 
Gjennomgang egen virksomhet på alle områder for å sikre at foretaket ikke bruker 
ressurser på behandling som kan utføres på lokalsykehusnivå eller i primærhelsetjenesten 
(UNN, NLSH). 
UNN har ikke gjennomført særskilt arbeid på dette området i 2. tertial. Det vises til 
1.tertialrapport.  
 
I forbindelse med arbeidet med økonomisk tilpasning og utvikling av en god sammenhengende 
behandlingskjede har Nordlandssykehuset over lengre tid hatt fokus på å utføre oppgaver 
desentralt som kan utføres der, i tråd med LEON-prinsippet. Ambulerende spesialister har vært et 
av virkemidlene her. I tillegg har Nordlandssykehuset fått på plass prosjektleder i det regionale 
prosjektet for desentralisering av polikliniske kontroller, og vil også bistå Helgelandssykehuset 
med prosjektleder i prosjektet. Prosjektet vil representere et viktig bidrag i arbeidet for optimal 
desentralisering. I tillegg har det vært arbeidet med styrking av det desentrale tilbudet i Steigen 
(medisin i tillegg til føde) med vekt på utvikling av optimale prehospitale tjenester (ofte alternativ 
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til innleggelse), det planlegges nå også en tilsvarende utvikling i Meløy, og begge steder utredes 
her også etablering av lokalt røntgentilbud (muligheter for statlig prosjektfinansiering). 
 

3.2.1 Gjennomgang av egen virksomhet for å sikre at foretaket behandler så 
høy andel som mulig i eget foretak, ikke bruker ressurser på 
behandling som kan utføres i primærhelsetjenesten, samt vurdere om 
andre sykehus i eget foretak kan være alternativ til mer spesialisert 
nivå (Finnmark, Helgeland). 

Helse Finnmark arbeider aktivt med ventelistene for å være konkurransedyktig innenfor alle 
tjenesteområder. Kort ventetid sammen med god kvalitet på tjenestetilbudet er faktorer som er 
rekrutterende i forhold til pasienter. Helse Finnmark er videre avhengig av samarbeidet med 
UNN, slik at kontroller kan overføres til rett nivå, lokalsykehusene. I tillegg kan det nevnes at det 
aktive arbeidet med ventelistene gjør at de somatiske klinikkene har ingen fristbrudd i 
Hammerfest dette året og helt minimalt i Kirkenes. 

 
Helgelandssykehuset påpeker at best mulig utnytting av egne behandlingsressurser er en del av 
tiltaksplanarbeidet i helseforetaket. 3. tertial skal det foretas en systematisk gjennomgang av 
pasientstrømmer ut av helseforetaket innad i regionen, samordning mellom inntaksfunksjoner for 
å utjevne forskjeller i ventetider og det er også planlagt pilot på felles venteliste / inntak for 
nærmere definerte fagområder.  
 

3.2.2 Revidering av lokale avtaler med kommunene i opptaksområdet, i tråd 
med føringene i Nasjonal rammeavtale og tilhørende veileder. 

Overordnet avtale mellom UNN og kommunene ble revidert i 2007, og godkjent av UNN-styret i 
februar. Disse avtalene er nå til godkjenning i kommunene. Helgelandssykehuset har fortsatt ikke 
fått alle kommuner til å underskrive samarbeidsavtale med helseforetaket. Det er opprettet klinisk 
samarbeidsutvalg og overordnet samarbeidsorgan innen et område som pilot. Tidspunkt for 
revisjon av avtalene vil bli tatt opp ifb. med samarbeidsmøter. Nordlandssykehuset har inngått 
avtaler med alle kommunene i opptaksområdet, men de er ikke revidert i 2008. Helse Finnmark 
har tidligere inngått avtaler med alle kommunene, og har utarbeidet avtaler mellom DPSene og 
fleste kommunene. Arbeidet med en oppdatert versjon som skal være på klinikknivå både rus og 
psykiatri mot den enkelte kommune har stoppet opp i påvente av nye nasjonale retningslinjer som 
skulle være klar i desember 2007. Når retningslinjene er ferdig vil arbeidet gjenopptas. HFet vil 
ta opp saken på årlig møte med fylkesmannen i november. 
 

3.2.3 Samarbeidet om å videreutvikle kompetansenettverk for 
utviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme, narkolepsi, tourette) (UNN, 
NLSH). 

Arbeidsdelingen mellom UNN og NLSH har vært at UNN skulle arbeide med utvikling av 
kompetansenettverk for autisme og narkolepsi, mens NLSH skulle arbeide med nettverk for 
ADHD og Tourette syndrom. UNN har ikke igangsatt aktivitet på dette punktet 2.tertial 2008. 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset planla å utvikle dette forankret i 
etablering av nevropsykiatrisk enhet. Da denne etableringen ikke lot seg realisere, har foretakets 
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seksjon for kunnskapsbygging overtatt ansvaret for prosjektet med å drifte nettverksbyggingen. 
Det forutsettes tett samarbeid med fagmiljøet regionalt og lokalt. I løpet av høsten skal fagmiljøet 
være kartlagt, og en arbeidsgruppe skal være etablert.  Vinter og vårsemesteret brukes til å 
utarbeide en plan for gruppens virksomhet. Høsten 2009 planlegges første regionale samling. 

3.2.4 Sette i gang prosesser for å bedre tilbudet til slagrammede i tråd med 
ny kunnskap om akuttbehandling (ikke apotek) 

UNN vil i løpet av septemer 2008 starte opp et LEAN-pasientsforløpsprosjekt hvor 
slagbehandlinger ett av områdene. Konsulentfirmaet Agenda vil bistå Nevro- og 
ortopediklinikken (Nevrologisk avdeling), Geriatrisk avdeling, Diagnostisk klinikk og Akutt- og 
prehospitalklinikken i et prosjekt med bred inkludering av de involverte parter og med 
ledelsesforankring. Prosjektarbeidet er planlagt ferdigstilt i høstsemesteret. 
 
Alle enhetene i Helgelandssykehuset følger prinsippene i ”Faglige retningslinjer for behandling 
av hjerneslag i Helse Nord”. Alle enheter har slagenhet integrert i medisinsk avdeling, og 
retningslinjene ble gjennomgått i november 2007 med representanter for slagenhetene og 
indremedisinerne sammen med representanter for helse Nords Fagråd for hjerneslag.  
 
NLSH forutsetter at ny kunnskap sikter til såkalt Trombolyse hvor man innen 3 timer etter at en 
blodpropp har satt seg i et av hjernens blodkar gir Actilyse for å løse opp denne proppen. NLSH i 
Bodø har en velorganisert slagenhet hvor pasientene behandles etter nasjonale og internasjonale 
retningslinjer. Eventuelle nye veldokumenterte effektive behandlingsmåter implementeres raskt 
gjennom internundervisning, egen undervisning av ulikt helsepersonell, deltakelse i studier og 
nasjonale og internasjonale konferanser for å sikre faglig oppdatering. Trombolyse har vært brukt 
siden 2003 og dette er godt innarbeidet. Akutt rehabilitering i slagenhet og mulighet for videre 
rehabilitering i en rehabiliteringsavdeling utgjør en hjørnestein i moderne slagbehandling. Det er 
viktig å sikre at slagrammede får et godt tilbud når avdelingen skal slås sammen med Fysikalsk 
Medisinsk Rehabiliteringsavdeling og avdeling for Kliniske Servicefunksjoner, og reduseres med 
7 senger og 10,5 hjemler. 
 
I Helse Finnmark behandles slagrammede pasienter som akutte pasienter. Raskest mulig transport 
til sykehus iverksettes. Sykehuset kan utføre CT-scanning for å avkrefte blødning svært raskt slik 
at behandling kan iverksettes. Det kan også utføres MR undersøkelse, men ikke som akutt 
undersøkelse. Transporttiden til sykehuset er en begrensing i forhold til å iverksette 
trombolysebehandling. Slagpasienter behandles nå akutt i tråd med retningslinjene fra Fagrådet 
for hjerneslagbehandling i Nord-Norge, og slagmanualen som brukes på sykehuset ble i 2007 
revidert i tråd med denne. Trombolysebehandling av slagpasienter er så langt ikke brukt fordi 
tidsvinduet innen 3 timer etter symptomdebut må skje på sykehus etter CT/MR. Behovet for slik 
behandling vil være aktuelt for et par pasienter i året. Helse Finnmark kommer imidlertid til å ta 
dette i bruk i løpet av høsten. Det er viktig å understreke at dette er en marginal andel av 
akuttbehandlingen og at det er av vesentlig større betydning å ha en fungerende slagenhet med 
kompetent personell. 
 

side 46



3.2.5 Etablering av tilbud om lysbehandling av psoriasispasienter i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten (ikke apotek). 

Alle helseforetakene har etablert tilbud om lysbehandling. UNN åpnet en hudseksjon på Sonjatun 
mai 2007. Et grovt overslag viser at tiltaket sparer ca. 36 reiser per uke, bortimot 1300 reiser per 
år. I tillegg kommer pasientreiser som sparer 1-2 dager per måned, når det er ambulant tjeneste på 
Sonjatun. Ytterligere noen reiser spares ved at det ved behov gjøres telemedisinsk konsultasjon 
(lyspasienter) mot Sonjatun. Telemedisin for lyspasienter mot Narvik og Tromsø Militære 
Sykehus kan gi ytterligere sparing, men så langt er ikke noe planlagt (TMS har teleutstyr). UNN 
påpeker videre at Doris (stillbildekonsultasjoner) kan spare mange reiser, men at dette dessverre 
ikke har vært oppegående på en lang stund. 
 
Helgelandssykehuset har etablert tilbud om lysbehandling av psoriasispasienter ved 
hudpoliklinikken i Mosjøen. Det er også poliklinikk med alt som trengs av lysutstyr i Mo i Rana 
og i Brønnøysund er det en UVB sol innkjøpt av lokal psoriasisforening på 
kommunelegekontoret. For Nordlandssykehusets del er det etablert tilbud på Stokmarknes. 
Dekningen i Nordland er derfor forholdsvis god, når en ser bort fra Andøy og ytre del av Lofoten.  
Helse Finnmark har tilbud om lysbehandling i samarbeid med kommunene ved 
Spesialistpoliklikken i Alta, Spesialistlegesenteret i Karasjok og ved Hammerfest sykehus. Fra 
januar 2009 gis også lysbehandlingstilbud til psoriasispasienter i Nordkapp kommune. 
 

3.2.6 Innarbeiding av rusfeltet i samarbeidsavtalene med kommunene, 
inkludert prosedyrer for forsvarlig utskrivningspraksis (ikke apotek) 

UNN etablerer et KSU (Klinisk samarbeidsutvalg) som skal revidere avtaler og retningslinjer 
som gjelder innleggelser, opphold og utskrivelser. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom 
UNN, Tromsø fengsel og Tromsø kommune om samarbeid om helsetjenester til innsatte. 
I henhold til samarbeidsavtalene for Helgelandssykehuset, skal det inngås egne underavtaler 
knyttet til rusfeltet mellom DPS´ene og kommunene. Dette er ikke gjennomført i forhold til alle 
kommunene enda. For øvrig er det tett samarbeid med det kommunale behandlingsapparatet for 
rusomsorg. Nordlandssykehuset har inngått avtaler med alle kommunene i opptaksområdet, men 
disse er ikke revidert i 2008. Rusfeltet vil bli innarbeidet i forbindelse med revideringen. 
Helse Finnmark påpeker at innarbeiding av rusfeltet i samarbeidsavtalene med kommunene, 
inkludert prosedyrer for forsvarlig utskrivningspraksis er stoppet i påvente av nasjonale 
retningslinjer fra KS sentralt og departementet som er forventet ferdig i desember 2008 
 

3.2.7 I samhandling med fylkeskommune og lærested, sørge for at det tas 
inn nye lærlinger i ambulansefaget samt helsefagarbeid jf spesifisert 
antall (ikke apotek). 

Med unntak av Nordlandssykehuset, som rapporterer et frafall rett før oppstart på lærling innen 
helsefag, viser helseforetakenes rapportering at det tas inn det antall lærlinger innen ambulanse- 
og helsefag som er avtalt.  
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3.2.8 Rapportere inn antall elever som venter på å avvikle fagprøven (ikke 
apotek) 

Helseforetakene rapporterer ikke om at det er elever som venter på å avvikle fagprøve. En del 
elever har både 1 og 2 år igjen før de skal avvikle fagprøve. 
 

3.2.9 Tiltak for å sikre Lærings- og mestringssentrenes kapasitet og 
funksjon i foretaket. 

Lærings-og mestringssenteret (LMS) skal fremme opplæring av pasienter og pårørende i et 
likeverdig samarbeid mellom fagfolk og brukere, til pasienter med kronisk/langvarige sykdom og 
eller funksjonsnedsettelser.  
 
Det er etablert LMS i alle helseforetak, og ved alle sykehusene i regionen. De fleste tilbudene er 
etablert innenfor somatisk helse. UNN og NLSH har i 2008 etablert tiltak innenfor psykisk helse, 
og UNN har også etablert prosjekter innen rus, familierettede tilbud samt tilbud til samiske 
brukere. En videreføring av disse tiltakene som nå er finansiert av prosjektmidler, vil være 
avhengig av driftsmidler. 

 
LMS er en etablert del av virksomheten ved alle sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Det 
arrangeres det en rekke lærings-og mestringstilbud der både pasienter og pårørende deltar. 
De er mindre øremerkete midler til LMS´ene, slik at de må i større grad finansieres som den 
øvrige virksomheten i helseforetaket.  
 
Det er tre LMS i Nordlandssykehuset: 60% stilling ved LMS Lofoten, ett årsverk i Vesterålen, og 
LMS Bodø har fortsatt to årsverk i tillegg til en halv prosjektstilling ut oktober innen psykisk 
helsevern. Aktiviteten ved LMS i Bodø har i første halvdel av 2008 hatt en markant nedgang. 
Avdelingene har omtrent 30 % mindre kursaktivitet i forhold til 2007. Hovedårsaken til dette 
tillegges en omlegging av finansieringsordningen som gjør at sykehuset tjener mindre penger, og 
pasienter/pårørende må betale egenandel på kurs og overnatting. Det kan gi bekymring for 
utviklingen: på den ene siden kuttes liggetid og andelen polikliniske pasienter økes, samtidig som 
opplæringen reduseres. Det kan gi usikkerhet med hensyn til om pasienters rett til informasjon vil 
bli tilstrekkelig ivaretatt. Andre regionale helseforetak har særskilte støtteordninger til 
opplæringstaksten A99, som kan avhjelpe dette.  
 
LMS er med i utbyggingsplanene for det nye Nordlandssykehuset i Bodø, og samarbeider med 
seksjon for kunnskapsbygging om å medvirke til at brukernes kunnskaper og erfaringer er med i 
utviklingen av fagkunnskapen i sykehuset.  
 
Ved Klinikk Kirkenes er leder for LMS tilsatt og en driftsgruppe er under etablering. Gruppen 
skal sikre at det utarbeides årlig program for aktiviteten ved LMS. Det er allerede avholdt 
idédugnad på hvilke tilbud som trengs. Ved Klinikk Hammerfest koordineres LMS ved hjelp av 
koordinator i 50 % stilling. Kurstilbudene drives i samarbeid med fagpersoner hovedsakelig i 
medisinsk avdeling. Det gis i 2008 kurstilbud ved Hammerfest sykehus, ved 
Spesialistlegesenteret i Karasjok (samisk profil) og ved Spesialistpoliklinikken i Alta innenfor 
områdene diabetes, lunge- og hjertesykdom. 
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3.2.10 Gjennomført aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging i alle enheter i 
foretaket. 

UNN har ikke gjennomført aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging i alle enheter innen 2.tertial. Det 
legges imidlertid grunnlag i organisasjonen for å bedre kunne styre resurser mot aktivitet ved å 
kombinere Målekort i LIS, turnusplanleggingsverktøyet GAT, prosessverktøyet LEAN og 
klinikkorganisering. Samlet vil disse tiltakene gi mulighet til aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging. 
 
Helgelandssykehuset benytter GAT-arbeidsplansystem for alt personale utenom legene. Systemet 
er et nyttig verktøy i planlegging av personalforbruk i forhold til størrelse på aktiviteten og for å 
ikke bruke ”dyrere” variabellønn enn høyst nødvendig. Det arbeides konkret for å få til en bedre 
ressursstyring i forhold til aktivitet og fravær. Mo har tatt i bruk en ressursbank, som også 
Sandnessjøen og Mosjøen er i startgropa på. Det har imidlertid vist seg utfordrende å få 
tilstrekkelig antall søkere til Sandnessjøen. Det utarbeides månedlige oversikter over ressursbruk 
og aktivitetsnivå. 
 
NLSH har ikke gjennomført aktivitetsbasert bemanningsplanlegging som et overordnet, styrt 
prosjekt i sykehuset. Temaet har vært oppe i personalsjefgruppen i Helse Nord, og det arbeides nå 
med å følge dette opp. Ledere fra Helse Finnmark deltok på Helse Nord RHF's studietur til Helse 
Bergen, hvor dette var ett av temaene. Avdelingene i Helse Finnmark legger om til turnuser med 
26 ukers planleggingsperiode, iverksettelse innen utgangen av året. 
 

3.2.11 Gjennomføring av internkontrollrutiner med sikte på å dokumentere at 
eget internkontrollsystem fungerer. 

UNN har gjennomført intern revisjon på smittevern i 6 enheter, samt intern revisjon av 
avviksbehandling. Avvik rapporteres til sykehusledelsen. Det er også igangsatt arbeid med 
systemforbedring for oppfølging av alle revisjoner som fremlegges for foretaksledelsen i oktober. 
 
Helgelandssykehuset har arbeidet med forbedring av rutinene de to siste årene. Elektronisk 
avvikshåndtering ble innført fra januar 2008, og det observeres en stadig stigning i meldte avvik. 
Det er ikke gjennomført internrevisjoner i 2.tertial, men Helgeland følger en revisjonsplan som 
går over 2 år. Alle enheter bruker samme vernerundeskjema slik at alle ledere systematisk skal 
følge opp de samme områdene i hele foretaket. HMS-prosedyrer er utarbeidet på en rekke 
områder (legges inn i DocMap). Kvalitetsleder har etter hvert overtatt ansvaret for arbeidet med 
avvik og tilsynsarbeid. Det er fortsatt en del uløste oppgaver for å sikre nødvendig 
systemkontroll, men det har over lengre tid vært vanskelig å sette av tilstrekkelig med ressurser 
til dette. Det skal vurderes nærmere hvordan dette skal håndteres.  

 
Nordlandssykehuset har hittil i år gjennomført intern revisjon på flere områder i et større omfang 
enn før, og har ved utgangen av 2. tertial gjort internrevisjon på administrering/ håndtering av 
legemidler, HMS handlingsplaner, etablering- og drift av kvalitet- og arbeidsmiljøgrupper 
(KVAM grupper), prosedyrer og praksis knyttet til blodbank, informasjonssikkerhet og 
smittevern. Kontrollen har avdekket en del avvik og forbedringsområder som det er gitt frister for 
å lukke. En del av avvikene er allerede lukket. 

side 49



Administrering/håndtering av legemidler er utpekt som innsatsområde for foretakets 
kvalitetsarbeid og følges kontinuerlig opp gjennom linjeorganisasjonen, kvalitetsutvalg og 
farmasøyter fra Apoteket Nord.  

 
Helse Finnmark har nedsatt en partssammensatt revisjonsgruppe for videreutvikling av det 
overordnede HMS-systemet og revisjon av hovedhåndbok HMS. Forbedring av overordnet 
system for internkontroll og avvikshåndtering er iverksatt. Arbeidet ledes av HMS rådgiver. 
 

3.2.12 Andel kvinner i lederstillinger 
Rapporteringen fra helseforetakene har i varierende grad inkludert avdelingsledelse og 
toppledelse, men det ser ut til at andelen kvinner i foretaksledelsen varierer fra 17 % (Helgeland) 
til 75 % (Helse Finnmark). Inkluderes avdelingsledelsen er andelen kvinner av naturlige årsaker 
en del høyere.   
 

3.2.13 Kort- og langsiktig rekrutteringsbehov for de neste 10 år 
Utviklingen innen spesialisthelsetjenesten betyr at personellsammensetningen må vurderes på en 
annen måte. Pasientenes behov, og endret behandlingstilbud, vil avgjøre behovet for hvilket 
kompetansenivå som må opprettholdes eller utvikles framover. Alle helseforetakene i Helse Nord 
har i større eller mindre grad problemer med å rekruttere tilstrekkelig personell med rett 
kompetanse, men har i varierende grad foretatt grundigere analyser rundt dette.  
 
Helgelandssykehuset har av ressursmessige hensyn foreløpig ikke prioritert å lage denne 
oversikten. Etter hvert som kompetanse på rapportsiden i personalstaben bygges opp, vil dette bli 
høyt prioritert, og rapporteres nærmere om til årlig melding. Nordlandssykehuset er inne i en 
større omstillingsprosess, der nedbemanning er en av konsekvensene, og der det konkrete 
framtidige behovet ikke er konkludert. NLSH påpeker at rekrutteringssituasjonen endrer seg 
kontinuerlig. For noen legespesialistgrupper har det vært iverksatt særskilte rekrutteringstiltak 
(eks psykiatri og kirurgi, geriatri). Det utdannes få bioingeniører, noe som kan medføre at det 
også på kort sikt må iverksettes særskilte rekrutteringstiltak, slik det tidligere er gjort for både 
sykepleiere og radiografer.  
 
Ut over å vise til mangel på intensivsykepleiere, hvor det iverksettes stimuleringstiltak for å øke 
utdanningstakten og stabilisere intensivsykepleiere, har ikke UNN foretatt nærmere analyser av 
behovet. Helse Finnmark har kontinuerlig behov for både jordmødre, spesialsykepleiere (intensiv, 
operasjon og anestesi). Innenfor legetjenesten er det et kortsiktig rekrutteringsbehov innenfor 
områdene pediatri, anestesi, medisin, gynekologi (Kirkenes) og radiologi. Flere av disse 
fagområdene har per dags dato vakante overlegestillinger. Om noen år øker behovet for å 
rekruttere overleger innenfor fagområdet kirurgi.  
 

3.2.14 Reduksjon av ufrivillig deltid 
 
De forskjellige foretakene følger opp kartlegging av ufrivillig deltid. Dette er et prioritert område 
fra Helse Nord RHF i oppfølgingen av helseforetakene. 
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UNN har i 2. Tertial 820 deltidsansatte og kartlegger for tiden nivået på ufrivillig deltid og vil 
legge frem oversikt til styret i oktober.   
 
Helse Finnmark har ennå ikke satt i gang selve kartleggingen, men skal gjennomføre dette på lik 
linje med resten av Helse Nord.  
 
Nordlandssykehuset gjennomførte ved sist årsskifte en undersøkelse blant sykehusets 
deltidsansatte. Bruk av deltid er således kartlagt, og ønsker om endring er kartlagt konkret på 
navn. I forbindelse med den videre oppfølging har sykehuset nedsatt en partsammensatt gruppe 
som er i arbeid med å vurdere og foreslå aktuelle tiltak ift. de foreliggende ønsker. 
 
Helgelandssykehuset vil gjennomføre en slik undersøkelse, men avventer foreløpig en beslutning 
om valg av verktøy i datafangsten. 
 

3.2.15 Integrere risikostyring i eksisterende styringsprosesser (mål- og 
resultatstyring) 

 
Helseforetakene har noe ulik metodikk for risikostyring og arbeidet er forskjellig integrert på de 
forskjellige helseforetakene. Helse Finnmark har kommet lengst av helseforetakene i å vurdere 
risikoen i forskjellige prosjekter og tiltak som gjøres.  Alle helseforetakene rapporterer risikovurderte 
tiltak jevnlig til Helse Nord. Selv om ingen av helseforetakene har et helhetlig risikostyringsverktøy 
har alle helseforetakene et bevisst forhold til vurdering av risiko. 
 
Unn har risikoanalyser på utvalgte områder. I første omgang på informasjonssikkerhet. Det er etablert 
rutiner og prosedyrer for behovsprøving og gjennomføring av risikoanalyser.   
 
I tillegg til risikovurdering av tiltak gjør Helgelandssykehuset løpende risikovurderinger av de enkelte 
punktene i tiltaksplanene.  Dette er mest knyttet til risiko for å ikke nå økonomiske mål. 
Helgelandssykehuset har et forholdsvis avansert internrapporteringssystem for risikostyring innenfor 
økonomifeltet. 
 
Nordlandssykehuset gjennomfører risikoanalyser og -vurderinger  i rapportering og oppfølging av 
tiltak implementert i foretaket. I forkant av budsjettåret gjennomføres risikoanalyser knyttet til 
enkelte tiltak, men dette gjøres ikke for generelle driftsbesparende tiltak. Mål- og resultatstyring er i 
hovedsak knyttet til resultatutviklingen i den enkelte avdeling, og utføres på tiltaksnivå kun i tilfeller 
hvor det vurderes som hensiktsmessig.  
 
Helse Nord vil i tiden fremover jobbe med å utvikle og iverksette et system for risikostyring i 
virksomheten. Et opplegg som vil involvere helseforetakene. Se for øvrig egen sak om 
risikovurdering av Helse Nord. 
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STYRESAK 105-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 9-2008 
 Sakspapirene legges frem ved møtestart. 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 106-2008  INTERN KASSAKREDITT, ØKNING 
 NORDLANDSSYKEHUSET HF 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet i møte, den 6. august 2008, styresak 38/2008 
likviditetssituasjonen i foretaket og konkluderte med et behov for økt intern kassakreditt på 
140 mill kroner i år.  
 
I denne saken foreslås det å øke den interne kassakreditten til Nordlandssykehuset med 50 
mill kroner. 
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
Nordlandssykehuset har i styresak 38/2008 bedt om å få tilført kr. 140 mill i styrket likviditet. 
Behovet for likviditetstilførsel er begrunnet med den svake økonomiske utviklingen og store 
utbetalinger til pensjonspremie. Dersom ikke helseforetakets rammer for kassakreditt økes, vil 
ikke foretaket kunne betale sine regninger på forfall. I foretaksmøtet i februar 2008 ble 
vedtektene for Nordlandssykehuset endret slik at foretaket kan ta opp lån på til sammen 1.100 
mill kroner. Det foreslås i denne saken å øke rammen for intern kassakreditt med 50 mill kr 
for Nordlandssykehuset. Dermed vil lånerammen til foretaket være disponert. 
 
I styresak 20-2008 Økt intern kassakreditt Nordlandssykehuset HF innvilget styret i Helse 
Nord RHF 100 mill kroner i intern kassakreditt til foretaket. I tillegg er foretaket innvilget 70 
mill kroner i internt investeringslån og 50 mill kroner i lån fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Nordlandssykehuset HF vil dermed samlet tilføres 270 mill kroner i 
lån og intern kassakreditt i år. 
 
Tabellen nedenfor viser fordeling av rammene etter justeringer i tråd med denne saken.   
 
Justering mars 2008 
Helseforetak Låneramme Herav lån *)Herav intern Udisponert 

kassakreditt låneramme

0 450 450 0Helse Finnmark HF
0 Universitetssykehuset Nord- 550 550 0

Norge HF 
Nordlandssykehuset HF 1 100 550                     550   

0 Helgelandssykehuset HF 250 250 0
0 Sykehusapotek Nord HF 5 0 5

Helse Nord RHF inkl IKT 245 245
SUM 2 600 1 800 550 250

*) inklusive lån på 50 mill kroner fra HOD i 2008

 
Vurdering 
Helse Nord samlet har anstrengt likviditet. Det er gjennomført møter med alle HF-ene for å 
gjennomgå tiltak for å styrke likviditeten slik at foretaksgruppen samlet skal kunne gjøre opp 
for seg ut året. Foretakene rapporterer om ulike tiltak for å bedre situasjonen. 
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Det er gjennomført flere møter med Nordlandssykehuset HF for å vurdere mulighetene for å 
redusere likviditetsbehovet. Foretaket har bremset fremdriften i investeringsprogrammet så 
mye som mulig og rapporterer nå at det kan være mulig for dem å klare seg ut året med 50 
mill kroner i økt intern låneramme. 
 
Alle HF-ene har stort fokus på tiltak for å bedre resultatet i år og dermed redusere 
belastningen på likviditeten. 
 
Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og 
Helse Nord RHF bremser investeringene og vil investere for mindre enn årets ramme i år. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har satt i gang prosessen med salg av boliger. 
 
Det er gjennomført en CM-analyse (gjennomgang av kontantstrømmen) for Sykehusapotek 
Nord HF. Den påviste noen forbedringspunkter. Det planlegges gjennomført tilsvarende 
analyse av et større foretak i løpet av høsten. 
 
Alle HF-ene har en gjennomgang av sine fordringer og økt fokus på innkreving av inntekter. 
 
Helse Nord RHF gjennomgår sine planer og legger opp til å bedre resultatet ut over tidligere 
prognose. 
 
Konklusjon 
Det tilrådes å øke rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF med 50 mill kr til 550 
mill kr.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt til Nordlandssykehuset HF økes til 550 mill 
kroner. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800531-7 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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STYRESAK 107-2008  REGIONAL INNTEKTSFORDELINGSMODELL, 
 OPPDATERING – INTERNE PASIENTSTRØMMER 
 LABORATORIER OG RØNTGEN 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken er oppfølging av tidligere vedtak i styresak 84-2007 Inntektsfordelingsmodell i 
Helse Nord. Styret vedtok i sak 84-2007 at ”det etableres snarest en ordning for registrering 
av import/eksport av laboratorieprøver mellom helseforetakene i Helse Nord, med sikte på å 
oppdatere den delen av mobilitetskomponenten som omhandler slik aktivitet.”  
 
En arbeidsgruppe med medlemmer fra helseforetakene og Helse Nord RHF har kartlagt 
interne strømmer av laboratorie- og røntgenprøver, vurdert datagrunnlaget og skissert ulike 
betalingsmodeller. Saken har vært diskutert i økonomisjefmøte og direktørmøte i Helse Nord.  
 
Adm. direktør foreslår at inntektsfordelingsmodellen oppdateres med tall som gjengitt i 
alternativ 1. Dette innebærer en omfordeling fra Helgelandssykehuset, mens øvrige 
helseforetak får økt basisramme. Endelige effekter av inntektsmodell og statsbudsjett legges 
frem i styremøtet i november. 
 
Formålet med saken 
I denne saken redegjøres det for hvordan en følger opp styrets vedtak i sak 84-2007:  
 Hvilke data en har hatt tilgang til og de valg en foretar for å oppdatere datagrunnlaget. 
 Valg av betalingsmodell mellom helseforetakene. 
 Hvilket alternativ en legger til grunn. 
 Resultatet av oppdateringen og forslag til implementering av endringene. 
 
Bakgrunn  
Laboratorieprøver analyseres ved laboratoriene ved de enkelte sykehus. Store deler av disse 
prøvene sendes til andre helseforetak for analyse enn der pasienten blir behandlet eller er 
hjemmehørende.  
 
Ved oppstarten av Helse Nord RHF ble budsjettene fordelt med utgangspunkt i historisk 
oppgavefordeling i fylkeskommunene. Dette innebar at laboratoriene i Bodø og Tromsø i sine 
budsjett fikk penger til å utføre disse oppgavene for hele fylket. I og med innføring av 
inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord skal pengene fordeles, basert på 
behovskomponenten i modellen. I dag har vi en foreløpig fordeling av denne kompensasjonen 
basert på behovskomponenten og aktivitet, i påvente av en permanent løsning.  
 
Betalingen fra NAV er redusert i flere omganger og Helse Nord RHF har fått denne 
inntektsnedgangen kompensert i form av økt basisramme som er fordelt til HF-ene basert på 
behovskomponenten (befolkning). Aktiviteten ved sykehusene og bruk av laboratoriene er 
endret, det er derfor behov for å oppdatere ressursfordelingen mellom HF-ene for denne 
oppgaven. 
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Saken gjelder både prøver fra primærhelsetjenesten, poliklinikker og inneliggende pasienter. 
Prøvene fra primærhelsetjenesten og poliklinikkene utløser NAV-takst, oppgjøret her gjelder 
betalingen til laboratoriene ut over NAV takst. I vår modell følger finansieringsansvaret for 
disse prøvene sørge-for-ansvaret, noe som betyr at det er det HF-et der pasienten er 
hjemmehørende som skal betale.  
 
Prøver av inneliggende pasienter utløser ikke NAV-takst, disse prøvene finansieres av ISF-
taksten som tilfaller behandlende HF. Betalingen for disse prøvene skal da i sin helhet betales 
av behandlende HF. 
 
Datagrunnlag 
Det ble satt ned en intern arbeidsgruppe bestående av representanter for de 4 HF og RHF. 
 
Data for poliklinikker og primærhelsetjenesten er innhentet fra NAV. Arbeidsgruppen har 
konkludert med at datagrunnlaget fra NAV er godt nok for å oppdatere 
inntektsfordelingsmodellen. Pasientens bosted fremkommer og beløpet som refunderes fra 
NAV fremkommer. Grunnlagsstatistikken er for 1. halvår 2007 multiplisert med to for å anslå 
årseffekt. Det vil være noe usikkerhet knyttet til et slikt estimat. Noe lavere aktivitet om 
sommeren kan antas å utlignes av noe etterslep i innmelding til NAV.  
 
Data for inneliggende pasienter er skaffet til veie, direkte fra Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i all hovedsak for 1. halvår 2008. Gruppen 
har konkludert med at det ikke er behov for å kartlegge disse tallene for Helgelandssykehuset 
HF og Helse Finnmark HF. Prøver som tas av inneliggende pasienter ved NLSH og UNN og 
som sendes til Helse Finnmark HF eller Helgelandssykehuset HF for analyse antas å være 
unntak med et svært lavt volum. Når det gjelder inneliggende pasienter er en stor del av 
grunnlaget fra UNN ikke mulig å skille på kommunenivå. Det er for dette beløpet (ca 95 % av 
grunnlaget) lagt til grunn samme fordeling som for kjøp av polikliniske prøver. Statistikken 
for inneliggende pasienter er i all hovedsak for 1. halvår 2008 multiplisert med to. Gruppen 
har konkludert med at dette er godt nok for å anslå årsvolum i denne omgang.  
 
Se vedlegg for mer detaljert informasjon. 
 
Valg av betalingsmodell mellom HF 
I inntektsfordelingsmodellen er det i dag innarbeidet en omfordeling basert på informasjon fra 
2002. Resultatet er et at UNN er tildelt midler, mens øvrige foretak er trukket, jf tabell  
 
Tabell 1 Fordeling i inntektsmodell per i dag  
Dagens fordeling i modell Kr  
Helgeland -2 277 000
NLSH -4 261 000
UNN 26 858 000
Finnmark -20 320 000
SUM 0

 
I tillegg er kompensasjon reduserte takster på 23,2 mill kroner fordelt som ”særskilt funksjon” 
i modellen. Den vil nå bli fordelt ut fra behovskomponenten fra og med 2009.  
 
Det er vurdert tre alternativer for oppgjør for interne laboratorie- og røntgenprøver.  
 
1. Den enkleste løsningen er å forsette med dagens løsning og oppdatere modellen med nye 

tall for både poliklinikk og innliggende. Beregninger som fremkommer av notatet vil da 
brukes direkte i inntektsfordelingen.  
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2. Det andre alternativet er innføring av fakturering fra og med 2009 av både poliklinikk og 

inneliggende. Fakturering medfører at skjevfordelingen i modellen (jf tabell ovenfor) må 
fjernes. Tallene som er gjengitt i notatet vil da tjene som anslag på den årlige økonomiske 
konsekvens, mens den endelige belastningen vil skje gjennom fakturering av faktisk 
aktivitet for det aktuelle år.  

 
3. Et tredje alternativ er å oppdatere modellen med tall for polikliniske prøver, mens det for 

inneliggende pasienter faktureres løpende. Dette ligner på den nasjonale modellen hvor 
regionene avregner polikliniske prøver, mens inneliggende faktureres løpende.  

 
En full oppdatering av modellen (alternativ 1) gir størst forutsigbarhet i helseforetakenes 
budsjetter og økonomioppfølging. Det er også den metoden som gir lavest 
transaksjonskostnader.  
 
På den andre side er det ønskelig å legge til rette for en modell hvor det HF som skal betale 
får en reell mulighet til å påvirke kjøpet av slike tjenester. Det tilsier at vi bør legge opp til en 
modell med intern fakturering. 
 
Full løpende fakturering (alternativ 2) vil i større grad gi mulighet til å se effekter av endret 
adferd. Transaksjonskostnadene ved å fakturere dette løpende vil imidlertid være store. Videre 
er ikke polikliniske prøver fra primærhelsetjenesten like styrbar, noe som taler for at 
polikliniske prøver bør legges inn i inntektsfordelingsmodellen. I alternativ 3 oppdateres 
modellen for polikliniske prøver, mens prøver av inneliggende faktureres løpende. Prøver for 
inneliggende pasienter er mest styrbar for helseforetaket.  
 
Arbeidsgruppen konkludert med å anbefale alternativ 1 – oppdatering av inntektsmodellen 
både for prøver av polikliniske og inneliggende pasienter. Valget begrunnes med 
transaksjonskostnader og at vi trolig ikke vil ha på plass rapportuttrekk fra lab-systemene til 
1. januar 2009. Inntektsfordelingsmodellen bør til en hver tid baseres på så oppdaterte tall 
som mulig. Denne konklusjonen er diskutert med HF-direktørene som sluttet seg til forslaget. 
Adm. direktør vil med dette foreslå at oppgjøret mellom foretakene håndteres i 
inntektsmodellen som nå, men med et oppdatert datagrunnlag.  
 
Valg av alternativ 
I statsbudsjettet for 2008 ble laboratorietakster redusert med 11,15 % og røntgentakster 
redusert med 40 %. Begrunnelsen for dette var at finansieringen av disse prøvene skal være 
40 % aktivitetsbasert og 60 % rammefinansiert. I følge statsbudsjettet er altså takstene for 
2008 nå justert til å skulle tilsvare 40 % finansiering av kostnaden, mens 60 % er finansiert av 
basisrammen. En implementering av dette prinsippet innebærer en refusjon til selger på NAV 
takst x 1,5 (60/40) for polikliniske prøver. For prøver utført på inneliggende pasienter utløses 
ikke NAV-refusjon. Dette tilsier at betalingen for inneliggende bør være høyere. Dersom vi 
følger samme prinsipp tilsier dette en betaling for inneliggende pasienter på NAV-takst x 2,5 
(100/40).  
 
Betaling mellom regioner i dag fastsatt ut ifra tidligere informasjon om at takstene utgjorde 25 
% av finansieringen. Betalingen for NAV takst x 2,8 for polikliniske prøver. Dette er noe 
lavere enn 75/25 = 3. Begrunnelsen for å ikke kompensere fullt ut for taksreduksjoner er 
kravet fra HOD om å redusere omfanget av denne aktiviteten.  
 
Økonomiske effekter  
I tabellen nedenfor fremkommer effekter av to alternativer.  
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Alternativ 1 består av NAV takst x 1,5 (60/40) for polikliniske pasienter og NAV takst x 2,5 
for inneliggende pasienter. Alternativet legger til grunn statsbudsjettets forutsetning om at 
takstene utgjør 40 % av finansieringen. Selger vil da finansiere sine kostnader ved å motta 
takst (40 %) for prøvetakingen fra NAV, mens rekvirerende foretak ”betaler” resterende 60 % 
av kostnaden for polikliniske prøver. For inneliggende pasienter mottar ikke utførende foretak 
refusjon fra NAV og rekvirerende foretak betaler 100 % av kostnaden (100/40 = NAV takst x 
2,5).  
 
Alternativ 2 består av NAV takst x 2,8 (70/25) for polikliniske pasienter og NAV takst x 4 
for inneliggende pasienter. Alternativet legger til grunn at NAV taksten finansierer 25 %, 
mens kjøpende foretak betaler 70 % for polikliniske prøver. Dette er basert på den nasjonale 
betalingsmodellen slik den foreligger i dag. Hva som skjer med denne betalingsmodellen i 
2008 er ikke avklart. For inneliggende pasienter faktureres det i dag NAV takst 100/25 = Nav 
takst x 4. Dette ligger til grunn i alternativ 2.  
 
Tabell 2 Økonomiske effekter  

Reell økonomisk endring
SUM økonomiske effekter Alternativ 1 Alternativ 2 Dagens fordeling i modell Effekt av refordeling av 23,2 mill kr Endring alt 1 Endring alt 2 
Helgeland -18 057 452 -32 804 699 -2 277 000 2 049 000 -13 731 452 -28 478 699
NLSH 3 646 996 6 806 624 -4 261 000 138 000 8 045 996 11 205 624
UNN 33 086 814 59 877 173 26 858 000 -4 312 000 1 916 814 28 707 173
Finnmark -18 676 358 -33 879 099 -20 320 000 2 125 000 3 768 642 -11 434 099
SUM 0 0 0 0 0 0  
 
Tilrådning  
Adm. direktør tilrår: 
 å legge foreløpig til grunn det oppdaterte datagrunnlaget som er presentert av den 

regionale arbeidsgruppen for oppdatering av inntektsmodellen 
 at oppdateringen av betalingen mellom HF skjer i inntektsfordelingsmodellen 
 at alternativ 1 legges til grunn for budsjett 2009. Dette med bakgrunn i usikkerhet knyttet 

til datagrunnlaget og det relativt store utslaget for Helgelandssykehuset. 
 at Helse Nord RHF vil arbeide videre med å bedre datagrunnlaget i 2008/2009.  
 
Endelige effekter av inntektsmodell og statsbudsjett legges frem for styret i november.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorie- 

og røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med 
2009.  

 
2. I tråd med tidligere vedtak skal inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 2009.  
 
3. Helse Nord RHF arbeider videre med å bedre datagrunnlaget for internt kjøp og salg av 

laboratorie- og røntgenprøver. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Datagrunnlag 
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Vedlegg 
 
Datagrunnlag 
Det er to datasett som må brukes for å få oversikt over total aktivitet på området. Det ene er 
antall prøver og refusjoner som er refundert fra NAV (prøver tatt av polikliniske pasienter, 
ikke inneliggende). Denne statistikken er skaffet til veie fra NAV for 1. halvår 2007. 
Rekvirenter vil være både helseforetak og primærhelsetjenesten.  
 
Det andre datasettet er tall for prøver utført på inneliggende pasienter, altså dersom for 
eksempel en Helgelending ligger inne på Mo og prøver sendes til analyse ved UNN. Dette blir 
i dag ikke refundert fra NAV da det er forutsatt finansiert gjennom DRG-inntekten. I dette 
tilfellet vil altså DRG-inntekten tilfalle Helgelandssykehuset, mens UNN ikke vil få betalt for 
å utføre analysen.  
 
Statistikk for inneliggende pasienter er skaffet til veie direkte fra NLSH og UNN i all 
hovedsak for 1. halvår 2008. Gruppen har konkludert med at det ikke er behov for å kartlegge 
disse tallene for Helgeland og Finnmark. prøver som tas av inneliggende pasienter ved NLSH 
og UNN og som sendes til Finnmark eller Helgeland for analyse antas å være unntak med et 
svært lavt volum.  
 
Arbeidsgruppen har konkludert med at datagrunnlaget fra NAV er godt nok for å oppdatere 
inntektsfordelingsmodellen. Pasientens bosted fremkommer og beløpet som refunderes fra 
NAV fremkommer. Grunnlagsstatistikken er for 1. halvår 2007 og er multiplisert med 2 for å 
anslå årseffekt. Det vil være noe usikkerhet knyttet til et slik estimat. Noe lavere aktivitet om 
sommeren kan antas å utlignes av noe etterslep i innmelding til NAV.  
 
Når det gjelder inneliggende pasienter er en stor del av grunnlaget fra UNN ikke mulig å 
skille på kommune nivå. Det er for dette beløpet (ca 95 % av grunnlaget) lagt til grunn samme 
fordeling som for kjøp av polikliniske prøver. Statistikken for inneliggende pasienter er i all 
hovedsak for 1. halvår 2008 multiplisert med 2. Gruppa har konkludert med at dette er godt 
nok for å anslå årsvolum.  
 
Takstene for 2008 er i følge statsbudsjettet redusert med 11,15 % for laboratorieprøver og 40 
% for røntgenprøver. Grunnlagstallene fra NAV 1. halvår 2007 er justert med 11,15 %. 
takstreduksjon. Det er sett bort i fra røntgenprøver som utgjør et lavt volum.  
 
I tabellen nedenfor er grunnlagstall fra NAV for polikliniske prøver 1. halvår multiplisert med 
2. Tallene er deretter redusert med 11,15 % for å justere beløpene til 2008 takster. Tallene 
som fremkommer er altså ren NAV-refusjon, uten noen form for påslag.  
 
Tabell 3 Estimert årsvolum kjøp og salg innen Lab og røntgen polikliniske prøver  
Pasientstrøm polikliniske prøver Kjøp Salg Netto 
Helgeland 9 810 568 28 627 -9 781 941 
NLSH 6 354 971 8 783 549 2 428 578 
UNN 2 098 893 19 444 572 17 345 679 
Finnmark 10 045 818 53 502 -9 992 316 
SUM 28 310 251 28 310 251 0 
 
I tabellen nedenfor fremkommer NAV-takster for prøver av inneliggende pasienter (estimert 
årsvolum basert på tall for 1. halvår 2008). Disse tallene gjelder altså dersom for eksempel en 
pasient fra Helgeland er innlagt i Helgelandssykehuset og prøver sendes til UNN for analyse. 
UNN vil da ikke motta refusjon fra NAV siden pasienten er innlagt og prøver på inneliggende 
pasienter finansieres av DRG-inntekten. Tallene er ikke utrykk for pasienter som er innlagt 
ved UNN og som det blir tatt prøver av. Disse er finansiert gjennom DRG-inntekten som 
tilfaller UNN.   
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Tabell 4 Estimert årsvolum kjøp og salg innen Lab og røntgen inneliggende pasienter  
Pasientstrøm inneliggende prøver Kjøp Salg Netto 
Helgeland 1 353 816 0 -1 353 816
NLSH 926 744 928 396 1 652
UNN 56 2 827 374 2 827 318
Finnmark 1 475 153 0 -1 475 153
SUM 3 755 770 3 755 770 0
 
Vurdering av oppdatering av inntektsfordelingsmodell eller løpende fakturering 
Inntektsfordelingsmodellen tar i dag høyde for interne strømmer av lab/rtg. prøver ved at 
UNN er tildelt midler, mens øvrige foretak er trukket, jf tabell  
 
Tabell 5 Fordeling i inntektsmodell per i dag  
Dagens fordeling i modell Kr  
Helgeland -2 277 000
NLSH -4 261 000
UNN 26 858 000
Finnmark -20 320 000
SUM 0

 
Valg av alternativ 
I statsbudsjettet for 2008 ble laboratorietakster redusert med 11,15 % og røntgentakster 
redusert med 40 %. Begrunnelsen for dette var at finansieringen av disse prøvene skal være 
40 % aktivitetsbasert og 60 % rammefinansiert. I følge statsbudsjettet er altså takstene for 
2008 nå justert til å skulle tilsvare 40 % finansiering av kostnaden, mens 60 % er finansiert av 
basisrammen. En implementering av dette prinsippet innebærer en refusjon til selger på NAV 
takst x 1,5 (60/40) for polikliniske prøver. For prøver utført på inneliggende pasienter utløses 
ikke NAV-refusjon. Dette tilsier at betalingen for inneliggende bør være høyere. Dersom vi 
følger samme prinsipp tilsier dette en betaling for inneliggende pasienter på NAV-takst x 2,5 
(100/40).  
 
Fra statsbudsjettet for 2008:  
”Det ble i St.meld. nr. 5 (2003-2004), jf. Innst. S. nr. 82 (2003-2004) lagt til grunn at 
aktivitetsbaserte tilskudd fra staten til regionale helseforetak skal utgjøre om lag 40 pst av 
gjennomsnittskostnadene ved pasientbehandling og diagnostikk. 60 pst. av kostnadene dekkes 
av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene. Beregninger fra NAV viser at nivået 
på takstene til private laboratorier er 46 pst. og for private røntgenvirksomheter er 55 pst. 
Det er grunn til å anta at fordelingen mellom aktivitetsbasert tilskudd og basisbevilgning 
omtrent lik innenfor offentlig virksomhet. Helse og omsorgsdepartementet foreslår på denne 
bakgrunn at basisbevilgningen til de regionale helseforetakene økes med 252,7 mill. kroner 
og at takstene til offentlig laboratorie- og røntgenvirksomhet reduseres tilsvarende, slik at 
andel aktivitetsbasert finansiering av laboratorie- og røntgenvirksomhet tilsvarer øvrig 
poliklinisk virksomhet. Det vises for øvrig til omtale under kap. 2711, post 76.” 
 
Det er svært vanskelig å påvise at dagens takster nå finansierer 40 % av kostnadene. Ulike 
andre kilder argumenterer for at finansieringen er lavere, kanskje rundt 20-25 % av kostnaden. 
Det kan argumenteres med at kostnader til offentlig laboratorier er større enn til private, 
grunnet kostnader til forskning, døgnkontinuerlig laboratoriekapasitet, kostnader knyttet til 
kompleks produksjon (flere ulike prøver/større utstyrspark) etc. Dersom Helse Nord skal 
avvike fra forutsetninger i Statsbudsjettet må det være tungtveiende grunner til dette. 
Kostnadskomponenten i inntektsfordelingsmodellen tar også høyde for slike interne 
fordelinger av kostnader.  
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Betaling mellom regioner i dag fastsatt ut ifra tidligere informasjon om at takstene utgjorde 25 
% av finansieringen. Betalingen for NAV takst x 2,8 for polikliniske prøver. Dette er noe 
lavere enn 75/25 = 3. Dette var et bevisst valg av regionene (70/25 = 2,8) da man mente at 
betalingen oversteg kostnadene. For inneliggende pasienter er betalingen NAV takst x 4 
(100/25) mellom regioner. Helse Nord RHF vil følge dette opp mot de andre regionene.  
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STYRESAK 108-2008  OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2008,  
 RESULTAT – OPPFØLGING AV  
 STYRESAK 56-2008 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingen i 2008 hvor 
styret har fått seg forelagt saker til beslutning både med hensyn til arbeidsform, organisering, 
føringer og underveisinformasjon, se vedlegg. 
 
I styresak 56-2008 Overenskomstforhandlingene 2008, ble det fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret forutsetter at lønnsoppgjøret for helseforetakene ligger innenfor de premisser som 

er lagt for det inntektspolitiske samarbeidet og de rammer og normer som er satt ved 
gjennomføring av forhandlingene i frontfaget i LO/NHO og den oppfølging dette har fått 
for gjennomføringen av de offentlige oppgjørene i Staten og KS-området.  

 
2. Styret ber om at administrasjonen, når oppgjøret er gjennomført, legger frem for styret en 

vurdering av resultatet av oppgjøret og hvilke konsekvenser det bør få. 
 
Bakgrunn/fakta 
I forkant av årets lønnsoppgjør la adm. direktør i Helse Nord RHF frem styresak 99-2007/4 
Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandlinger og involvering av styret med et 
forslag til involvering av styret gjennom hele overenskomstforhandlingsprosessen 2008. I 
styremøte, den 6. februar 2008 ble det lagt frem styresak 9-2008 Beslutnings- og 
forankringsstruktur i tariffområdet med forslag om en ny rutine knyttet til strategi - og 
forhandlingsprosesser, som arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hadde utarbeidet, se vedlegg.  
I tråd med denne planen og årshjulet har det blitt fulgt opp involvering av styret i styresak 17-
2008 Lønnsforhandlinger 2008 – rammer/føringer og styresak 56-2008 
Overenskomstforhandlingene 2008.  
 
Vurdering 
Som styret er kjent med, har det vært knyttet store utfordringer til gjennomføringen av årets 
oppgjør. Dette skyldes bl. a. at de anslag som ble gjort for lønnsveksten i budsjettene var for 
optimistiske, sett med arbeidsgivers øyne. 
 
Oppgjøret i helseforetakene blir som tidligere redegjort for, særlig påvirket av: 
- resultatet av frontfaget, som fastsetter rammene for andre forhandlinger som skal føres 
- resultatet av de to store offentlige oppgjørene i Staten og KS. 
 
Resultatene av dette blir oppfattet som en norm og derved et ”korrekt” resultat for 
helseforetakene. 
 
Foretakene i Helse Nord hadde forutsatt et oppgjør i tråd med bevilgningen i Statsbudsjettet.  
Dette ligger under den ”normen” som ble resultatet. 
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Konklusjon 
 
Lønnsoppgjøret 2008 ga som redegjort for i styresak 56-2008 følgende resultat  
 ”frontfaget” 5,6 % 
 Staten mellom 6,1-6,2 %  
 KS 6,47 %.  
 
Lønnsoppgjøret 2008 for Helse Nord RHF gav et gjennomsnittlig resultat på 6,06 %.  
 
Resultatet fordeler seg slik: 
 
BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2008

Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2008 Sum årsvirkning 2008 Overheng til 2009
Foretak Fast lønn 1.1.08 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 471 357 766 1,7 % 7 977 599 4,3 % 20 057 432 5,95 % 28 035 030 2,6 % 12 375 498
UNN 2 143 532 674 1,7 % 35 542 256 4,5 % 97 523 900 6,21 % 133 066 156 2,9 % 62 074 555
NLSH 1 093 600 000 1,8 % 19 532 694 4,3 % 47 139 720 6,10 % 66 672 414 3,0 % 33 279 224
Helgeland 461 757 464 1,8 % 8 038 728 4,0 % 18 377 689 5,72 % 26 410 609 2,9 % 13 374 118
Apotek 29 894 088 0,0 % 0 5,7 % 1 697 662 5,68 % 1 697 662 0,0 % 0
RHF 72 985 905 0,2 % 171 058 3,9 % 2 811 356 4,09 % 2 982 414 1,3 % 915 069
Sum 4 273 127 897 1,7 % 71 262 335 4,4 % 187 607 759 6,06 % 258 864 286 2,9 % 122 018 464

Tillegg og overtid 10,0 % 7 126 234 18 760 776 25 886 429 12 201 846
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 5 643 977 14 858 535 20 502 051 9 663 862

Sum 84 032 545 221 227 069 305 252 766 143 884 172
 

 
Tabellen viser resultatene av lønnsforhandlingene i det enkelte foretak, totalt for Helse Nord 
6,06 %.  Det varierer noe mellom foretakene med Universitetssykehuset Nord-Norge HF som 
landet på 6,21 % som det høyeste og Helse Nord RHF med 4,09 % som det laveste. I denne 
tabellen ligger Helse Nord IKT inne i tallene til RHF-et.  En usikkerhet med dataene til RHF-
et er at HN IKT ikke har beregnet overheng fra 2007. 
 
Av tabellen fremgår også at vi har et overheng til 2009 på 2,9 % noe som tilsier at så stor 
andel av lønnsoppgjøret for neste år allerede er disponert.   
 
Det er første året at vi har forsøkt å fremstille resultatene av lønnsoppgjøret på denne måten. 
Det kan bli noe unøyaktighet på akkumulert nivå om de ulike gruppene blir slått sammen, noe 
som har medført at flere av helseforetakene har rapportert mer detaljert inn til oss.  Den 
detaljgraden har vi valgt bort til fordel for et mer oversiktlig bilde.  Totalresultatet for hvert 
foretak skal være gyldig. 
 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2008
Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2008 Sum årsvirkning 2008 Overheng til 2009

Gruppe Fast lønn 1.1.08 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 874 555 956 0,0 % 328 625 5,3 % 46 185 073 5,32 % 46 512 650 0,2 % 1 522 384
Øvrige akademikerne 176 456 129 0,4 % 706 726 5,3 % 9 268 840 5,65 % 9 970 806 2,5 % 4 406 784
Unio 1 355 505 860 2,1 % 27 691 003 4,1 % 55 996 159 6,17 % 83 687 162 4,1 % 55 101 906
SAN 258 903 201 1,4 % 3 679 049 4,4 % 11 402 862 5,83 % 15 081 911 2,6 % 6 638 522
LO 932 242 450 2,7 % 24 136 393 4,1 % 37 879 482 6,65 % 62 015 875 3,6 % 33 674 308
YS 398 673 200 2,4 % 9 304 633 4,3 % 17 075 625 6,62 % 26 380 258 3,3 % 13 132 501
Andre 276 791 101 2,0 % 5 415 906 3,5 % 9 799 717 5,50 % 15 215 623 2,7 % 7 542 059
Sum 4 273 127 897 1,7 % 71 262 335 4,4 % 187 607 759 6,06 % 258 864 286 2,9 % 122 018 464

Tillegg og overtid 10,0 % 7 126 234 18 760 776 25 886 429 12 201 846
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 5 643 977 14 858 535 20 502 051 9 663 862

Sum 84 032 545 221 227 069 305 252 766 143 884 172

 
Vi har også gruppert hovedsammenslutningene for å kunne følge utfallet av lønnsoppgjøret 
mellom fagforeningene.   
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Her ser vi at LO-fagforeningene kommer ut med 6,65 % årsvirkning, YS-forbundene med 
6,62 % , og legene kommer ut som laveste gruppe med 5,32 % som årsvirkning i dette 
oppgjøret. 
  
Et lønnsoppgjør som ligger på 6,06 % ligger innenfor det nivå som dannet seg som norm for 
oppgjøret.  Det er imidlertid høyere enn de 5,0 % som var dekket inn i budsjettet fra Staten.   
 
Dette betyr at foretakene har fått et nytt kostnadsnivå som en må tilpasse sin drift i forhold til. 
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 % Dette ligger innenfor de 

premisser som ble vedtatt for oppgjøret.  
 
2. Styret ber foretakene tilpasse seg det nye kostnadsnivået.    
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Beslutnings – og forankringsstruktur i tariffområdet  
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Vedlegg 1 

 
BESLUTNINGS - OG FORANKRINGSSTRUKTUR I TARIFFOMRÅDET  
 
 

 
 
 
I HHT ÅRSHJULET GJENNOMFØRES FORANKRING I RHF- STYRET: 
 
Følgende saker ble fremmet for styret om lønn, tariff og forhandling i 2007-2008: 
 
RHF-styremøte: Nov Jan Febr Mar Apr Mai Jun Jul Aug. Sep Okt Nov Des
 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 
Arbeidsgivers 
rutiner i fm 
lønnsforhandlinger 
og involvering av 
styret 

Styre-
sak 
99- 

2007- 
4 

            

Beslutnings-og 
forankringsstruktur 
i 
tariffområdet 

 Styre-
sak 9- 
2008 

           

Lønnsforhandlinger  
2008 – rammer og  
føringer 

   Styre- 
Sak 
17-

2008 

         

Overenskomst-
forhandlingene 
2008 

      
 

Styre 
-sak 
56- 

2008 

  
 

  
 

  

Orientering om 
sluttresultatet av 
hovedoppgjøret i 
2008 

           
X 

  

 
 

Årshjul
Spekter Helse - strategi- og forhandlingsprosesser

September

August

Juli Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar

Oktober

November

Desember

Strategi- og 
forhandlingsutvalget 

Styrets 
underutvalg 
Spekter Helse 

Vedta 
strategi 

HR direktørene 
RHF 

Utarbeide 
strategi 

Forankre 
strategi 

Evaluere Strategi- og 
forhandlingsutvalget 

Forhandle 
Forankre 
resultat Strategi- og 

forhandlingsutvalget 

HR direktørene 
RHF 
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STYRESAK 109-2008  OVERORDNET RISIKOVURDERING FOR 
 VIRKSOMHETEN 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Bakgrunn 
I vedtak i styresak 26/2008 Kontrollkomiteens årsrapport for 2007, punkt 2 ber styret adm. 
direktør gjennomføre en overordnet risikovurdering for virksomheten og legge denne frem for 
styret til behandling i løpet av høsten 2008.  
 
Adm. direktør ønsker å etablere et helhetlig system for risikostyring for å kunne jobbe mer 
langsiktig og ta tak i aktuelle problemstillinger på et tidligere tidspunkt. Adm. direktør mener 
at en god risikostyring vil gjøre hele organisasjonen i bedre stand til å prioritere ressurs- og 
arbeidsinnsatsen og bedre måloppnåelsen. 
 
I foretaksmøteprotokollen for Helse Nord RHF datert 24. januar 2008 punkt 4.3.1, 
bombepunkt 1 og 2, står det følgende: 
 
- Styret skal påse at Helse Nord RHF har god intern kontroll og at det er etablert systemer 

for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan 
medvire til at målene til det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke nås, 
skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten 
for manglende måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og 
vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig 
forankring i hele organisasjonen 
 

- Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstand i 
helseforetaksgruppen med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og 
tiltak for å følge opp avvik. Rapport fra styrets gjennomgang skal forelegges Helse- og 
omsorgsdepartementet ved rapportering for 2. tertial 2008. I tillegg skal det redegjøres 
for styrets arbeid i Årlig melding.  

 
Det vises til styresak 41-200/3Risikostyring i Helse Nord, der styret ble orientert om Helse 
Nord RHF’s verktøy for oppfølging av risiko. 
 
Helseforetakenes forhold til risikostyring er beskrevet i styresak 104-2008 Tertialrapport nr. 
2-2008.  
 
Denne styresaken er tredelt. Den første delen inneholder en overordnet risikovurdering av 
Helse Nords virksomhet i dag basert på Helse Nords strategiske overordnede målsettinger. 
Den andre delen tar for seg dagens styringsverktøy i Helse Nord. Den tredje delen av saken 
gir en kort beskrivelse av prosessen fremover for et helhetlig system for risikostyring. 
 
Risikovurdering 
Helse Nord har en visjon om at ”Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og 
foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord.” 
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For å realisere denne visjonen er det listet opp sju fokusområder, og for hvert av disse er det 
beskrevet målsettinger. Adm. direktør har her gjort en foreløpig risikovurdering opp mot 
målsettingene i denne visjonen.  
 
FOKUSOMRÅDER 
 

MÅLSETTINGER ADM. DIREKTØRS VURDERING 
AV RISIKO 

At tilbudene i Helse Nord har en 
kvalitet av god internasjonal 
standard 

 
KUNNSKAP, KVALITET OG 
LÆRING 

At det i Helse Nord skal etableres 
en evaluerende kultur basert på 
kunnskap om ”beste praksis” og 
dokumentasjon av egen 
virksomhet 

Oppfølging av at Helse Nord har et 
kvalitativt godt tilbud har en sentral rolle i 
Helse Nords daglige drift. 
 
Planverket i helse Nord bygger på ”beste 
praksis”. I tillegg er SKDE etablert samt 
flere kvalitetsregister.  
 
Adm. direktør anser risiko for at tilbudet 
ikke har en god internasjonal standard, og 
at foretaksgruppen ikke har en kultur for 
fokus på god kvalitet som lav. 
Konsekvensen av at det ikke er økonomisk 
balanse er at det er en liten risiko for at 
kvalitetsutviklingen i helsetilbudet ikke vil 
være så god som den ellers ville ha vært. 

Å videreføre en betydelig 
desentralisering av 
høyvolumtjenester 

 
TILGJENGELIGHET 
 

Å eliminere uverdige ventetider 

Det jobbes kontinuerlig med å vurdere 
tilbudene på lokalsykehusene, og det er 
utarbeidet en strategi for desentraliserte 
spesialisthelsetjenester i 2004 og 
gjennomført i 2005-2007. Strategi om 
samhandling med primærhelsetjenesten 
startet 2007/2008. Om lag 70 % av det 
samlede behandlingstilbudet i Helse Nord 
gjøres i dag på lokalsykehusene, noe som 
er høyt i landssammenheng. Ansvar for 
finansiering av pasienttransport gjør det 
økonomisk gunstig å behandle pasienter 
nær sitt bosted, og har gitt desentralisering 
av flere tilbud. Et regionalt prosjekt med 
mål å desentralisere kontroller er nå 
igangsatt. 
 
Tillit til helsetjenestene utført ved 
lokalsykehusene er vesentlig for å sikre 
tilstrekkelig volum til å opprettholde tilbud. 
Risiko ved omstilling kan være at 
lokalbefolkningens tillit til at tjenestene 
som leveres ved lokalsykehusene 
reduseres slik at disse velges bort.  
 
Ventetider følges i oppfølgingen av 
helseforetakene og rapporteres inn til 
Helse Nord. Resultater i 2008 viser at 
ventetidene for de med rett til nødvendig 
helsehjelp er kortere enn for de uten slik 
rett, og i større grad reflekterer prioritering 
av pasientene. 
 
Adm. direktør mener tilgjengelighet til 
behandlingstilbudene er god, og at det 
fremover settes ytterligere fokus på 
desentralisering av høyvolumtjenestene. 
Den pressede økonomien kan øke risikoen 
for noe lengre ventetider 
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Å utdanne og rekruttere nok 
helsepersonell til å dekke 
landsdelens behov 
Å stabilisere fagmiljøene gjennom 
gode og utviklende arbeidsmiljø 

 
REKRUTTERING OG 
STABILISERING 

Å være en attraktiv arbeidsgiver 
som skaper sterk faglig utvikling 

Helse Nord har i lengre tid hatt større 
rekrutteringsproblemer enn flere av de 
andre helseregionene. Dette innebærer 
mye innleie og bruk av overtid.  
I tillegg er det enkelte behandlingstilbud 
der det vil ta lenger tid å rekruttere 
helsepersonell slik at en annen 
konsekvens er at nye tilbud startes opp 
senere enn planlagt. 
 
Det er etablert et eget 
rekrutteringsprogram for BUP og VOP 
samt geriatri, fysikalsk medisin, 
revmatologi og for Helse Finnmark HF. 
Dette reduserer risikoen noe. 
 
Den lave arbeidsledigheten bidrar til økt 
risiko i forhold til rekruttering ved at 
regionens konkurransekraft om kompetent 
personell svekkes.  
 
Adm. direktør vurderer risikoen for å ikke 
få rekruttert helsepersonell i korte løp som 
middels, men at det over lengre tid er liten 
risiko for at helsetilbudet blir vesentlig 
svekket på grunn av manglende 
rekruttering. 

At pasientene i Helse Nord skal 
møte et mest mulig sømløst 
helsevesen uten unødige 
omveier, forsinkelser eller 
barrierer mellom leddene i 
behandlingskjeden 

 
SAMARBEID MED 
PRIMÆRHELSE-
TJENESTEN 

En optimal samordning av 
tjenester og fleksibel utnyttelse av 
ressurser og kompetanse på tvers 
av nivåer og foretaksgrenser, til 
beste for befolkningen 

Helse Nord har et pågående prosjekt for å 
bedre samhandlingen mellom 
primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Slik det er i dag er det likevel sannsynlig at 
mye av behandlingen som krever 
kontinuitet og helhetlige pasientforløp ikke 
er god nok. 
 
Konsekvensen av dette er høyere 
behandlingskostnader og høyere 
reisekostnader samt større påkjenning for 
pasientene enn det burde vært. 
 
Arbeidet videre regionalt og den 
kommende samhandlingsreformen vil 
redusere risikoen for at pasienten 
behandles på feil sted/nivå. 
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INFORMASJONS- 
TEKNOLOGI OG 
TELEMEDISIN 
 

At Helse Nord skal bli ledende i 
landet på å ta i bruk 
informasjonsteknologi som 
verktøy for å bedre tilgjengelighet 
og arbeidsflyt, samarbeid og 
effektivitet 

Helse Nord etablerte tidlig en strategi på 
IKT-området. Det synes i dag som at 
Helse Nord er ledende på dette området. 
Dette bekreftes for kjernesystemene (EPJ) 
i en rapport fra Riksrevisjonen. I tilegg er 
de fleste administrative systemer i Helse 
Nord felles.  
 
For realisering av strategiens 
formuleringer er vi avhengig av å bygge 
videre på systemene slik at disse i større 
grad også legger til rette for 
prosessforbedring samt ressursstyring. 
Det er en risiko for at manglende 
investeringsmidler til IKT vil bidra til 
forsinket realisering samt medføre endring 
i den posisjonen Helse Nord i dag har.  
 
Manglende takster for bruk av telemedisin 
er en risikofaktor i forhold til effektiv bruk 
av slike løsninger. 

 
GOD EFFEKTIVITET OG 
RESSURSUTNYTTELSE 
 

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

Kostnadsoverskridelser i forhold til gitte 
rammer og sammenligninger med andre, 
for eksempel gjennom SAMDATA, viser 
lavere effektivitet enn ønsket. 
 
Oppfølging av foretaksgruppens økonomi 
og produktivitet er svært sentralt i 
oppfølgingen av helseforetakene. 
 
Det er høy risiko for at nødvendige 
investeringer og kostnadseffektive 
investeringer utsettes som følge av lav 
likviditet. Videre vurderes risikoen for at 
ønsket videreutvikling av tilbudet utsettes, 
som høy. Dette er tilfelle for 
kronikersatsingen. 

 
MEDVIRKNING OG 
KOMMUNIKASJON 
 

At Helse Nord skal utvikle seg til 
en regional institusjon med en 
tydelig nordnorsk profil, gjennom 
medvirkning fra pasienter, 
pårørende og ansatte, og 
gjennom bred  
mobilisering av landsdelens 
befolkning. 

Adm. direktør oppfatter samarbeidet med 
tillitsvalgte som godt. Dette reduserer 
risikoen for at de ansatte ikke er orientert 
om, og medvirker i, omstillinger i 
organisasjonen. 
 
Det er etablert rutinemessig kontakt med 
politisk ledelse i fylkeskommunene og 
kommuner.  
 
Helse Nord er opptatt av å ha en god 
oppfølging av media og være på 
tilbudssiden. Dette gjør at risikoen for at 
mediene fremstiller Helse Nord på en 
feilaktig måte er moderat. 
 
Ut fra dette vurderes risikoen for at Helse 
Nord ikke skal utvikle seg til en regional 
institusjon med tydelig nordnorsk profil 
som lav. 
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Dagens styringsverktøy i Helse Nord 
Helse Nord RHF har en rekke styringsverktøy og møtepunkter som brukes for å sikre intern 
kontroll og oppfølging av måloppnåelse i RHF-administrasjonen og i foretaksgruppen. Adm. 
direktør vurderer det slik at Helse Nord langt på vei har gode systemer for oppfølging av 
resultatkrav på ulike områder, men at det er behov for større fokus på risikovurderinger og 
tiltak for å redusere risiko og øke evnen til å korrigere kursen tidlig ved avvik. Dette kan løses 
blant annet gjennom en mer helhetlig tilnærming til eksisterende styringsverktøy. 
 
Eksisterende styringsverktøy: 
 
Form Beskrivelse 
Plankalender Samlet årspresentasjon av plan-, styrings- og 

rapporteringsprosessene med frister, møtepunkter, ansvarsforhold 
mv. 

Oppdragsdokument og 
Protokoll fra foretaksmøter 

Ved mottak fordeles ansvar for oppfølging på avdelinger og 
saksbehandlere i RHF. Helse Nord RHF utarbeider egne 
oppdragsdokument til alle våre helseforetak. Dokumentet er bygd 
opp med krav som er felles for alle helseforetak og 
foretaksspesifikke krav. Det viderefører krav som settes til RHF fra 
HOD, samt utpeker egne krav/satsingsfelt, og inkluderer også 
eierkrav. 

Oppfølging av 
oppdragsdokument 

Fagdirektørene gjennomfører halvårsgjennomgang av status for 
oppfølging av kravene i oppdragsdokumentet fra HOD, som 
grunnlag for utskilling av risikoområder og oppfølging 2. halvår. I 
tillegg kommer tertialvis rapportering fra helseforetakene til RHF på 
kravene i oppdragsdokumentet. 
Det gjøres en enkel risikoanalyse, hvor områder med stor risiko for 
at kravet ikke innfris merkes med rødt, områder som må ha en viss 
oppmerksomhet merkes gult, områder som er godt i gang/ikke 
innebærer spesiell risiko merkes grønt.  

Dialogmøte med 
helseforetakene 

2 ganger årlig avholdes dialogmøte med helseforetakene. Her møter 
ledelsen i RHF ledelse, avdelingsledelse, tillitsvalgte og ansatte ved 
helseforetakene. Gjennomføring av oppdragsdokumentet og 
problemstillinger knyttet til realisering av resultatkrav er sentrale 
tema på møtene. 

Oppfølgingsmøter med 
helseforetakene 

Det avholdes 8-10 årlige oppfølgingsmøter med det enkelte 
helseforetak. Her møtes ledelsene i RHF og HF. Formålet med disse 
møtene er å: 

 Sikre en omforent forståelse av resultat, prognoser og 
utfordringer mht kvalitet, aktivitet, økonomi, personal og 
investeringer 

 Synliggjøre om helseforetaket har oversikt, styring og fokus i 
forhold til realisering av eierkrav 

Tiltak for avvikshåndtering er sentralt tema.  
I møtene i etterkant av tertialrapportering omfattes også oppfølging 
av oppdragsdokument.  

Direktørmøter Det avholdes direktørmøter i foretaksgruppen om lag månedlig. Her 
møter foretaksdirektørene samt ledergruppen i RHF. Her 
gjennomgås resultatutvikling på ulike områder, samt gjennomføres 
strategiske drøftinger i forhold til videre utvikling. 

Samarbeidsforum med 
ansattes representanter 

Involvering av medarbeidere og tillitsvalgte internt er sentralt for å 
sikre intern oppslutning til tiltak og endringer. I tillegg til jevnlige 
drøftingsmøter avholdes det 2 månedlige samarbeidsmøter med 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud og RHF. Dette forumet er 
sentralt i forhold til å sikre oppnåelse av resultatkrav på ulike 
områder, kvalitetssikring av saker samt konsekvens- og 
risikovurdering.  

Fagdirektørmøter Samarbeidsforum mellom fagdirektørene i RHF og helseforetakene. 
Forumet møtes månedlig for å diskutere og koordinere saker av 
felles interesse i regionen. Oppfølging av oppdragsdokumentet 
inngår også her. 
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Fagråd  Fagråd bestående av sentrale fagfolk innenfor et område eller 

prosjektgrupper som får i oppdrag å levere rapporter til fagdirektøren 
i RHF på ulike områder medvirker til videreutvikling av fagfeltet, 
avklaring av potensielle konfliktområder mv.  

Fagnettverk Helse Nord deler ut midler til støtte for etablering av mer uformelle 
fagnettverk i regionen. Et av de viktigste tiltakene for å sikre at faglig 
kvalitet opprettholdes og videreutvikles, vil være at fagmiljøene 
samarbeider om å videreutvikle sitt eget fag, oppdaterer og innfører 
felles faglige retningslinjer osv. Fagnettverkene styres av 
fagmiljøene selv, der UNN har et særlig ansvar for å tilse at 
fagnettverk utvikles. 

Økonomisjefmøter Samarbeidsforum mellom økonomisjefene i helseforetakene og 
RHF. Forumet møtes jevnlig for å diskutere resultatoppfølging, 
utvikling av bedre styringsinformasjon m.v. 

Personalsjefmøter Samarbeidsforum mellom personalsjefene i helseforetakene og 
RHF. 

Regnskapssjefforum Samarbeidsforum mellom regnskapssjefene i helseforetakene og 
RHF. Bidrar til å sikre god og lik kvalitet på regnskapsinformasjon, 
og sikre oppfyllelse av lovkrav knyttet til bokføring. 

Oppfølging av tiltaksplan for 
økonomisk balanse 

Det er etablert en særskilt månedlig rapportering av 
tiltaksgjennomføring, med fokus på gjennomføringsrisiko, realiserte 
effekter og sannsynlig årseffekt. Helseforetakene angir her risiko 
med fargene rød, gul og grønn. I krav til budsjettdokumentasjon for 
tiltak i 2009 er kravene til risikovurdering og angivelse av tiltak for å 
redusere risiko økt ytterligere.  

Månedsrapportering Månedlige rapporter til styret på områdene økonomi, aktivitet, 
bemanning, investeringer og likviditet. 

Tertialrapportering Tertialrapporter til styret inkluderer i tillegg områdene kvalitet og 
rapportering på oppdragsdokumentet. 

Årlig melding fra HF til RHF Årlig melding med rapportering på ivaretakelsen av hele 
oppgaveporteføljen som er gitt i oppdragsdokumentet, i protokoll fra 
foretaksmøtet og kommunisert via styrevedtak. 

Årlig melding fra RHF til HOD Årlig melding om hvordan RHF har ivaretatt krav og føringer fra eier i 
oppdragsdokumentet og protokoll fra foretaksmøtet. Årlig melding 
viser hvordan RHF har ivaretatt sitt ”sørge for” ansvar, beskriver 
utfordringsområder som krever ledelsesmessig fokus og langsiktig 
plan for økonomistyring og innholdsstyring. 

Kvalitets- og 
internkontrollsystem 

Helse Nord RHF har iverksatt flere tiltak for å etablere/ tilrettelegge 
systemer som skal sikre at vi ivaretar vårt ”sørge for”-ansvar knyttet 
til spesialisthelsetjenesteloven og øvrig lovverk. Et felles kvalitets- 
og internkontrollsystem (DocMap) er tatt i bruk i alle helseforetak og 
RHF. Systemet er bygget opp i henhold til veileder for ISO 2001-
2000 for helsetjenesten. Alle styrende dokumenter som RHF og 
helseforetakene skal følge opp skal inkluderes i systemet. Ved at 
systemet er felles for foretaksgruppen sikrer vi på systemnivå at alle 
har tilgang til lovverk og styrende dokumenter. Helseforetakene er i 
ferd med å ta fullt i bruk modulen for avvikshåndtering. Her kan alle 
typer avvik (HMS og øvrige deler av virksomheten) følges opp.  

LIS-prosjektet LIS-prosjektet for gjennomgående styringsinformasjon er iverksatt 
for å bidra til bedre data og datakvalitet, og dermed bedre 
styringsinformasjon. 

Beredskap Det er utformet planverk på beredskapsområdet. Planene øves 
regelmessig. I tillegg deltar Helse Nord i Barents Rescue som 
arrangeres 2. hvert år. ROS-analyser har vært særlig i fokus de 
senere år. Helse Nord IKT har egen beredskapsplan for IKT-
området. 

Brukerutvalg og 
pasienttilfredsstillelse 

Det er etablert brukerutvalg både regionalt og ved det enkelte 
helseforetak. Disse har en viktig funksjon i å gi råd om hvordan 
tjenestene bør videreutvikles for å sikre god ivaretakelse av 
pasientene. Sammen med årlige pasientundersøkelser gir det god 
tilbakemelding på service og holdninger pasienter opplever, og på 
tilliten til våre enheter. Kvalitetsnettverket i Helse Nord utarbeider nå 
meldeskjema som pasienter og pårørende kan bruke for å gi 
tilbakemelding. 
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Utdanningsprogrammer Rekruttering og stabilisering av nøkkelpersonell/kompetanse er et 

vedvarende problem i landsdelen på noen områder. Det er etablert 
egne regionale utdanningsprogrammer samt eget 
rekrutteringsprosjekt i Helse Finnmark for å redusere denne 
risikofaktoren. 

 
Videre utvikling av risikostyringssystemer i Helse Nord 
Som en del av tiltak for å få bedre styring i Helse Nord vil adm. direktør starte et arbeid med å 
videreutvikle et helhetlig system for risikostyring i Helse Nord. Dette vil også være en 
oppfølging av vedtak i foretaksmøtet av 24. januar 2008. 
 
I Helse Sør-Øst er det gjennomført et arbeid innenfor risikostyring basert på COSO-
rammeverket og metodikk beskrevet av Senter for statlig økonomistyring. I sin styresak 83-
2008 Arbeidet med risikovurdering i 2. tertial 2008 gjør Helse Sør-Øst RHF en 
risikovurdering av det regionale helseforetakets overordnede virksomhet basert på 
metodikken i COSO. Videre er det lagt med en veileder for arbeidet med risikostyring. 
Styrepapirene for Helse Sør-Øst er vedlagt denne saken som utrykt vedlegg. 
 
I dette COSO-rammeverket inngår risikovurderingen som en del av det helhetlige 
risikostyringssystemet. Et slikt risikosystem vil gjøre det lettere for ledelsen i alle ledd i Helse 
Nord å bidra til: 
 
‐ Fokus på risiko på alle nivåer 
‐ Mulighet til å rette ressurser på riktige tiltak 
‐ Å gi riktig tilbakemelding til styret og eier 
‐ Å fokusere på fremtid og tiltak 
 
Adm. direktør vurderer metodikken i Helse Sør-Øst RHF’s veileder til å være god og ser det 
som hensiktsmessig å i stor grad tilpasse denne til Helse Nords virksomhet. Dette innebærer 
at mye av det metodiske arbeidet vil være lite ressurskrevende. 
 
For å lykkes med innføring av helhetlig risikostyring mener adm. direktør at det er viktig å 
forankre risikostyringen godt i hele organisasjonen. Det vil måtte legges betydelig med tid i å 
skaffe en felles forståelse av risiko og hvilke risikoelementer som finnes i organisasjonen, 
samt å innarbeide praktisering av metodikken i eksisterende styringsverktøy. Dette innebærer 
et behov for kompetanseheving og samarbeid/diskusjon både i Helse Nord RHF og i 
foretaksgruppen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om risikovurdering og risikostyring i Helse Nord til 

orientering. 
 
2. Saken oversendes revisjonskomiteen samt Helse- og omsorgsdepartementet som en del av 

rapportering per 2. tertial. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 110-2008  PLAN FOR AVTALESPESIALISTER  
 – RULLERING 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Formål/sammendrag 
Den 6. september 2006 vedtok styret i Helse Nord RHF Plan for avtalespesialister i Helse 
Nord 2007-2015 – desentralisering og ambulering gjennom vedtak i styresak 65-2006. I 
saken ble styret forelagt rapporten Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 – 
desentralisering og ambulering fra 26.mai 2006, i tillegg til høringsuttalelser på planen. 
 
Planen har et tidsperspektiv frem til 2015, men det er adm. direktørs oppfatning at det bør 
foretas løpende evalueringer av behov underveis. Det er gått to år siden planen ble vedtatt, og 
en rekke av vedtakene er iverksatt. Rulleringen av planen gir et oppdatert bilde av status for 
avtalepraksis i Helse Nord-området siden vedtaket i 2006. Saken vil foreslå nye prioriteringer 
av områder og spesialiteter som skal være førende for hva som lyses ut som avtalepraksiser 
framover. I de tilfeller der det foreslås endrede prioriteringer fra forrige styrevedtak, har 
endringene sin begrunnelse i nye behovsvurderinger de siste to årene. Saken vil også 
presentere noen av de avtalte rammebetingelsene, samt hovedpunkter fra tidligere styresaker 
og vedtak som danner policygrunnlag for forvaltning av avtaler med avtalespesialister. 
 
Det ble sendt ut høringsbrev, den 23. mai 2008 til blant annet alle helseforetakene, alle 
avtalespesialister og alle kommuner i Nord-Norge. Det er kommet inn 24 høringsuttalelser, se 
oppsummering av disse i vedlegg. 
 
Bakgrunn for rulleringen 
Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 – desentralisering og ambulering har sin 
bakgrunn i at Helse Nord RHF overtok administrasjonen av avtalepraksis fra 
fylkeskommunene, i tillegg til helseforetakenes behov for en samlet strategisk plan. I styresak 
40-2005 (Policy private aktører) heter det at: 
 
Det er ønskelig at styret kommer tilbake til behovet for nye avtaler etter at planen for 
desentralisert spesialisthelsetjeneste er vedtatt i styret 22.juni d.å. Det er en målsetning at 
planen skal angi hvor det eventuelt er behov for avtalehjemler og innefor hvilke spesialiteter, 
og om det er behov for nye driftsavtaler eller om det skal omdisponeres ved ledighet i 
hjemler. 
  
RHF-styret vedtok i 2005 en strategi for desentralisering av spesialisthelsetjenester gjennom 
styresak 53-2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester. Denne omfattet også 
avtalespesialister med driftsavtale med Helse Nord. I rapporten som lå til grunn for styresak 
53-2005 ble det også forelagt data for avtalespesialistene. Styrets vedtak innebar videre at det 
skulle utarbeides et konkret oppfølgingsprosjekt for avtalespesialistene gjennom vedtakets 
pkt. 7: 
 
Avtalespesialistene er en ressurs som bør benyttes bedre for å oppnå mer desentraliserte 
spesialisthelsetjenester. Styret ber om en helhetlig plan for framtidig spesialitetsmessig og 
geografisk plassering av nye og ledige driftstilskudd, samt ønsket ambulering innenfor dagens 
avtaler. Denne planen må bli retningsgivende for utlysning av avtalene, og et ledd i Helse 
Nords desentraliseringsstrategi. Dette planarbeidet forutsettes avsluttet i løpet av første 
tertial 2006.  
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Ut fra dette ble det nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av 2005-2006 utarbeidet Plan for 
avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 – desentralisering og ambulering. Arbeidsgruppen 
besto av deltakere fra RHF-administrasjonen, tillitsvalgte for avtalespesialistene og 
ansatte/ledere fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF 
(NLSH). 
 
Planen forelå 26. mai 2006 og ble sendt på høring til blant annet kommunene i Nord-Norge, 
alle avtalespesialistene og helseforetakene. Helse Nord-styret behandlet planen med 
høringsuttalelser i september 2006 og vedtok planen med små modifikasjoner i styresak 65-
2006. 
 
Det har nå gått 2 år siden planen ble vedtatt, og selv om planen har et perspektiv frem til 
2015, er det adm. direktørs oppfatning at planen bør rulleres. Rulleringen har sin bakgrunn i et 
ønske om å: 
 Orientere styret om hva som er gjennomført siden styrets vedtak av planen. 
 Legge frem betraktninger om vedtatte tiltak for å vurdere om disse fremdeles skal ansees 

som hensiktsmessige og gjennomførbare. 
 Foreslå nye prioriteringer av områder og spesialiteter som skal være førende for 

avtalepraksis ut fra endrede behovsvurderinger de siste to årene. 
 

Denne saken tar også opp og redegjør for noen av de sentrale rammebetingelsene som er 
avtalt mellom legeforeningen, psykologforeningen og RHF-ene i gjeldende rammeavtale, 
samt en gjennomgang av regional policy i for eksempel håndteringen av spørsmålet om hele 
avtaler og hjemler. 
 
Medbestemmelse 
Rullering av planen for avtalespesialister ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 8. oktober 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at avtaler om spesialistpraksis skal brukes aktivt for ytterligere å 

desentralisere helsetjenestetilbudet til befolkningen i landsdelen. 
 
2. Partene er enige om at ved ledighet i hjemler/nyoppretting av hjemler skal helsepolitisk 

prioriterte områder tilgodeses med økt kapasitet. 
 
3. Partene er enige om at ved nyutlysning av hjemler skal ambulering vurderes for å 

realisere målet om desentralisering. 
 
Konsekvenser – vurderinger av foreslått tiltak – når kan vedtak settes i livet?  
Adm. direktør anbefaler at de foreslåtte utvidelsene i somatikk gjøres når det oppstår ledighet 
i hjemler som er vedtatt skal omprioriteres og omlokaliseres. Dette både på grunn av det 
trengs hjemmel i form av ID-nr. og midler knyttet til utvidelse. 
 
Dette fordi det pr i dag ikke er nye midler på budsjettet til reelt sett nye avtaler, det er ikke 
prioritert helt nye avtaler i somatikk, og utvidelser må finansieres ved at det oppstår ledighet i 
andre avtaler. Kostnader for kompensasjon regnes også inn i dette før 
nytildeling/omlokalisering kan skje. 
 
Adm. direktør anbefaler at det kan iverksettes økt ambulering til Finnsnes og Nordreisa.  
 
Adm. direktør anbefaler at det lyses ut to nye avtaler som psykolog i Bodø og Tromsø og at 
det prioriteres i budsjettet for 2009. Det begrunnes med at det var høyt prioritert i Plan for 
avtalespesialister, i styresak 65-2006, og vurderes fortsatt som viktig å få iverksatt.  

side 74



 
 
Det er behov for flere psykologer for å oppfylle vårt sørge-for-ansvar for befolkningen når det 
gjelder psykiske lidelser. Kostnadene anses å være lav i forhold til hvor mye 
pasientbehandling vi får igjen. 
 
Budsjetterte midler til avtalespesialister i 2008 er 42,5 mill kr, noe som er uendret nivå fra 
budsjett 2007. Dette innebærer at kostnader knyttet til vedtak om etablering av 3 avtaler i 
Alta, økt ambulering samt regulering av driftstilskudd (overheng fra 2007 og ny regulering fra 
1.7.2008) ikke er innarbeidet. Regnskapet for 2008 viser at kostnadene knyttet til 
avtalespesialistene ser ut til å bli 3,8 mill kr høyere enn budsjettert. Dersom alle hjemlene 
hadde vært besatt ville merforbruket vært om lag 5 mill kr. Dette avviket er håndtert gjennom 
intern omdisponering i RHF-budsjettet i 2008, og problemstillingen løftes inn i 
budsjettprosessen for 2009. 
 
Økninger foreslått i denne saken har følgende økonomiske konsekvenser: 
 To hjemler i psykologi: Om lag 0,8 mill kr per år. 
 Økt ambulering øye fra Tromsø til Nordreisa (godtgjørelse reise og utekontor, samt 

tilskudd til utstyr): Om lag 0,2 mill kr første året, deretter 0,1 mill kr per år. Dette vil 
samtidig kunne redusere kostnadene til helseforetaket (UNN) med ca 1 mill kr årlig 
forutsatt behandling av 15 pasienter desentralt pr dag i 44 uker. 

 Flytting av én hjemmel øye fra Tromsø til Finnsnes vil kunne gi helseforetaket (UNN) om 
lag 3 mill kr i sparte kostnader til pasienttransport forutsatt behandling av 2000 flere 
pasienter pr år desentralt enn i dag (v/20 % ambulering). 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar forslagene til rulleringen av planen til etterretning og gir sin tilslutning til de 

endringene som er foreslått av adm. direktør. 
 
2. De konkrete endringene innen somatikk gjøres i hovedsak ved ledighet i eksisterende 

hjemler og driftstilskudd.  
 
3. Styret vil fortsatt finansiere en gynekologihjemmel i Alta. 
 
4. Styret vil med begrunnelse i sørge for-ansvaret og dokumentert behov gå inn for å 

finansiere to nye 100 % psykologiavtaler, en i Bodø og en i Tromsø, fra 2009. 
 
5. Endelig fastsetting av budsjettrammer skjer i den ordinære budsjettbehandlingen 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Høringsbrev mai 2008 
 Sammenfatning over innkomne høringsuttalelser pr. 22.8.2008 
 
Utrykte vedlegg:  Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 – Desentralisering og 

ambulering, rapport fra arbeidsgruppe 26.mai 2006 
 Styresak 65-2006 med endelig vedtak 
 Styresak 46-2006 med endelig vedtak 
 Avtaleverk – rammeavtaler med Dnlf og NPF med protokoll og mal for 

individuell avtale 
 Brev fra Sivilombudsmannen 7.3.2007 
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UTREDNING 
 
Status for avtalepraksis i Helse Nord området 
Helse Nord RHF har pr. oktober 2008 avtaler med 65 legespesialister og 27 
psykologspesialister om 58 årsverk. Av dette er 22 av årsverkene innen psykiske helse. 
Fagområder med avtalepraksis omfatter gynekologi, hud, øye, øre-nese-hals (ØNH), urologi, 
kirurgi, revmatologi, psykologi, psykiatri og indremedisin innen grenene gastro, lunge og 
kardiologi. Geografisk er avtalene spredt ut over hele landsdelen, fra de større byene som 
Tromsø og Bodø, til mer desentraliserte områder som Karasjok og Nordreisa. Til sammen 
utførte avtalespesialistene i Helse Nord 83.359 konsultasjoner i 2007. Av disse sto psykiske 
helse for 19.904 av konsultasjonene. I 2004 utgjorde aktiviteten hos avtalespesialistene 23 % 
av all planlagt poliklinisk aktivitet (der totalen utgjøres av alle HF-ene og avtalespesialistene 
til sammen), og i 2007 utgjorde de 20 %. Aktiviteten hos avtalespesialistene har vært relativt 
stabil i årene 2004-2007. 
 
Det har blitt gjennomført en rekke tiltak som følge av styresak 65-2006. Oppsummert er 
følgende gjennomført:  
 
1. Avtalepraksis innen gynekologi er opprettet i Alta (100 %).  
2. Avtalepraksis innen øre, nese, hals er opprettet i Alta (100 %).  
3. Avtalepraksis innen øye er opprettet i Alta (75 %, der innehaver av særskilte årsaker er 

tillatt å jobbe 25 % på UNN).  
4. Ambulering innen ØNH til Finnsnes (20 %) og Nordreisa (10 %) er inkludert i 

fulltidshjemmel fra Tromsø, og RHF tar kostnadene med ambulering. I tråd med styrets 
vedtak har innehaver av delhjemmelen i Finnsnes/Nordreisa fått økning til 100 % der 
resten innehas i Tromsø.  

5. Det er redusert tilbud i gynekologi i Tromsø ved delvis pensjonering av 
hjemmelsinnehaver, og det er iverksatt en desentralisering i og med hjemmelen i Alta. 

6. Det er lyst ut en 100 % hjemmel for psykologspesialist i Alta ved sammenslåing og 
omlokalisering av ledige delhjemler. Hjemmelen er tildelt og praksis vil bli åpnet våren 
2009.  

7. Det er tildelt en 20 % hjemmel for indremedisiner i Karasjok. Hjemmelen kom på plass på 
bakgrunn av et konkret behovsinnspill fra Helse Finnmark i forhold til behov hos den 
samiske befolkningen. Krav til hjemmelsinnehaver er samisk språk og kunnskap om 
samisk kultur.  

8. Det er etablert ambulering fra Harstad til Lødingen (20 %) for psykologspesialist, og fra 
Harstad til Evenskjer for annen psykologspesialist.  

 
Som oversikten viser, har avtalepraksisen i Helse Nord området blitt ytterligere desentralisert 
de siste to årene, både ved økt ambulering og ved å etablere avtalepraksis utenfor de største 
byene. 
 
Rammebetingelser for avtalepraksis  
Alle legestillinger, herunder også avtalehjemler, skal ha et unikt ID-nr. tildelt fra Nasjonalt 
Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Nye legestillinger krever derfor at det 
tildeles flere hjemler for avtalepraksis i tillegg til budsjett for driftstilskuddet. Psykologavtaler 
krever ikke hjemler fra Nasjonalt Råd, men kan ikke opprettes uten økt budsjettet. Helse Nord 
RHF søker om/beslutter om hjemler skal være offentlige sykehushjemler eller hjemler som 
skal øremerkes avtalepraksis. Helse Nord RHF har i den vedtatte planen for avtalespesialister 
sagt at det er ønskelig å ikke redusere nivået på antallet avtalepraksiser/hjemler, men å øke det 
innen psykisk helse.  
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Etter at planen ble vedtatt har det vært en økning på 3 fulltidsavtaler i somatikk (de tre i Alta), 
dvs. en reell økning på 2,5 avtalehjemler i somatikk (redusert med 1/2 i Tromsø). Disse tre sto 
øverst på prioriteringslista i planen, og styret bevilget også midler til driftstilskudd til to av 
avtalene. Den tredje ble finansiert ved ledighet i eksisterende hjemler andre steder. ID-nr. er 
lånt fra en ledig hjemmel i avtalepraksis og to fra Helse Finnmark. Det har ikke vært inngått 
noen nye avtaler innen psykisk helse etter at planen ble vedtatt. ”Alta-psykologen” er ikke en 
ny hjemmel, men består av sammenslåtte ledige deltidsavtaler som er flyttet til Alta. 
 
Det må altså være både ledige hjemler og/eller økt budsjett for å kunne iverksette endringer 
og omfordelinger av avtalepraksis. Ledighet oppstår ved pensjonering eller oppsigelser og ved 
at det opprettes nye hjemler og midler til driftstilskudd. Alle driftsavtaler med 
avtalespesialister krever økt budsjett, og således begrenses muligheten for å omfordele av 
økonomiske forhold så vel som av legehjemler. Det har ikke vært rom for økning av 
budsjettet til avtalepraksis i perioden 2007-2008.  
 
Rammeavtalen, som er inngått mellom RHF-ene og lege- og psykologforeningen, omtaler og 
regulerer de fleste aspekter ved opprettelse og oppsigelse av avtaler, permisjoner, rettigheter 
og plikter. Nytildeling av avtaler skjer ved utlysning fra RHF, og vurdering av søkerne til 
avtalen. Selv om RHF tildeler og forvalter avtalepraksisen, gir rammeavtalen 
avtalespesialisten en del rettigheter som RHF-et plikter å innfri. RHF kan omdisponere 
hjemler og flytte dem etter de rammer som er lagt for dette i nasjonalt regelverk 
(rammeavtalen). Rammeavtalens § 11.2 sier: Avtalehjemmelen skal ved ledighet videreføres 
når det er behov for den. Dette går både på videreføring innen gitt spesialitet, geografisk 
område og å beholde hjemmelen for avtalepraksis. Helse Nord har omlokalisert og i noen 
tilfeller endret spesialisering for ledige hjemler de siste to år. Dette i tråd med styrets tidligere 
vedtak, men det har ikke vært en policy å gjøre om avtalehjemler til sykehushjemler. 
 
Deltids- vs. heltidshjemler 
Hoveddelen av avtalepraksisene er en videreføring av avtaler som i sin tid ble inngått med 
fylkeskommunene. Fylkeskommunene benyttet avtalepraksisene også som rekrutterings- og 
stabiliseringstiltak, og avtalepraksis var i stor grad en sidevirksomhet for spesialister med 
hovedvirke ved sykehus. Av denne grunn er det forholdsvis mange delavtaler, der 
innehaveren jobber 100 % i et HF og 20% i avtalepraksis.  
 
Rammeavtalen med legeforeningen, § 9.2 sier at det ”som hovedregel benyttes 
heltidshjemler.” Prinsippet er førende for alle nye avtaler, og medfører i praksis at delhjemler 
som blir ledige slås sammen/omfordeles. 
 
Avtalespesialister er selvstendig næringsdrivende og ikke arbeidstakere, og RHF har 
styringsrett via kontraktsvilkår og sentralt avtaleverk. Avtalespesialistene må forholde seg til 
nasjonal helsepolitikk og Helse Nords policyer, fordi deres tjenester er en del av det offentlige 
helsevesenet, og det er regulert i rammeavtalen. 
 
I styresak 53-2005, Desentralisering av spesialisthelsetjenester, vedtok RHF-styret en plan for 
desentralisering av både sykehustjenester og avtalespesialister. Arbeidsgruppa som utarbeidet 
grunnlaget for styrets vedtak, gikk inn for atskilte engasjement: ”Prosjektgruppen er derfor 
av den prinsipielle oppfatning at nye avtaler bør utlyses som heltidshjemler og forbeholdes 
spesialister uten sykehusansettelser” (fra planens s. 198). Begrunnelsen for et skille mellom 
avtalepraksis og sykehusansettelse, både hva gjelder innehaver av praksis, lokaler og 
pasientadministrasjon, er hensynene til legitimitet og tillit utad i befolkningen, mindre 
sammenblanding av roller og lojalitet til hovedarbeidsgiver. Avtalepraksis er rettslig sett en 
egen, og annen virksomhet enn sykehus, og bruk av sykehusets pasientadministrative system 
(DIPS) er i strid med helsepersonellov/helseregisterlov.  
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Flere avtalespesialister som tidligere leide lokaler inne i sykehuset har derfor måttet flytte ut 
avtalepraksisen. De siste flytter ut i løpet av 2008 eller har kortvarig dispensasjon frem til 
pensjonering.  
 
Også hensynet til muligheten for ambulering i sykehusets egenregi tilsier en restriktiv praksis 
mht til tildeling av 20-% avtalepraksis til overleger ved HF-ene på andre HF-steder. I tillegg 
er det faglig gode grunner til å ha pasientene i HF-systemet, på DIPS og i samme 
behandlingskjede, i stedet for å ha pasienter i en liten praksis utenom sykehuset.  
 
Det er med to unntak, ikke inngått deltidsavtaler i somatikk mellom RHF og sykehusleger de 
siste 7 år, dvs. etter sykehusreformen. De eksisterende kombinertavtalene fra fylkeskommunal 
tid er ikke sagt opp, men vil fases ut når innehaverne når pensjonsalder eller sier opp avtalene 
selv. De to unntakene er særskilt begrunnet, og uten presedens for fremtidige avtaler. Det ene 
gjelder deltidsavtale i Karasjok for lege ved UNN, som er et virkemiddel for å styrke den 
samiske helsetjenesten. Det andre er avtalespesialisten innen øye i Alta som også er 
deltidsengasjert ved UNN. Vedkommende er italiensk statsborger med kort oppholdstid i 
Norge, og som ønsker å være tilknyttet et fagmiljø i tillegg til sin solopraksis. Ordningen er til 
klar gjensidig nytte for UNN HF, RHF-et og legen.  
 
Forholdet mellom heltids- og deltidspraksis er også drøftet i Plan for avtalespesialister i 
Helse Nord 2007-2015. I styresaken ble det gjort unntak for avtaler innen psykisk helse. Fra 
styrets behandling i sak 65-2006 siteres: ”For psykiatri/psykologi vil administrerende direktør 
gå inn for å tilby 20 % avtaler til nyansatte som rekrutteres til DPS-ene, dette i tillegg til full 
stilling i DPS-et. Dette anbefales av rekrutteringshensyn, og er å anse som at RHF anbefaler 
å bruke unntaket fra bestemmelsen om heltidsavtaler, men kun innen psykiatri og psykologi.” 
(s.5). Vår foreløpige erfaring med unntaket fra heltidsavtaler for avtaler innen psykiske helse 
har vært uproblematisk.  
 
RHF bygger således på både rammeavtalens hovedregel om at heltidshjemler skal benyttes, 
og har etablert en praksis jf nevnte styresaker, som skal legge til rette for dette. Også Helse 
Nords personalpolitiske retningslinjer, vedtatt i 2003, er et virkemiddel for HF`enes 
muligheter for å ha kontroll over sykehusansatte bierverv i form av deltidshjemler i 
avtalepraksis.    

 
Retningslinjene slik de ble vedtatt i styresak 44-2003 Personalpolicy – ansattes supplerende 
Arbeidsforhold /  engasjementer / bistilling lyder: 
 
 En medarbeider kan ikke ta på seg bistillinger i en slik grad at det går utover hans/hennes 

ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur 
eller andre ressurser med mindre dette på forhånd er avtalt. At samlet arbeidstid 
overstiger grensene i arbeidsmiljøloven, er i denne forbindelse av underordnet betydning. 

 Det aksepteres ikke at medarbeidere går inn i bistillinger som står i et 
konkurranseforhold til egen virksomhet. Det er videre uakseptabelt dersom slike bierverv 
setter medarbeideren i en situasjon som kan skape tvil om vedkommendes integritet. En 
arbeidsavtale må anses bygget på en forutsetning om at arbeidstaker har en viss 
lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, og at han er underlagt alminnelige habilitetsregler.  

 
Retningslinjens punkt 2 er primært utformet med sikte på å unngå bierverv som medfører 
rollemessig uklarhet. På bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/823 (datert 7. 
mars 2007), kan klausuler i arbeidsavtalen om krav til forhåndssamtykke for å inneha bierverv 
imidlertid ikke praktiseres som et generelt forbud mot at medarbeidere påtar seg bierverv. 
Behandlingen av søknader om adgang til på å ta bierverv må underlegges krav til saklighet og 
forsvarlig saksbehandling, og avgjøres ut fra en individuell og konkret vurdering.  
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Nektelse til ta bierverv av konkurransemessige hensyn, i et ikke typisk økonomisk marked 
slik som spesialisthelsetjenesten er, er heller ikke er kurant. Nektelse på slikt grunnlag må 
være basert på en vurdering av hvorvidt biervervsvirksomheten står i et forhold til 
hovedarbeidsgivers virksomhet som medfører at det anses illojalt av arbeidstakeren å ta arbeid 
ved biervervsvirksomheten. Stikkord ved vurderingen vil bl a være hvorvidt 
biervervsvirksomheten utfører pasientrettede aktiviteter som i stedet skulle ha vært utført i 
sykehus, om biervervet fortrenger den ansattes mulighet for å utføre pålagt overtidsarbeid, om 
den ansatte har mulighet til å henvise pasienter til, eller påvirke pasienter til å velge 
biervervsvirksomheten, eller om det foreligger andre forhold som medfører habilitets – eller 
interessekonflikter for arbeidstakeren.  
  
 RHF’s praksis som skissert over følges også ved langtidssykemelding hos avtalespesialister i 
somatikk. Et engasjement på 1-2 år i en landtidssykemelding anses som på linje med en fast 
avtale, og de samme hensynene til lojalitet, tillit og legitimitet gjør seg gjeldende. 
 
Historiske forhold har som beskrevet innledningsvis, ført til at mange av avtalespesialistene 
har flere engasjement. Avtalespesialistene har plikt til å opplyse om øvrige erverv som har 
betydning for utførelsen av praksisen. Rammeavtalen definerer tidsbruk/arbeidskrav for 
avtalespesialistene. Helse Nord har satt en øvre grense for summen av engasjement ved doble 
engasjement HF-avtalepraksis til 120 %, i samsvar med praksis i de øvrige RHF-ene. Dersom 
en psykolog har 100 % stilling på HF kan vedkommende altså ha avtale om 20 % 
spesialistpraksis med Helse Nord, men ikke 50 %.  
 
Likeledes vil Helse Nord godta praksis som avtalespesialist i 100 % i tillegg til 20 % 
deltidsstilling i et HF, dersom HF-et har spesielt bruk for vedkommendes kompetanse, eller 
legen/psykologen trengs av kapasitetshensyn. Helse Nord har allerede innvilget slike søknader 
fra spesialister, blant annet innen øyefaget i Tromsø. Godkjenning gis av RHF forutsatt 
avtalepraksisen opprettholdes, med mindre det foreligger forhold som gjør nedtrapping av 
praksis aktuelt.  
 
Andre RHF og kombinerte oppdrag avtalespesialist – sykehuslege 
Helse Midt-Norge vil primært ha hele hjemler, og foreslår i sin nylig vedtatte plan for 
avtalespesialister på sikt å gjøre alle deltidshjemler om til heldtidshjemler. Helse Vest har som 
et nedfelt prinsipp ikke å lyse ut deltids avtalehjemler. Dette for å hindre eventuelle 
habilitetsmessige konflikter som følge av praksis i både offentlig og privat regi.  
Helse Sør-Øst tildeler kun heltidshjemler (deltidshjemler kun hvis noen selv ønsker å jobbe 
for eksempel 80 %), Dette håndheves strengt i forhold til alle søkere, og særlig i forhold til 
ansatte i helseforetakene, da de ikke vil ha flere med doble engasjementer (sykehusansettelse 
som hovedgeskjeft og deltidshjemmel ved siden av). Helse Sør-Øst vil avvikle de doble 
engasjementene etter hvert for de som har det (dvs. ved pensjonering eller dersom 
hjemmelsinnehaver sier opp selv). 
 
Utdanningsvirksomhet i praksisene og samarbeid med primærhelsetjenesten 
Avtalespesialistene er viktige i pasientbehandlingen i Helse Nord. De står gjennomsnittlig for 
om lag 20 % av alle planlagte polikliniske undersøkelser/behandling/kontroller innen 
somatikk Øyefaget er i stor grad lagt til avtalepraksis, både i Helse Nord og andre regioner, og 
avtalepraksis innen øye sto i 2004 for om lag 75 % av konsultasjonene.  
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Avtalespesialistene bør vurderes bruk også i utdanningssammenheng. I dag har noen godkjent 
å få bruke deler av sin praksis til veiledning og kursing av helsepersonell (inntil 20 % av 100 
% praksis). Enkelte avtalespesialister har hatt studenter på eget initiativ. Det bør vurderes å 
bruke avtalespesialistene mer systematisk i utdanningssammenheng, med utplassering av 
studenter. Det gjøres en nasjonal utrening på feltet for å foreslå ordninger som sikrer dette, og 
Helse Nord er positive til at dette bør gjennomføres i vår region. 
 
Det er også av stor betydning for Helse Nord at samarbeidet med primærhelsetjenesten, 
foruten helseforetakene, styrkes. For eksempel innen områdene psykisk helse og gynekologi, 
men også andre felt, kan det være behov for dette. Det kan være informasjon om praksis og 
praksisprofil, tilbakemelding til fastlegene om henvisningspraksis, og at det ses på om 
pasientene behandles på riktig nivå og riktig sted. 
 
Forslag til nye prioriteringer i perioden 2009 – 2015 etter fagområde 
Her vil det gjennomgås områder der adm. direktør foreslår endringer ut fra hva som ble 
vedtatt i styresak 65-2006. Det innebærer at for eksempel øre-nese-hals-området ikke omtales 
særskilt her fordi det ikke foreslås endrede prioriteringer, men holdes fast ved beskrivelsene i 
selve plandokumentet, styresaken og vedtakene i den på området ØNH. Tilsvarende gjelder 
for øvrige områder som ikke er omtalt her.  
 
Avtalepraksis innen øye  
Helse Nord RHF har avtaler med 19 øyespesialister om til sammen 15,6 årsverk. Av disse er 
seks årsverk fordelt på seks avtaler lokalisert til Tromsø, mens tre årsverk fordelt på fire 
avtaler er i Bodø. Styrevedtaket i sak 65-2006 vedtok at ledige hjemler innen øye skulle 
omlokaliseres fra Tromsø og Bodø på bakgrunn av overkapasitet. Senere innspill om behov 
har gjort at situasjonen nå vurderes annerledes. Både Tromsø og Bodø har en viss ventetid og 
kapasiteten bør derfor ikke reduseres ned fra dagens nivå. I styresak 65-2006 ble det videre 
vedtatt at det skulle opprettes ambulering fra avtalespesialistene i Tromsø til Finnsnes og 
Nordreisa i størrelsen 20-50 %. Tall fra Norsk Pasientregister, heretter NPR, fra 2007, viser at 
en betydelig del av pasientene som var hos avtalespesialistene i Tromsø kom fra Finnsnes 
med omland og Nordreisa. Pasientene fra Finnsnesregionen utgjorde 2.834 konsultasjoner, 
noe som tilsvarer 85 % av en hel hjemmel. Pasientene fra Nordreisa utgjorde 892 av 
konsultasjonene, som tilsvarer 27 % av en hel hjemmel. En av avtalespesialistene i Tromsø 
ambulerer til Finnsnes 20 %, og hans konsultasjoner inngår i den totale summen av 
”Finnsnes-pasienter”.  
 
Adm. direktør mener dagens situasjon i Bodø tilsier at det ikke lenger gås inn for å ta ned 
antallet øyepraksiser der, og at styrets vedtak fra 2006 reverseres på det punktet. 
 
Ut fra vår behovsgjennomgang og høringsuttalelser mener vi at det foreligger et enda større 
behov på Finnsnes, og vil anbefale en styrking av tilbudet der. Siden ambuleringsbehovet 
anslås til nærmere 100 % av full hjemmel, vil adm. direktør går inn for å flytte en hjemmel til 
Finnsnes fra Tromsø. Det innebærer ikke at tilbudet i Tromsø blir redusert, da den nye 
hjemmelen på Finnsnes skal ivareta alle øyepasienter som i dag reiser fra Finnsnes til 
avtalespesialist i Tromsø. 
 
Ambulering til Finnsnes og Nordreisa fører ikke til redusert kapasitet innen øyefaget for 
pasienter i regionen, siden det er tale om de samme pasientene som får sin behandling i 
Tromsø eller Finnsnes/Nordreisa.  
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I Bodø er det fire avtaler som til sammen utgjør 300 %. I tillegg er det en avtale på Fauske på 
80 % -avtale. Det er også en avtale om 100 % praksis på Sortland. Tall fra NPR fra 2007 viste 
at avtalespesialistene i Bodø hadde 231 konsultasjoner med pasienter fra Sortland og 
nærområdet. I tillegg hadde NLSH 652 pasienter fra samme region. Samlet er dette 27 % av 
en hel hjemmel. Imidlertid er det en del av konsultasjonene som foreløpig må skje ved 
sykehuset. NLSH har etablert en praksis med desentraliserte kontroller av pasienter, der også 
avtalespesialistene har sin naturlige plass. Øyeavdelingen i Bodø har en underavdeling i 
Lofoten, som foreløpig er bemannet en uke per måned. Avdelingen i Lofoten kan til dels 
dekke det samme geografiske området ved at denne bemannes av ambulerende spesialister fra 
avdelingen i Bodø. Slik ambulering vil dekke behovet i regionen, og vurderes derfor som en 
bedre løsning av NLSH og RHF enn økt ambulering fra avtalespesialistene i Bodø. I Helse 
Nords høringsbrev 23.5.2008 foreslås det at Vesterålen prioriteres ved ledighet i øyehjemler. 
Etter høringsuttalelser fra øyeavdelingen ved NLSH og ny gjennomgang av tall, foreslås det 
nå at pasientene i Vesterålen ivaretas av eksisterende avtalespesialist på Sortland samt av 
NLSH som skissert ovenfor.  
 
Ut fra foreliggende tallmateriale bør styrets vedtak om øyetilbud på Nordreisa videreføres, 
dvs. at det bør fremdeles opprettes følgende ambulering fra Tromsø:  
20-50 % øye til Nordreisa – som del av 100 % praksis i Tromsø. 
Det anbefales at en øyehjemmel flyttes fra Tromsø til Finnsnes for å behandle pasienter lokal t 
på Finnsnes. 
 
Avtalepraksis innen gynekologi  
Helse Nord RHF har avtaler med tre gynekologer i Tromsø om til sammen utgjør 1,55 
årsverk. I Bodø er det fire avtaler om til sammen 3,25 årsverk. I tråd med styrets vedtak i sak 
65-2006 har gynekologitilbudet i Tromsø blitt redusert med 50 % av en hel hjemmel. 
Situasjonen i Tromsø tilsier at tilbudet ikke bør bli ytterligere redusert. I forrige styrevedtak 
ble det besluttet at det skulle opprettes ambulering til Finnsnes og Nordreisa innen 
avtalepraksis. Begge stedene har fødestuer, og det er derfor naturlig at behovet på Finnsnes og 
i Nordreisa dekkes ved ambulering fra UNN. Dette er en organisering som også støttes av 
UNN. 
 
Tilbudet i Bodø er uforandret siden forrige styresak. Høringen har heller ikke gitt vektige 
grunner til å endre på styrets vedtak fra september 2006. NLSH mener at det er nok 
gynekologer totalt sett i Bodø, og at det er overkapasitet mht avtalespesialister. Både 
helseforetakene og allmennlegene peker i tillegg på viktigheten av å se på arbeidsfordelingen 
mellom avtalespesialistene og allmennlegene innen fagfeltet gynekologi. 
 
I Narvik drives det en avtalepraksis i tillegg sykehusets virksomhet. Denne har det siste året 
vært drevet på dispensasjon inne i HF-ets lokaler, der den har vært i mange år fra 
fylkeskommunal tid. UNN har overordnet ansvar for avdelingen i Narvik, og vil ivareta 
pasientene i Narvik i sykehusregi når avtalespesialisten går av i 2009. Ledig hjemmel knyttet 
til avtalepraksisen innen gynekologi i Narvik vil fortsatt disponeres av RHF for avtalepraksis, 
men vil bli omdisponert til annet fagområde og ev. annet geografisk sted.  
 
Det foreslås nå at det ikke skal være gynekologtilbud på Finnsnes og Nordreisa gjennom 
avtalepraksis, men gjennom ambulering fra UNN. Styrets vedtak fra 2006 foreslås derfor 
omgjort på dette punktet. 
 
Adm. direktør går inn for å presisere styrets vedtak fra 2006 med at antallet gynekologhjemler 
i Bodø reduseres med en – 1 - hjemmel, og dette vil skje ved naturlig avgang. På sikt bør det 
være to hele hjemler/praksiser i Bodø. Ved ledighet og nyutlysninger av de to hjemler som 
blir beholdt i Bodø vil det bli vurdert å lyse ut med ambulering til for eksempel Meløy.  
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Første ledige hjemmel som skal omdisponeres vil bli omdisponert etter prioriteringene i denne 
saken og de prioriteringene som vil stå fast fra Plan for avtalespesialister. 
 
På sikt bør det være to hele hjemler i Tromsø, og ikke flere delhjemler av ulik størrelse.  
 
Ledig hjemmel i Narvik vil også bli omdisponert, etter at gynekologitilbudet der ses i 
sammenheng med tilbudet i sykehuset lokalt og UNN for øvrig. 
 
Avtalepraksis innen indremedisin 
Helse Nord RHF har avtaler med 3 kardiologer, om til sammen 1,75 årsverk. Avtalene er 
lokalisert i Harstad, Bodø og Karasjok. Avtalene i Bodø og Harstad er delavtaler med hhv 
0,50 og 0,25 årsverk hver. Det er en del ventetid innen kardiologi og delavtalene bør derfor 
utvides. Nærheten til øvrig fagmiljø og utstyr som er lite mobilt, taler for å utvide på de 
eksisterende stedene, dvs. i Bodø og Harstad. Det bør vurderes om spesialisten i Harstad kan 
ambulere eller ha flere kontor, i Narvik, dersom det viser seg å være behov for dette, og mulig 
ut fra utstyrsbehov m.m.  
 
Det har nylig blitt opprettet en 20 % avtalehjemmel for samisktalende indremedisiner med 
spesialisering i fordøyelsessykdommer i Karasjok. Den er lyst ut våren 2008 og er under 
tildeling. Hjemmelen ble opprettet med bakgrunn i styrets vedtak pkt. 7 fra 2006, og et 
konkret innspill om behov fra Helse Finnmark. Begrunnelsen for avviket fra Helse Nord RHF 
sin øvrige policy er at det ikke er behov for en 100 % avtale. Dette pga at det allerede er en 
100 % samisktalende kardiolog (i avtale med Helse Nord RHF) i Karasjok og en full stilling 
som indremedisiner i Alta, som er ansatt av Helse Finnmark, fra i 2007. 
 
Adm. direktør foresår derfor at det ved ledighet i hjemler og driftstilskudd tilbys utvidelse til 
100 % til kardiologene i Bodø og Harstad/Narvik. Alternativt vil adm. direktør komme tilbake 
til styrking av driftstilskudd i budsjett for 2009. 
 
Spesielt om Alta-avtalene 
De tre Alta-avtalene ble opprettet som følge av vedtak først i styresak 46-2006, Styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Finnmark, etablering av tiltak i Alta - så i styresak 65-2006 Plan for 
avtalespesialister. Styret vedtok at det skulle opprettes tre hjemler innen gynekolog, øre-nese-
hals og øye, uten forbehold. I vedtakets pkt4 (sak 46-2006) heter det videre:  
 
Helse Nord RHF tar det økonomiske ansvaret for etablering av de tre hjemlene for 
avtalespesialister, i første omgang fram til 2008. De økte omkostningene for Helse Nord RHF 
beløper seg til NOK 428 000 i 2006 og NOK 1 712 000 i 2007. 
 
Tiltakene kom ikke i gang før vår og høst 2007, slik at prosessen og de økonomiske 
konsekvensene har et ettårs forsinkelse i forhold til vedtaket. Beløpene er pr. dato høyere 
fordi driftstilskuddene reguleres gjennom årlige nasjonale forhandlinger, og er nå 
(01.07.2008-30.06.2009) på kr 1.042 500 pr. år for et 100 % driftstilskudd i klasse 3 som 
Alta-avtalene er. Øye- og ØNH-legen har fått avtaler uten tidsbegrensning slik det vanligvis 
skal gjøres, jf. rammeavtalen med legeforeningen. Det var også viktig dersom vi skulle få 
søkere som ville etablere seg i Alta. Det ble inngått en tidsavgrenset avtale med gynekologen 
pga alder. Avtalene opphører ved fylte 70 år hvis ikke legen selv pensjonerer seg før det, og 
avtalen med gynekologen går ut i januar 2009. Den er lyst ut på nytt. Hjemmelen er ikke 
tildelt pr. dato. Helse Finnmark HF har vært tatt med i prosessen og har kommet med et 
forslag om at de selv overtar driften ved at tre av gynekologene i Hammerfest kan ambulere 
til Alta noen dager i uken. Helse Nord RHF har ikke funnet at den løsningen vi pr. dato har 
fått presentert fra Helse Finnmark vil gi det tilbudet som intensjonen opprinnelig var, og vil 
heller ikke gå i balanse eller overskudd økonomisk for foretaket.  
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Adm. direktør vil derfor gå inn for å gi avtale til ny søker når dagens hjemmelsinnehaver 
slutter. Innehaver av hjemmelen forutsettes å samarbeide med Helse Finnmark på de kriterier 
Helse Nord og Helse Finnmark har satt for dette. Ordningen innebærer at RHF fortsatt tar 
kostnaden ved å utbetale driftstilskudd, og at styret bevilger midlene til et fullt driftstilskudd i 
gynekologi, i tilegg til ØNH og øyepraksisene i Alta. 
 
Dersom det ikke lykkes å komme fram til en avtale, vil det vurderes om hjemmelen skal lyses 
ut på nytt eller om denne pasientgruppen i Alta skal ivaretas lokalt av Helse Finnmark 
gjennom ambulering.  
 
Avtalepraksis innen psykisk helse 
Helse Nord RHF har i dag avtaler med 12 psykiatere og 27 psykologspesialister om til 
sammen 22 årsverk. I styresak 65-2006 ble det vedtatt at det bør opprettes betydelig flere 
driftsavtaler innen psykisk helse. Dette har ikke latt seg gjennomføre på grunn av den 
økonomiske situasjonen i RHF-et. I løpet av de siste to årene har det skjedd en viss 
omlokalisering ved at det er opprettet avtalepraksis for psykologspesialist i Alta. Siden Alta-
avtalen kom i stand som en følge av omdisponering ved ledighet, har ikke det samlede 
tilbudet fra avtalespesialistene innen psykisk helse økt i perioden. Fordelingen har dog blitt 
mer desentralisert og det har blitt noe mer ambulering. Det er også en hjemmel på Finnsnes 
som sannsynligvis vil bli tatt i bruk igjen i 2009 etter flere års permisjon. I påvente av dette, 
og for ikke å miste pasienttilbud ble det gitt avtale til to psykologer i Harstad med ambulering 
til Evenskjer og Lødingen. Når innehaveren av hjemmel på Finnsnes trer inn i sin hjemmel er 
RHF pliktig til å betale dette driftstilskuddet. 
 
Egenrapportering fra avtalespesialistene selv via årsmelding, fastholder at det fortsatt er 
kapasitetsproblemer og lange ventetider. Problemstillingen er også drøftet i 
Samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og lege- og psykologforeningen, som i 2007 
fattet et enstemmig vedtak om ønske om å opprette to ekstra fulltidsavtaler for 
psykologspesialister. Praksisene ønskes lokalisert til Tromsø og Bodø. Det har som nevnt 
foreløpig ikke latt seg gjøre å opprette nye avtaler grunnet den økonomiske situasjonen.  
 
Vedtaket som styret fattet i sak 65-2006 om flere driftsavtaler innen psykologi og psykiatri 
bør derfor opprettholdes. Det er antatt at det er større tilgang på psykologspesialister enn 
psykiatere, og det foreslås derfor at det i første omgang opprettes flere driftsavtaler for 
psykologspesialister, en i Tromsø og en i Bodø.  
 
Oppsummering av prioriteringer fremover 
Det vil bli prioritert nye hjemler innen psykisk helse-feltet, og endringen innen somatikk som 
følge av omdisponeringer. 
 
1. Det bør opprettes flere driftsavtaler for psykologer og psykiatere, fortrinnsvis i de største 

byene. I første omgang foreslås oppretting av to fulltidsavtaler for psykologspesialister i 
Tromsø og Bodø. 

 
2. Det ønskes økt ambulering innen øye til Nordreisa. Dette gjøres innenfor dagens hjemler, 

men krever økte økonomiske rammer for å dekke selve ambuleringen. Antallet øyehjemler 
i Bodø reduseres ikke. Det flyttes en hjemmel fra Tromsø til Finnsnes med begrunnelsen 
at det behandles pasienter tilsvarende en hjemmel fra Finnsnes i Tromsø i dag. 

 
3. Det reduseres med en gynekologihjemmel i Bodø i perioden. I Narvik vil ledig hjemmel i 

2009 omlokaliseres og omprioriteres. 
 
4. Det foreslås utvidelse av de to kardiologihjemlene i Bodø og Harstad til 100 %. 
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Økonomiske konsekvenser av foreslåtte prioriteringer 
Driftstilskudd pr år for legespesialister har tre forskjellige klasseplasseringer hvorav de fleste 
er plassert i klasse 2 og 3. Utgiftene er:  
 
Kr 700.000 kroner, kr 813 200 og kr 1 042 500 i henholdsvis klasse 1, 2 og 3. 
Psykologspesialistenes driftstilskudd er kr 388 620.  
 
Helse Nords utgifter ved opprettelse av nye avtaler eller umiddelbar utvidelse av delavtaler 
tilsvarer driftstilskuddet tilsvarende % andel avtale for lege i klasse 1-3 eller psykolog. 
Avtaleinnehaveren får takst fra NAV for pasientbehandlingen som gjøres i praksisen, og 
denne økonomien ligger hos NAV, slik at det er ingen utgift over RHF’s budsjett. HOD har i 
rapport til RHF-ene i mars 2008 foreslått at denne delen av finansieringen av 
avtalespesialistene skal overføres fra NAV til RHF-ene, men endelig beslutning på utforming 
av dette er ikke tatt.  
 
Dersom Helse Nord venter med utvidelse av avtaler og utlysing av nye til vi har ledighet og 
kan benytte eksisterende budsjett, vil ikke prioriteringene medføre økte utgifter for RHF på 
sikt. De hjemlene som ikke videreføres, men omlokaliseres vil Helse Nord ha noen utgifter på 
til hjemmelsinnehaver som kompensasjon, jf. rammeavtalens § 11.2 for legene – som følger: 
 
 RHFet plikter å gi kompensasjon for det økonomiske tap legen lider som følge av at 
avtalehjemmelen disponeres slik at legen ikke kan overdra sin praksis i henhold til § 11.1. 
Legen kan bare kreve betaling for de deler av praksisen som er gjenstand for overdragelse. 
Økonomisk kompensasjon settes til 45 % av gjennomsnittlig trygderefusjon de siste 3 år 
relatert til driftsavtalens størrelse, oppad begrenset til: 
 kr. 485.000 i klasse 1 ved fullt driftstilskudd 
 kr. 500.000 i klasse 2 ved fullt driftstilskudd 
 kr. 550.000 i klasse 3 ved fullt driftstilskudd 
 
I rammeavtalens pkt 11.3 for psykologene: 
 
Dersom RHF inndrar en avtalehjemmel, plikter RHF å dekke etter takst det dokumenterte tap 
som psykologen lider ved ikke å kunne selge inventar og utstyr. 
Psykolog som har drevet praksisen mer enn 3 år har dessuten rett til godtgjøring for 
opparbeidet praksis med inntil 20 % av gjennomsnittlig trygderefusjon og driftstilskudd de 3 
siste år, relatert til driftsavtalens størrelse. 
 
Dette vil si at det koster RHF maksimalt kr 550 000 pluss kjøp av utstyr (vil være veldig 
variabelt i verdi) å omlokalisere en 100 % legespesialist. Dette tilsvarer anslagsvis 6-12 
måneders driftstilskudd, og omlokalisering kan finansieres ved at det går tilsvarende tid før ny 
tildeling iverksettes. 
 
For psykologene vil beløpet være noe mindre, og avhenge av nivået på trygderefusjon siste 3 
år. Den er sjelden så høy som legenes takstinntjening. 
 
Ambulering 
Avtalespesialistene i Helse Nord området har økt ambuleringen de senere årene. 
Ambuleringen innebærer at legespesialisten kommer til pasientene i stedet for at pasientene 
reiser til legespesialisten. Dette gjør at kostnadene knyttet til reiseutgifter for spesialistene 
øker, men samtidig at kostnadene knyttet til pasientreiser reduseres. I tillegg vil det påløpe 
kostnader knyttet til husleie og ev. utstyr på utekontoret. Det anses for å være et gode for 
pasientene å slippe og reise. Mange av pasientene er eldre og barn, pasientgrupper som gjerne 
har ledsagerbehov i tillegg.  
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 Dato Saksnr Avsender Resyme 
 

2008-04-04 200800501-2 UNN v/avd. 
overlege KK  
Pål Øian 

- Gynekologi krever tilstedeværelse og er således svært vaktintensivt. Dette gjør at små avd. har problemer med å 
få vaktberedskapen til å gå opp. 

- Det er generelt overkapasitet i sykehusene, men dette gjelder ikke for UNN Tromsø. UNN Tromsø har 
underdimensjonert operasjonskapasitet.  

- Viktig å se på funksjonsfordelingen mellom avtalespesialister innen gynekologi og allmennleger. 
- Tror det er mest hensiktsmessig at kompliserte svangerskap følges opp v/KK.  
- Mener tilbudet til Finnsnes og Nordreisa bør dekkes av ambulerende gynekologer fra UNN. Tilsvarende bør 

UNN Narvik sin gyn. avd. dekkes fra UNN.  
2008-04-17 200800501-3 NLSH v/avd. 

overlege ØNH 
Eivind Støen  
20 % avt. spes.  
ØNH, Mo I Rana 

- Generelt lange ventelister og redusert kapasitet innen ØNH. 
- Viktig å se avtalepraksis og tilbud fra HF i sammenheng da de behandler samme pasientgruppe. 
- NLSH mottar mange søknader om poliklinisk behandling fra Vesterålen der det er 160 % avtalepraksis innen 

ØNH.   
- I Lofoten gir avtalespes i 50 % et godt tilbud, det samme gjelder for Bodø, med 100 % avtalepraksis innen ØNH. 

NLSH regner med at 50 % - 100 % overlegestilling vil forsvinne ut av HF ved nedtrapping/senioravtale i 
avtalepraksis. 

- Kapasiteten v/NLSH er for lav og ventelistene er lange. 
- Mange pasienter henvises fra Helgelandssykehusets område. Virker som om få pasienter behandles i 

Sandnessjøen, og en større andel av pas bør behandles lokalt i stedet for å sendes til Bodø. På Rana finnes en 20 
% avtalehjemmel som dekker en del av behovet. Mener det er behov for å utvide avtalepraksisen i området ved å 
etablere delhjemler som kan innehas av sykehusleger.      

2008-04-30 200800501-4 UNN v/sjef for 
kliniske avd.  
Einar Bugge 

- Spes. helsetjenesten bør primært dekkes av spesialister fra HF. Dette særlig fordi HF har vaktberedskap og 
videre pga at avtalepraksis og HF stillinger ofte står i et konkurranseforhold hva rekruttering angår. 

- Innen fagområder med stort volum (øye, ønh, gyn) kan det være grunnlag for funksjonsfordeling mellom HF og 
avtalepraksis.  

- Ved større DMS kan aktiviteten baseres på avtalepraksis. I slike tilfeller viktig å sikre at det er ved DMSet 
aktiviteten foregår, og ikke i de større byene. 

- Avtalespes. bør inngå i ambuleringsordninger der det er hensiktsmessig.  
- Indremedisin bør i hovedsak tilbys fra HF grunnet stor grad av subspesialisering og vaktordninger. Her må også 

HF etablere ambulering i større utstrekning. Eks avtalepraksis innen faget i Tromsø bør avvikles når avtalene 
løper ut. 

- ØYE: UNN Tromsø har regions- og universitetsfunksjoner som skal ivaretas. Nivået på avtalepraksis i dag gjør 
det mulig pga funksjonsfordeling til en viss grad. UNN ivaretar videre tilbud i Finnmark v/ambulering. Det er en 
god løsning at avtalespes ambulerer til Finnsnes og Nordreisa, ev. at det etableres hjemmel på Finnsnes. Neppe 
grunnlag for hel hjemmel på Nordreisa. Viktig at en organiserer avtalepraksis slik at det kan etableres fagmiljø.  

- PSYKIATRI: Avtalespes gir et verdifullt supplement i dag. Dog er avtalepraksis og HF konkurrenter mht 
rekruttering. Delhjemler er viktige rekrutteringstiltak. Avtalespes bør forpliktes i forhold til det totale tilbudet 
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innen psykisk helse. Avtalehjemler bør kunne flyttes geografisk ved rekrutteringsvansker. 

- ØNH: Det bør ikke tildeles flere avtalehjemler innen ØNH. Avtalespes har enklere og mer ”lukrative” 
pasientgrupper enn sykehusene. Alvorlige sykdomstilfeller skal prioriteres. Avt. praksis virker konkurrerende ift 
HF avd. mht rekruttering av spesialister. 

2008-04-29 200800501-5 NLSH v/fagdir 
Otto Mathiesen og 
ass. dir Rolf 
Salvesen 

- ØYE: Viktig at ikke avt. praksis fortrenger operasjonskap i HF innen øye. Det bør defineres faglig aktivitet i avt. 
hjemler innen faget. Kapasiteten innen øye synes lav i Vesterålen. Ønsker å opprette ambulering fra NLSH til 
Lofoten innen øye, men dette krever økte ressurser til avd. Det bør avtales faglig innhold i avt. praksis ved 
inngåelse av nye avtaler.  

- ØNH: Innen ØNH er det lange ventelister v/NLSH. Store pasientstrømmer fra Helgelandssykehusets område 
forverrer sit. Det foreslås at Helse Nord RHF oppretter delhjemler innen ØNH fra avd. overlegen som også har 
egen avtalehjemmel i 20%, men det anmerkes av HF-ledelsen at en er kjent med at dette er i strid med RHFs 
policy. Senioravtale i Bodø vil trekke ut kapasitet fra avd. Når avtalepraksisen avvikles i Lofoten (ØNH-lege 
som pensjonerer seg fra HF-engasjement samtidig) vil dette øke presset på NLSH Bodø. 

- GYNEKOLOGI: KK har rekrutteringsproblemer og problemer med vaktturnusene. Mener det er en ubalanse 
mel avtalepraksis og HF innen gyn. Det bør inndras avt. praksis v/pensjonering. Risikogravide bør følges opp av 
KK. Hensyn til vakter og rekruttering v/HF krever mange gynekologer. Fødselshjelp og operasjoner gjøres ikke i 
avt. praksis.  

- INDREMED. Det er behov for flere hjemler innen indremed. både i avt. praksis og v/HF. Kapasiteten innen 
kardiologi bør økes i Bodø. 

- HUD: Nåværende ordning og situasjon fungerer tilfredsstillende. 
- REVMATOLOGI: Dagens ordning fungerer godt. 
- PSYKIATRI: Avt. spesialister som er avtalepraktiserende psykiatere bør tilpliktes å ta inn et visst antall nye pas. 

årlig. De bør videre forplikte seg til å føre venteliste, og ellers ikke kunne reservere seg mot enkelte tilstander.    
2008-05-09 2008501-7 Helgelands-

sykehuset 
v/fagdir. Fred 
Mürer 

- Det bør generelt ikke opprettes mer avt. praksis.  
- Spes. helsetjenesten bør dekkes fra sykehuset. 
- Dette gjelder likevel ikke for psykologer – stiller seg positiv til økt driftstilskudd til eksisterende 

hjemmelsinnehavere samt opprettelse av nye hjemler innen psykologi.  
2008-03-07 2008501-8 UNN v/fagsjef 

Einar Bugge 
- Det er generelt ikke overkap. innen indremed. i UNN sitt område.  
- Det gastroskoperes for mange, og mange av disse i avt. praksis i Tromsø. 
- Avt. praksis bør lokaliseres slik at denne utfyller sykehusenes tilbud og avt. spes. bør ha felles venteliste m/HF.  

2008-05-05 2008501-9 NLSH v/ass. dir. 
Rolf Salvesen 

- Nytt brev med presisering av at det bør vurderes inndratt avt. praksis innen gynekologi i Bodø ved 
pensjonering/fratreden. 

- Bjørn Holdø/KK: Uttalelse må sees i lys av at det ikke er planlagt endringer i strukturen hva angår 
fødeinstitusjoner i HN. Et formalisert samarbeid krever at noen styrer prosessen, fordeler henvisninger, ivaretar 
studenter mv. Etterlyser en strategi for dette. Øvrig innhold som oppsummert under pkt 5. – saksnr. 200800501-
5.  

2008-06-06 2008501-12 NLSH v/avd. 
overlege Erlend 

- Viser til RHFs høringsutkast som konkluderer med at det ikke er overkapasitet innen øye i Bodø og mener at det 
er en selvmotsigelse når en samtidig foreslår å prioritere øye i Vesterålen. Mener Vesterålen skal prioriteres etter 
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Hallstensen Bodø og ved ledighet i avtalepraksis andre steder enn Bodø. 

- Mener pasientenes geografiske opphav bør kartlegges for Bodøregionen. 
2008-06-16 2008501-13 Arne Schiefloe 

100 % avt. spes. 
Gynekologi Bodø  

- Inndragelse av 1-2 gynhjemler i Bodø vil føre til et problem mht å tilby kompetent gynekologiske tjenester i 
området. Viser til at avt. spes. innen gyn. har 2600-3000 pasienter hvert år. KK har ikke kapasitet til å ta disse 
pasientene i tillegg.  

- Avt. praksis innen gyn egner seg først og fremst for de større byene pga pasientgrunnlaget der.  
- Positiv til desentralisering, ambulering og opplæring av leger i distriktene. 

2008-06-22 2008501-14 Øyelegesenteret 
v/Tore Nitter på 
vegne av de fire 
legene Nitter, 
Lyslo, Widerøe 
og Stojanovic. 
4 * 100 % avtaler 
innen øye i 
Tromsø 

- Fornøyde med, og enige i at det ikke er overkap. innen øye i Tromsø. Viser til utviklingstrekk m aldrende 
befolkning og økt forekomst av diabetes.  

- Forstår høringsforslaget slik at det ikke foreslås en hel hjemmel omlokalisert til Finnsnes. Mener at det må 
avgjøres hvilket faglig nivå en desentralisert praksis forventes å ligge på. Dette fordi samme kvalitet som i 
Tromsø krever betydelige investeringer, og nyinvesteringer om nivået skal ivaretas. 

- Selv om en prioriterer barn og eldre, er disse inhomogene pasientgrupper. Hvordan skal seleksjonen foregå? 
Henvisningene er ofte mangelfulle. 

- Atle Lyslos utekontor på Finnsnes er sparsomt utstyrt og det er derfor ikke tilrådelig å utvide den ambulante 
delen.  

- Fremmer forslag om at flere leger kan dele på å betjene et utekontor ved ambulering, ev. at det opprettes en hel 
hjemmel her. 

- Stiller spm. tegn ved om øye som er så utstyrsintensivt egner seg til ambulant virksomhet slik som det foreslås 
på Nordreisa. 

- Hvordan skal utekontoret finansieres? Skal hjemmelsinnehaver betale for to kontorer? 
2008-06-21 2008501-15 NLSH v/overlege 

Alexsander Skau, 
Øyeavd.  

- Supplement til innspill fra avd. overlegen.  
- Viser til at det ikke er store pasientstrømmer fra Vesterålen til Bodø innen øye. (Tallmateriale fremlegges.) 
- Pasienter fra Vesterålen/Lofoten som kommer til Bodø er i hovedsak pas som er under behandling, oppfølging 

og som derfor må komme. Mener disse vil fortsatt komme til Bodø selv om tilbudet i Vesterålen øker. 
- NLSH mener at pas. andelen er forholdsvis konstant da disse krever kirurgi/laser/avansert utredning som ikke 

kan utføres i avt. praksis.  
- Det er foretatt grep for å gi lokal behandling over de senere årene, noe som gjør at avd. ikke anser at særlig flere 

pas. kan gis lokalt tilbud.  
2008-06-15 2008501-16 Kurt A. Hofsøy 

25 % avt. spes. 
kardiologi  

- Det vil bli økende press på sykeshusavd. innen indremed. 
- Det er for lav dekning av både kardiologer og avt. spes. innen kardiologi og generelt ift normen . 
- Avt. praksis er kostnadseffektivt. 
- Savner en plan for avt. spes. som ikke styres av tilbudet v/HF. Det er ikke god nok planlegging av aktuttilbudet 

v/HF i dag. 
- Mener sykehusets uttalelser ikke kan tillegges all vekt siden dette står i et konkurranseforhold til avt. praksis.  
- HN bør gi økning til de m/delhjemler før en lyser ut nye hjemler. 
- Det er kritikkverdig at det lyses ut delhjemmel i indremed. – i strid med rammeavtalen. 
-  
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2008-06-23 2008501-17 Tillitsvalgt for 

PSL Elisabeth 
Steen 
80 % avt. spes. 
øye i Fauske  

- Ant. avt. praksiser i HN er på et minimum, selv innen øye og gyn. Innen psykisk helse er mangelen på avt. spes. 
katastrofal.  

- Desentraliserte praksiser må komme i tillegg til, eksisterende praksiser og ikke i stedet for. 
- Avt. spes. er kostnadseffektive og står for en stor del av kosultasjonsvolumet. 
- Det er faglig ensomt, med uoverkommelige arbeidsmengder, manglende muligheter for avlastning og med lite 

kontakt med kolleger for de som sitter desentralisert.  
2008-06-22 2008501-18 Aage J. 

Steffensen  
100 % avt. spes.  
gyn i Bodø 

- Mener HN legger manglende forståelse for dagen v/forslaget til rulleringen. Pas. diskresjon og behov for 
anonymitet (i forh. til fastlegen) ivaretas ikke.  

- Gynekologi krever utstyr som gjør det øk. uforsvarlig å starte opp en liten praksis på Finnsnes/Nordreisa. 
(Beregninger som anslår med. utstyr til min. 820.000. Annet utstyr kommer i tillegg.) 

- Mener det er uriktig at det er overkapasitet og at en stor mengde av pas. som skal følges opp av gynekolog vil stå 
uten tilbud dersom en reduserer ant. hjemler i Bodø. Disse har heller ikke KK kapasitet til å følge opp. 

2008-06-23 2008501-19 NLSH v/ass. dir. 
Rolf Salvesen 

- Viser til tidligere innspill. Har et tillegg der NLSH ber om unntak fra RHFs policy om dobbeltstillinger grunnet 
interne forhold for navngitt lege. Unntaket er et enkelttilfelle og midlertidig (ØNH spes. som skal overta 
avtalepraksis i Bodø).  

2008-06-23 2008501-20 Johan E. Sandvik 
50 % avt. spes. 
kardiologi 

- Mener en del høringsinstanser mangler, bla Legeforeningen sentralt, Sametinget og Allmennlegeforeningen. 
Mener særlig Sametinget burde vært forespurt mht ny delhjemmel i indremed.   

- Savner plan for økning i ant. hjemler innen avt. praksis. Avt. spes. holder budsjettene sine og er effektive. 
- Viser til Helse midt sin plan for å øke delhjemler opp til hele hjemler. 
- Mener plan for a strider mot rammeavt. på flere pkt. og at avtalene er uforutsigbare økonomisk. 

2008-06-23 2008501-21 Gyn Tromsø 
Avt. spes. 
25 % Finn 
Forsdahl og 80 % 
Nils Sørheim 

- Det er positivt at RHF ser på plan for avtalespesialister på nytt. 
- Viser til at de har elektronisk kommunikasjon med fastleger og sykehus. 
- Samarbeidet med UNN er godt og det behovet for avt. praksis innen gyn vil alltid være der. 

 

2008-06-23 2008501-22 Stig Tønseth 
100 % avt. spes.  
øye Sortland 

- Tilfreds med forslag om økt kap. innen øye i Vesterålen. 
- Håper dette vil skje innen de neste to årene. 
- Nedslagsområde er Vesterålen, Lødingen, nordre del av Lofoten, Kvæfjord, Evenes og Gullesfjord. 
- Stiller seg positiv til gruppepraksis og har selv lokaler som er store nok til ytterligere en legespes. 
- Viser til at kostnadene v/kjøp av utstyr kan deles v/gruppepraksis noe som vil komme pas. til gode. 
- Ønsker et ord med i laget mht til tildeling av ev. ny hjemmel. 

2008-06-24 2008501-23 Hans Eriksen 
100 % avt. spes.  
Øye Tromsø 

- Hans inntrykk fra avt. praksis og deltidsstilling v/UNN er at det ikke er overkap. innen øye i Tromsø. 
- De mottar sjelden ”unødvendige” henvisninger. 
- Legespes. innen øye blir eldre, både v/UNN og i avt. praksis og det er viktig å tenke fremover mht rekruttering.  
- Viktig å sikre at desentraliserte tjenester ikke blir mindreverdige, skjønt det er gode grunner til å desentralisere. 
- v/ambulering er det viktig å sikre at nødvendige undersøkelser kan utføres faglig adekvat på stedet og at det er 

kontinuitet i tjenesten slik at kontrollintervallene opprettholdes og det ikke skapes urealistiske forventninger. 
- Diabetes, skjeling, glaukom egner seg særlig godt for desentralisering. Likedan for nyopererte pasienter. Særlig 
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VEDLEGG til rullering av plan for avtalespesialister 
Sammendrag av høringsuttalelser – sak: Rullering av 
 

Plan for avtalespesialister

barn laseropereres og skal følges opp. 

 – saksnr 200800501 

- Utstyrsintensivt fagområde – må være aksept for at legen ikke må fullt utstyre to kontorer. Flere lokaler betyr 
også andre kostnader mht hjelpepersonell mv. 

 

- Ingen god løsning å samlokalisere med optikere. De driver salg av helseprodukter, noe som ikke bør blandes 
med tilbud av helsetjenester. 

- Tror det kan bli problematisk å opprette en felles pas. fordelingsenhet for fordeling av pas. som skal behandles 
desentralt. Mange pas. er kontrollpas.  

- Utekontoret desentralt må være slik at pas. føler seg trygge faglig og med godt nok utstyr til at pas. ikke skal 
trenge å reise til Tromsø for second opinion.   

 
2008-06-23 2008501-24 Bodø 

Øyelegesenter v/ 
David Simonsen 
20 % avt. spes. 
øye Bodø  

- Støtter oppfatningen om at det ikke er overkap. innen øye. 
- Synes planen er for lite fremtidsrettet og for lite ambisiøs mht utfordringer fremover. Nevner bla økende ant. 

eldre som vil trenge helsehjelp. 
- Det er beskjeden økning i ant. avt. hjemler i HN området sammenlignet m/nasjonalt. 

2008-07-25 2008501-25 Tromsø kommune 
v/kommune-
overlege Trond 
Brattland 

- Støtter forslaget om å beholde øye- og gynekologikapasiteten på dagens nivå, herunder også ambulering til 
Nordreisa og Finnsnes. 

- Støtter forslaget om å øke kapasiteten innen psykolog med en hjemmel. Mulig rasjonaliseringsgevinst dersom 
felles opptak med HFene. 

- Enkelte av fastlegene har spilt inn ønske om opprettelse av avtalepraksis innen hud og ortopedi grunnet lengre 
ventetid ved UNN.    

2008-21-08 2008501- 26 Helse Finnmark 
v/adm. dir. Eva 
Håheim Pedersen 

- Er i hovedsak positiv til rulleringen av planen slik den foreligger i høringen. 
- Ønsker en oversikt over avtalespesialister innen ulike fagområder og helseforetaksområde, samt informasjon om 

befolkningsgrunnlag. 
2008-08-25 2008501- 27 Gyn Tromsø 

v/avtalespesialiste
ne i 25 % Finn 
Forsdahl og 80 % 
Nils Sørheim 

- Opplyser om etablering av asylmottak i Troms fylke. Denne har ført til økt pasienttilfang innen en tidkrevende 
gruppe som også trenger tolk. 

2008-09-15 2008501-28 Helgelandssykehu
set HF v/Fred 
Mürer 

- Opprettholder sitt standpunkt om at det ikke bør bli flere avtaler for avtalepraksis innen somatikk. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 
 

 

STYRESAK 111-2008  HOVEDSTADSPROSESSEN 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800207-14 039 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 112-2008  LANDSVERNEPLAN HELSE – FORVALTNING  
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte, den 24. januar 2008 ble Helse Nord RHF bedt om å bidra i et 
utredningsarbeid, ledet av Helse Midt-Norge RHF, for å vurdere hvorvidt det er behov for 
særskilt kulturminnekompetanse i sektoren, og hvordan denne i så fall bør organiseres. 
Rapport sendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 31. oktober 2008. 
 
Denne saken redegjør for forslaget fra en regional arbeidsgruppe om kompetanse og 
organisering i regionene av kulturminnevernet. Formålet med saken er styrets vurdering av 
fremlagte forslag, før rapport sendes departementet. 
  
Den regionale arbeidsgruppen foreslår at det etableres en faggruppe enten på RHF-nivå eller 
for RHF-ene samlet som  
 gir råd til HF-ene i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av 

tiltak på vernede objekter og vedlikehold samt kjøp av tjenester knyttet til nevnte områder. 
 gir råd til RHF-ene i forbindelse med behandling av forvaltningsplaner og 

byggetiltak/avvik og salg som forutsettes forelagt RHF-et og eventuelt Riksantikvaren/ 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

 ivaretar kompetanseutvikling på RHF-/HF-nivå. 
 drifter databasen. 
 
Faggruppen foreslås minimum å bestå av to til tre stillinger – arkitekt/ingeniør med 
kulturminnefaglig kompetanse og etnolog/kunsthistoriker med bygningserfaring. 
 
Flere muligheter for organisering av en faggruppe er skissert fra arbeidsgruppen: 
 Egen ”gruppe” i de respektive RHF-ene 
 Nettverksgruppe med representanter fra de ulike RHF 
 Egen gruppe på ett RHF som server de andre 
 Egen gruppe som samlokaliseres med annen virksomhet med særlig kompetanse innen 

området (Statsbygg, Forsvarsbygg, Riksantikvaren) 
 Egen ”gruppe” i Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at faggruppen legges til ett av RHF-ene som også har ansvar for å 
serve de øvrige RHF-ene. Det må utarbeides en avtale mellom RHF-ene med tilhørende 
betalingsmodell. 
 
I denne saken anbefales en tilråding om at RHF-ene går skrittvis frem og i første fase 
etablerer et fagnettverk mellom RHF-ene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ved Kgl.res. av 1. september 2006 ble det satt krav om å utarbeide en forvaltningsplan for 
hver enkelt av sektorens kulturhistoriske eiendommer. I foretaksmøte, den 24. januar 2008 ble 
Helse Nord RHF bedt om å følge opp dette kravet. Den regionale arbeidsgruppen vurderer at 
det er behov for særskilt kulturminnekompetanse innen sektoren og stipulerer behovet til 
minimum to til tre stillinger.  
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Styret i Helse Nord RHF behandlet forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten i 
møte, den 14. mai 2008 og ga en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet ved endelig 
utforming av Landsverneplan helse. Departementet har planen under behandling/godkjenning.  
Planen oversendes Riksantikvaren for videre oppfølging med hensyn til forskriftsvern av 
objekter i verneklasse 1, fredes i medhold av forskrift til Kulturminneloven.  
 
Det skal utarbeides forvaltningsplaner for hvert enkelt av de kulturhistoriske eiendommene. 
Forvaltningsplanen skal gi en omtale av prosedyrer og rutiner som gjelder for drift og 
vedlikehold av den aktuelle bygning, med tilhørende område angitt i verneplanen. Statens 
kulturhistoriske eiendommer skal utarbeide mal for forvaltningsplaner. Rehabilitering og 
endring av bygninger må ta hensyn til prosedyrer/regler beskrevet i forvaltningsplanen. I 
styringsdialogen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene 
legges føringer for oppfølging av landsverneplanen. 
 
Vurdering 
Før beslutning om kulturminnefaglig kompetanse i helseforetakene og organisering må 
foretakene ha noe erfaring med hvilke oppgaver som følger av landsverneplanen. 
 
Notatet/rapporten til departementet gjør rede for oppgavene og forslag til retningslinjer/rutiner 
i forbindelse med:  
 Behandling av landsverneplan og forvaltningsplaner 
 Ordinært vedlikehold av vernede bygg 
 Bygningsmessige tiltak 
 Avhending 
 Forsikring 
 Etablering av database 
 
Notatet/rapporten gjør videre rede for krav til kompetanse og kapasitet, organisering av 
virksomheten 
 
Arbeidsgruppens utredning svarer på departementets oppdrag om vurdering av behov og 
organisering.  
 
Dette er et nytt arbeidsområde for de regionale helseforetakene. Erfaringsgrunnlaget er spedt 
og organiseringen av arbeidsoppgavene bør vurderes når helseforetakene har fått noe bedre 
grunnlag gjennom egne erfaringer med omfang og kompetansekrav.  
 
Konklusjon 
Spesialisthelsetjenesten har få eksempel som viser arbeidet og omfanget av en 
forvaltningsplan for vernet/fredet bygning/anlegg. Kunnskapen må suksessivt bygges opp 
innen sektoren. Adm. direktør anbefaler en skrittvis utvikling av kompetansen og 
ressurstilfanget i sektoren og at arbeidet foreløpig organiseres i et fagnettverk mellom RHF-
ene.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar en skrittvis utvikling i forvaltningen av landsverneplan for 
spesialisthelsetjenesten. Kunnskap og kompetanse bør suksessivt utvikles og foreløpig 
organiseres i et faglig nettverk mellom de regionale helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Notat vedr. behov for og organisering av særskilt  
 kulturminnekompetanse i helsesektoren, datert 11. juli 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-78 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 113-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Styring av datterselskaper 
4. Etablering av felles nødnummer i Norge 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-78 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 113-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-78 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 113-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 113-2008/3  STYRING AV DATTERSELSKAPER 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 113-2008/4  ETABLERING AV FELLES NØDNUMMER I NORGE 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-79 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 114-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Helse Nord RHF til Sametinget av 22. september 2008 ad. tolketilbudet i Helse 

Nord  
2. Brev fra Elisabeth-senteret i Tromsø av 6. oktober 2008 ad. senterets fremtid 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. oktober 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 114-2008/1  BREV FRA HELSE NORD RHF TIL SAMETINGET AV  
 22. SEPTEMBER 2008 AD. TOLKETILBUDET I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 114-2008/2  BREV FRA ELISABETH-SENTERET I TROMSØ AV  
 6. OKTOBER 2008 AD. SENTERETS FREMTID 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.10.2008 200800016-80 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 115-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 22. oktober 2008 
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