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STYRESAK 135-2008  BUDSJETT 2009 – FORDELING AV TILSKUDD  
 TIL MEDISINERUTDANNINGEN 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formålet med saken 
I denne saken inviteres styret til å fordele de siste 15,535mill kroner til utdanning av 
helsepersonell (særlig medisinerstudenter) etter forslag fra universitetssamarbeidet (USAM). 
 
Bakgrunn 
Tidligere år fikk helseregionene ”øremerkede midler” til finansiering av medisinerutdanning i 
sykehus. I 2006 ble midlene innlemmet i basisrammen og eier gjorde det klart at nå lå 
finansieringen av alle typer helsepersonell i basisrammen.  
 
Helse Nord har med god støtte fra Universitetet i Tromsø gjentatte ganger tatt opp at det 
beløpet som ble lagt i basisrammen fra og med 2006 ikke tok hensyn til den vedtatte 
opptrappingen av medisinerutdanningen i Tromsø. 
 
Departementet har i to omganger økt beløpet til Helse Nord, til sammen 15,5 mill kroner ble 
lagt inn i basisrammen til Helse Nord i budsjett 2009. (Dette består av tidligere øremerket 
tilskudd ca kr. 8 mill og økt basisramme ca kr. 7,5 mill). 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtok i styremøte, den 7. november 2008 (styresak 96-2007 
Budsjett 2008 – Rammer og føringer, vedtakspunkt 10): 
 
Helseforetakene forutsettes å synliggjøre bruken av det øremerkede utdanningstilskuddet for 
2008 gjennom utarbeidelse av eget budsjett for disse midlene. Størrelsen på tilskuddet til det 
enkelte helseforetak vil fremkomme i oppdragsdokumentet. Fra og med budsjettåret 2009 
forutsettes samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø å bli aktivt 
konsultert i forbindelse med fastsetting av budsjett for disponering av de øremerkede 
utdanningsmidlene. 
 
USAM ba i sitt møte 24. oktober 2008 om å få litt mer til tid til å komme med et forslag til 
fordelingen av disse 15,5 mill kronene, derfor ble ikke fordelingen innarbeidet i styresak 
121/2008 Budsjett 2009. 
 
Forslag  
USAM har behandlet forslag til fordeling, i møte 28. november 2008, sak 22-08 
Utdanningstilskuddet 2009, og fattet følgende vedtak: 
 
1. USAM tildeler de 15,5 mill kr som foreslått av arbeidsgruppa, jf. vedlagt regneark. 
2. USAM støtter de øvrige foreslåtte anbefalingene fra arbeidsgruppa. 
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a. Bistillinger knyttet til klinisk undervisning dekkes av det helseforetaket der stillingen er 
plassert. Dette betales med det totale utdanningstilskuddet helseforetakene mottar. Alle 
helseforetak har via utdanningstilskuddet midler til dekning av stillingene, samt andre tiltak 
utover dette. 
 
b. Det settes av 6,5 mill kr i 2009 for realisering av 6.året i Bodø fra høsten 2009. Budsjettet 
gjennomgås på nytt av partene. (siste setning vedtatt med 5 mot 3 stemmer) 
 
c. Ferdighetssentret videreutvikles ved UNN og opprettes ved NLSH som vist i budsjett.   
 
d. Det utarbeides og finansieres bruk av alternative undervisningsarenaer ved UNN 
(studentpoliklinikker, samhandlingsarenaer etc) allerede i 2009 med bruk av midler fra 
undervisningstilskuddet. 
 
e. Fordelingen gjelder for 2009. Samme fordeling kan ikke automatisk videreføres for 2010 
da det vil være nye beregninger og prioriterte tiltak som vil spesifiseres og som kan medføre 
at USAM neste år bør anbefale en annen prioritering og fordeling av utdanningstilskuddet 
mellom helseforetakene. En framtidig fordeling av utdanningstilskuddet bør gjenspeile 
kostnader knyttet til medisinerstudentene i klinisk praksis, samt prioriterte tiltak med andre 
undervisningsarenaer m.m. 
 
3. USAM mener det er viktig at HFene rapporterer bruken av midlene. Dette vil gjøres i den 
vanlige styringslinjen. HFene er allerede fra 2008 bedt om å synliggjøre 
utdanningstilskuddet, og må rapportere på det. 
  
I budsjett 2009, ble 78,441 mill kroner fordelt til de 4 HF (se tabell). Når USAM fattet vedtak 
om fordeling av de 15,535 mill kronene la de til grunn at det kun var Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) som fikk av den første tildeling. (UNN fikk 95,6 %). For å oppnå den 
totalfordeling som USAM foreslår, må de 15,535 mill kr. fordeles slik: 
 
 Helse Finnmark HF  tildeles  kr.   318 972 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles  kr. 6 999 764 
 Nordlandssykehuset HF tildeles  kr. 7 619 600 
 Helgelandssykehuset HF tildeles kr.   596 664 
 
Begrunnelsen for at Nordlandssykehuset HF for en relativt stor andel av denne delen av 
tilskuddet er etablering av utdanningsplasser for medisinerstudenter ved Nordlandssykehuset 
Bodø, høsten 2009. 
 
Total fordeling utdanningstilskudd 2009: 
 

Utdanningstilskudd 2009

Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sum
Fordelt i basis 2009 926 028 75 031 236 1 409 400 1 074 336 78 441 000

Endring fra styresak 121 318 972 6 999 764 7 619 600 596 664 15 535 000
Forslag til total fordeling US 1 245 000 82 031 000 9 029 000 1 671 000 93 976 000

Totalt til utdanning pr. HF 1 245 000 82 031 000 9 029 000 1 671 000 93 976 000  
 
Adm. direktør slutter seg til USAM sitt forslag til fordeling av pengene og foreslår at dette 
blir endelig fordelingen i 2009. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Ufordelt basisramme til utdanning, kr. 15,535 mill kroner fordeles slik i 2009: 
 
 Helse Finnmark HF  tildeles  kr.   318 972 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles  kr. 6 999 764 
 Nordlandssykehuset HF tildeles  kr. 7 619 600 
 Helgelandssykehuset HF tildeles kr.   596 664 
 
 
Bodø, den 11. desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 136-2008  STATSBUDSJETT 2010 – INNSPILL 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi Helse- og omsorgsdepartementet innspill til arbeidet med 
statsbudsjett 2010.  
 
Styret bes spesielt om å behandle de særskilte innspillene fra Helse Nord og gi sin tilslutning 
til det felles innspill som kommer fra alle de fire regionale foretakene. Helse Nord RHF vil i 
sitt innspill særlige fokusere på: 
 Behovet for ressurser til en videre opptrapping og utvikling av helsetjenesten for 

rusmiddelavhengige 
 Langsiktighet og forutsigbarhet i rammebetingelsene for investeringsprogrammet 
 Finansiering av kostnader som følge av skjerpede krav fra statlige myndigheter 
 Ubygging av PET-diagnostikk 
 
Bakgrunn  
I henhold til oppdragsdokument et er Helse Nord RHF bedt om å komme med innspill til 
statsbudsjett 2010 innen 15. desember 2008. Saksforelegget sendes departementet innen 
fristen, den 15. desember 2008, og styrets vedtak ettersendes umiddelbart etter styremøtet.  
 
Helseforetakene i regionen er invitert til å komme med innspill til Helse Nord i forkant av 
denne behandlingen. Ingen foretak har fremmet slike innspill. 
 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktørene i de fire helseregionene, enige om å 
utarbeide et felles innspill til statsbudsjett 2010. Det felles innspillet er vedlagt saken. 
 
 Innspill til statsbudsjett 2010 
 
Opptrapping av tilbudet for personer med rusmiddelavhengighet 
Først og fremst er det behov for en styrking av tilbudet innen den tverrfaglige spesialiserte 
behandlingen for rusmiddelavhengige i Helse Nord.  
 
Det skal investeres i nye behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN), Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Helgelandssykehuset HF. Det er mest behov 
både for opprette flere avrusningsplasser og øke den poliklinisk rusbehandlingen. Vi ønsker 
å øke antall stillinger og videreutvikle den tverrfaglige kompetansen.  
  
Riksrevisjonens rapport viser at det er store forskjeller i antall fagårsverk inne psykisk 
helsevern for voksne. Mo i Rana skiller seg ut i å ha lavest antall årsverk i hele landet pr. 
10.000 innbyggere. De har samtidig god spesialistdekning. Det er et ønske å styrke tilbudet 
med stillinger i Helgelandssykehuset 
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Finansiering av større investeringsprosjekter 
Store investeringsprosjekter finansieres med en kombinasjon av langsiktige lån og 
egenkapital. I dag tildeles lånene i de årlige statsbudsjett for hvert enkelt kalenderår. For å 
redusere utsikkerhet og støtte opp om en mest mulig rasjonell fremdrift av 
investeringsprosjektene er det ønskelig at dette systemet legges om. Lånerammen for 
totalprosjektet bør fastlegges og tildeles når prosjektet godkjennes. Deretter bør det være 
mulig for det enkelte RHF å selv velge tidspunkt og størrelse på de årlige låneopptak innenfor 
denne totalrammen. 
 
I styresak 121-2008 Budsjett 2009 – rammer og føringer, fattet styret i Helse Nord RHF 
følgende vedtak: 
 
Styret ber om at det arbeides aktivt med å endre investeringsregime for nybygg, slik at disse 
kan finansieres med langsiktig kapital fremfor kortsiktig kassakreditt. 
 
Økte kostnader i Luftambulansetjenesten som følge av endringer i regelverk 
Kostnadene til Luftambulansetjenesten øker langt mer enn den årlige lønns/priskompensasjon. 
Årsaken til kostnadsveksten for Helse Nord er hovedsakelig nye nasjonale kontrakter som 
inkluderer nye EU-krav (JAR-OPS) og ny forskrift EU-OPS, inkl. Subpart Q (bl.a. arbeids- 
og hviletidsbestemmelser). En betydelig konsekvens av slike myndighetskrav er at 
pilotbehovet øker med ca. 50 %. 
 
Fra 2008 til 2009 er det beregnet at kostnadene for Helse Nord RHF vil øke med 61 mill 
kroner ut over prisstigningen, mens det for 2010 forventes en ytterligere realøkning på over 
30 mill kroner. 
 
Finansiering av PET-CT 
Det bygges i dag ut PET-sentre ved universitetssykehusene. I Nord-Norge gjør vår 
geografiske plassering det nødvendig også å anskaffe syklotron for produksjon av radioaktive 
stoff (først og fremst FDG). Kostnaden ved dette bør inn i statsbudsjettet for 2010. Det bør 
også være midler til drift av anleggene. 
 
Helsepolitiske prioriteringer og spesialistutdanningen for leger 
Endringer i helsepolitiske prioriteringer med satsing på rus, psykisk helsevern, rehabilitering 
og geriatri, samt en økt satsing på kommunehelsetjeneste, kan først bli reell når de samme 
områdene styrkes kompetansemessig. Dette gjelder særlig med høyspesialisert arbeidskraft.  
Nye helsepolitiske prioriteringer vil ha konsekvenser for hvor helsepersonell skal begynne å 
jobbe. For å få tilstrekkelig med legespesialistkompetanse er det nødvendig å sørge for at 
kapasitet i spesialistutdanningen, innen og mellom ulike områder, faktisk reflekterer ny 
helsepolitisk prioritering.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske 

tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, 
som innspill til statsbudsjett for 2010. 

 
2. Styret slutter seg til behov for å endre spesialistutdanningen i tråd med de helsepolitiske 

prioriteringer.  
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3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig 

melding 2008 fra Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 11. desember 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Felles brev fra helseregionene til Helse- og omsorgsdepartementet  
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VEDLEGG 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
 
0030 OSLO  
  
 

 
 
 
 
 

Vår ref: E-ref: Dato: 
   
Saksbehandler:  
 

Årlig melding for 2007 - Innspill til stasbudsjettet for 2009 
 
Innledning 
 
Iht. Oppdragsdokumentet for 2008 skal de regionale helseforetakene innen 15. 
desember 2008 gi innspill til statsbudsjettet for 2010. 
 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktører i de regionale 
helseforetakene enige om å utarbeide et felles innspill. Innspillet er drøftet i felles 
AD-møte 8. desember 2008. 
 
Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder spesialisthelsetjenester innen 
somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og tilbud til 
rusmiddelavhengige (TSB)  
 
Styret for Helse xxx RHF behandlet saken xx.12.08. Styret fattet enstemmig følgende 
vedtak:  
” 

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester 
til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2010. 

 
2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og 

innarbeides i Årlig melding 2008 fra Helse xxx RHF.” 
 
I samråd med Helse- og omsorgsdepartementet oversendes innspillet etter 
styrebehandlingen xx. desember. 
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Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2010 
 
Somatiske spesialisthelsetjenester 
 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2010 blir her vurdert på basis av de 
forhold som erfaringsmessig bestemmer behovet for tjenester, og under hensyn til de 
helsepolitiske prioriteringer som gjelder. 
 
Aktivitetsutvikling, prioritering og ventetider  
 
I perioden 2003-2007 hadde den ISF-finansierte del av spesialisthelsetjenesten en 
gjennomsnittlig vekst på 2,65 prosent per år, målt i antall korrigerte DRG-poeng. 
Veksten fra 2006 til 2007 var 2,11 prosent. Det er ikke mulig å gi sikre prognoser for 
2008. Det foreligger imidlertid ingen indikasjon på at utviklingen i år vil skille seg 
vesentlig fra den en har hatt de senere år. 
 
Aktivitetsvekst i den ISF-finansierte del av spesialisthelsetjenesten i 2003-2007. 
 

  2003 2004 2005 2006 2007

Antall korrigerte DRG-poeng 1 013 376 1 031 452 1 072 204 1 101 696 1 124 889

Prosent vekst fra forrige år   1,78 3,95 2,75 2,11
(Kilde: ISF-kuben) 
 
Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en 
viss grad belyses gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. 
Prioriteringen av pasienter er gradvis blitt strengere, slik at den andel av nyhenviste 
somatiske pasienter som ble gitt rett til nødvendig helsehjelp sank fra 66 prosent i 2. 
tertial 2006 til 61 prosent i 2. tertial 2008. På tross av dette har den gjennomsnittlige 
ventetid for rettighetspasientene økt. Diagrammet nedenfor1 viser at ventetiden for 
rettighetspasienter har økt tre år på rad, og det tyder på at aktivitetsveksten i disse 
årene ikke har holdt tritt med økningen i behov. Ventetiden for rettighetspasienter 
økte med ett døgn fra 2. tertial 2007 til 2. tertial 2008. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for somatiske pasienter ved norske 
sykehus 2004-2008. 
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Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2007-2010 
 
Demografisk betinget behovsvekst  

                                                 
1 Basert på data fra NPR. Tallene for 2 tertial 2005 er usikre, men eventuell feil er ikke 
betydelig.  side 8



Behovet for somatiske spesialisthelsetjenester avhenger både av befolkningens 
størrelse og av fordeling etter alder og kjønn. Konsekvensene av 
befolkningsutviklingen i de nærmest kommende år er anslått ved hjelp av forbrukstall 
fra 2007 (ISF-kuben), SSBs befolkningsstatistikk for 2007 og SSBs fremskrivning av 
folkemengden 2008-2030 (alternativ middels nasjonal vekst). Analysene viser at det i 
perioden 2007-2010 vil kreves en aktivitetsvekst på om lag 1,15 prosent per år for å 
kompensere for endringene i folkemengde og aldersstruktur. Dette er litt høyere enn 
tilsvarende tall fra tidligere år, noe som i hovedsak kan tilskrives SSBs reviderte 
fremskrivning av folkemengden. 
 
Nye behov og økt grad av behovsdekning  
Utvikling og spredning av ny teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette, og 
føre til økte behov i årene som kommer. Nye behandlingsmetodene fører også til at 
en del pasienter vil leve lengre enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov. 
Alt dette er ”realvekst” som kommer i tillegg til den demografisk betingede 
behovsveksten. Det relative omfang av realveksten vil ikke endres vesentlig fra år til 
år. 
 
Prioriteringer  
Innenfor somatisk sektor skal rehabilitering, pasienter med kroniske sykdommer og 
syke eldre prioriteres. Det er tidligere anslått at dette isolert sett vil kreve en vekst i 
størrelsesorden 1 prosent per år2. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav om at man skal identifisere områder 
med overkapasitet og overføre ressurser fra disse områdene til de områder som skal 
styrkes. Dette har særlig kommet psykisk helsevern og rusbehandling til gode, men 
det arbeides stadig for å finne nye muligheter for omfordeling også internt i somatisk 
sektor. Det forventes at arbeidet med interne prioriteringer vil styrkes når resultatene 
av samarbeidsprosjektet ”Riktigere prioritering” blir tatt i bruk neste år, og at de 
nevnte prioriteringene vil kunne gjennomføres innenfor rammen av en lavere vekst 
enn det som er antydet ovenfor. 
 
 
Nødvendig aktivitetsvekst i perioden 2007-2010 
 
Målet må være et aktivitetsnivå som gjør det mulig å dekke prioriterte behov uten at 
rettighetspasientenes ventetider øker. 
 
Befolkningsutviklingen alene krever en aktivitetsvekst på mer enn 1 prosent per år. 
Nye behov, økte krav til behovsdekning og krav om opprioritering av enkelte 
pasientgrupper kommer i tillegg. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste disse 
faktorene. 
 
Fra 2004 til 2005 var aktivitetsveksten i somatisk sektor 3,95 prosent, og den 
gjennomsnittlige ventetid for rettighetspasienter ble redusert. Fra 2005 til 2006 og fra 
2006 til 2007 var veksten henholdsvis 2,75 og 2,11 prosent, og rettighetspasientenes 
ventetider økte på tross av strengere prioritering. Disse tallene gir ikke noe fullgodt 
bilde av utviklingen, men de indikerer at en vekst på under 3 prosent kan være i 
minste laget. Forutsatt god prioritering bør imidlertid en aktivitetsvekst på 3 prosent 
per år i perioden 2007-2010 både kunne gi rom for nye tilbud og gjøre det mulig å 
holde akseptable ventetider for prioriterte pasientgrupper. 
 
 
Psykisk helsevern 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
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Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de 
somatiske tjenestene. De samlede utgifter til voksenpsykiatri (VOP) og barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP) viser imidlertid en markert vekst i perioden 2003-2007 med 
en gjennomsnittlig økning på hhv. 3,7 og 7,0 prosent per år: 
 
Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern 2003-2007. Mill. kr faste 2007 kr. 
 

 
 2003 2004 2005 2006 2007

Ugifter VOP 10 618 10 773 11 437 11 672 12 266
Endring % fra forrige år 1,5 6,2 2,1 5,1
Utgifter BUP 1 904 2 052 2 217 2 374 2 498
Endring % fra forrige år 7,7 8,0 7,1 5,2
(Kilde: SAMDATA 2007) 
 
Den samlede ressursøkningen til psykisk helsevern har vært større enn for 
somatiske tjenester. 
 
Aktivitetsendring psykisk helsevern VOP 2003-2007. 
 
 
 2003 2004 2005 2006 2007
Oppholdsdøgn 1 674 000 1 612 000 1 571 000 1 560 000 1 482 000

Endring % fra forrige år - 3,7 -2,5 - 0,8 - 5,0

Antall utskrivinger 40 355 41 249 43 515 47 549 47 681

Endring % fra forrige år 2,2 5,5 9,3 0,2

Polikliniske konsultasjoner 699 000 759 000 867 000 931 000 988 000

Endring % fra forrige år 8,6 14,2 7,4 6,2
(Kilde: SAMDATA 1/2008) 
 
Som det fremgår av tabellen ovenfor er antall oppholdsdøgn VOP i perioden 2003 – 
2007 redusert med 11,5 prosent mens antall utskrivninger har økt med 18,2 prosent. 
Den polikliniske aktiviteten er økt med 41,3 prosent.  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen voksenpsykiatrien fra 
innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, poliklinikk og ambulant 
virksomhet, samt at ansvaret for pasienter i de tidligere psykiatriske sykehjemmene i 
stor grad er overført til kommunene. Dette i tråd med intensjonene i 
opptrappingsplanen for psykisk helse. 
 
Tilsvarende omstrukturering har skjedd innen barne- og ungdomspsykiatrien. Antall 
oppholdsdøgn er i perioden 2003-2006 redusert med 9,7 prosent mens antall 
behandlede pasienter har økt med 62 prosent. Den polikliniske aktiviteten er økt med 
prosent. 
 
 
Aktivitetsendring psykisk helsevern BUP 2003-2007. 
 
 
 2003 2004 2005 2006 2007
Oppholdsdøgn, døgnpasienter3 89 570 87 386 87 880 84 221 80 839

Endring % fra forrige år - -2,4 0,6 -4,2 -4,0

Antall behandlede pas. 30 467 39 340 43 426 47 280 49 479

Endring % fra forrige år 4,5 2,9 10,4 8,9 4,7
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Polikliniske konsultasjoner 447 000 496 000 561 000 642 000 717 000

Endring % fra forrige år 28,0 11,0 13,1 14,4 11,7
(Kilde: SAMDATA 2007)       
 
Diagrammene nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig ventetid for pasienter i 
voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Aktivitetsveksten har medført en 
beskjeden reduksjon/stabilisering i ventetidene innen voksenpsykiatri mens 
ventetiden innen barne- og ungdomspsykiatri viser en moderat nedgang. 
Ressursveksten tilført gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse har gått med til 
å dekke den økte etterspørselen etter behandling. Ventetidsgarantien til ungdom 
under 23 år som ble innført i 2008 vil øke kapasitetsutfordringene. 
 
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern for voksne beregnet per 2. tertial i årene 
2004-2008. 
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Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern for barn og unge beregnet per 2. tertial i 
årene 2004-2008. 
 

Gj.snitt ventetid 2. tert 2004-2008. 
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Nødvendig aktivitetsvekst i perioden 2007-2010 
 
På samme måte som innen somatikken må det påregnes en demografisk betinget 
behovsvekst også innen psykisk helsevern. Den øvrige behovsveksten som følge av 
bl.a. endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet 
om psykiske lidelser mv., er vanskelig å anslå og må vurderes ut fra utviklingen de 
senere år. Opptrappingsplanen for psykisk helse forutsetter en ytterligere økning av 
poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk 
helsevern fortsatt er for lange. 
 
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt 
prioriterte områder nasjonalt og regionalt. Samtidig ser en at det fortsatt er store 
uløste oppgaver. Det forventes videre at eier vil videreføre forutsetningen om at 
ressursinnsatsen innen disse områdene skal øke mer enn for de somatiske 
tjenestene.  
 
Harmonisert med nødvendig vekst innen somatikken og kravet om prioritering av 
psykisk helsevern, må veksten derfor videreføres i samme takt som før også etter at 
opptrappingsplanen for psykisk helse er fullført, dvs. med omlag 3 prosent per år. Det 
må også arbeides videre med å utvikle finansieringsordninger og andre virkemidler 
for å sikre nødvendig aktivitetsvekst og prioritering av et samlet psykiatritilbud. 
 
 
Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
 
Det er utarbeidet en opptrappingsplan for rusfeltet som en del av St.prp. nr 1 (2007-
2008). Planen omtaler utfordringene innen rusfeltet på et overordnet nivå, men 
drøfter ikke om det er behov for strukturelle endringer, jfr. opptrappingsplanen for 
psykisk helse som hadde stort fokus på oppbygging av lokalbaserte 
behandlingstilbud. Planen uttrykker nasjonale prioriteringer uten at det følges opp 
med tilstrekkelig ressursmessig styrking. 
 
Utvikling i totale driftsutgifter til TSB 2004-2007. Mill. kr faste 2007 kr. 
 

side 12



 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Utgifter Rus 1932 2084 2249 2323 
Endring % fra forrige år 7,9 7,9 3,3 
(Kilde: SAMDATA 2007) 
 
Det dokumenteres at det har vært en betydelig satsing og prioritering fra de regionale 
helseforetakene. I perioden 2004 – 2007 er de regionale helseforetakenes budsjetter 
til rusfeltet økt fra 1,9 mrd til 2,3 mrd kroner, dvs. en økning på 0,4 mrd eller 20 
prosent. Dette uttrykker til en viss grad regnskapsmessige effekter bl.a. som følge av 
at deler av rusfeltet tidligere var budsjettert inn under psykisk helsevern. 
Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten har imidlertid tidligere dokumentert at 
den prosentvise ressursveksten til rusbehandling har vært større enn for psykisk 
helsevern og somatiske tjenester. 
 
Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var gitt 
tilstrekkelig prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rettighetsfesting. 
Evalueringen av rusreformen viser også at det har vært en betydelig økning i antall 
henvisninger og at det er opprettet mange nye behandlingsplasser. 
 
Eksisterende data på rusfeltet gir ikke god nok informasjon om problemomfang, 
årsaker, ressursinnsats og resultater. Et av delmålene i opptrappingsplanen for 
rusfeltet er å bedre dokumentasjon og statistikk i rusfeltet. For å nå dette målet er det 
vedtatt obligatorisk registrering av aktivitetsdata for enheter som tilbyr tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk fra 1. januar 2009. Grunnlaget for 
fremskrivning av aktivitetsutviklingen er derfor foreløpig mangelfullt. 
 
Nøkkeltall for aktivitet TSB 2006-2007. 
 
 
 2004 2005 2006 2007
Døgnplasser 1 588 1 6174

Endring % fra forrige år  2 %
Antall innleggelser 13 188 12 473
Endring % fra forrige år  -5 %
Oppholdsdøgn 574 882 569 139
Endring % fra forrige år  -1 %
(Kilde: SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2007 4/08) 
 
Årsverk basert på registerbasert personellstatistikk, viser at antall årsverk har økt 
med en prosent. Helse- og sosialfaglige årsverk er styrket med 3 prosent og det er 
særlig helsefagene som er prioritert, både ved offentlige og private 
behandlingsenheter. 
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling utgjør 30 prosent av det totale døgntilbudet for 
tjenesteområdene rus og psykisk helsevern for voksne. Innen poliklinisk behandling 
utgjør poliklinisk rusbehandling 20 prosent av alle polikliniske konsultasjoner som gir 
refusjon og sannsynligvis er tallet betydelig høyere. Tjenesteområdet rus er en 
betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i kostnader utgjør 
tjenesteområdet bare en sjettedel av rusbehandling og psykisk helsevern for voksne 
samlet sett. 
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Det er fortsatt betydelige utfordringer i årene fremover for å nå de krav og 
forventninger som følger av rusreformen, både på spesialisthelsetjenestenivå og på 
kommunalt nivå. Ventetidene innen feltet er generelt for lange, og noen 
pasientgrupper har for dårlig tilbud. Det er således behov for betydelige økninger i 
driftsmidlene samtidig som det er nødvendig med omstillinger i dagens tilbud. 
 
Rammeoverføringene til regionale helseforetak på rus har i hovedsak gått til å 
opprettholde kapasitet, og til noe styrking av visse deltjenester, men har ikke gitt rom 
til videre omstilling og utbygging. Det er derfor behov for at opptrappingsplanen for 
rusfeltet følges opp med en betydelig og målrettet ressursvekst. 
 
Strukturen på dagens behandlingstilbud er ulik mellom helseregionene, slik at behov 
for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør akuttfunksjoner (inkl 
avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes. 
Det bør videre være en større differensiering og styrking av enkelte deler av 
døgntilbudet. Samhandling med det kommunale tjenesteapparatet og oppbygging av 
de kommunale tilbudene er viktig. 
 
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse må 
eksisterende tjenester gjennomgående styrkes med økt lege- og 
psykologbemanning, og annen helsefaglig bemanning der det er behov. Her vil det 
også være behov for å øke antall legehjemler, og å iverksette tiltak for rekruttering av 
helsepersonell til tjenestene. 
 
Det er behov for nybygg og opprustning av bygningsmassen i et betydelig omfang. 
Dette gjelder både offentlige og private institusjoner. Sistnevnte vil primært gi økte 
driftskostnader i form av høyere døgnpriser. 
 
Oppsummert er det behov for at opptrappingsplanen for rusfeltet følges opp med en 
betydelig og målrettet ressursvekst på samme nivå som de foregående år, både til 
drift og investeringer. Det er for budsjettåret 2010 behov for en styrking av rusfeltet 
med 180-200 mill. kroner, samt en videreføring av satsningen ut over 2010. 
  
Andre økonomiske forhold relatert til statsbudsjettet for 2010 
 
De regionale helseforetakene anmoder videre om at følgende forhold vurderes 
prinsipielt og i forhold til fastsetting av bevilgning for 2010: 
 
 IKT er en kritisk innsatsfaktor som skal understøtte god kvalitet, sikkerhet, 

likeverdighet og faglig effektivitet i pasientbehandlingen. Målene for faglig 
organisering og samhandling stiller store krav til IKT-støtte for kliniske prosesser 
på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom helseforetak, kommunehelsetjeneste 
og andre aktører i helsesektoren. Dette krever betydelige teknologiske 
investeringer og organisatoriske tiltak, og forutsetter vesentlig økte midler i 
forhold til dagens nivå. I tillegg til en ressursøkning, må det utvikles incentiver for 
å stimulere til bedre og økt elektronisk samhandling mellom aktørene. 

 
 Det registreres en betydelig vekst i kostnadselementer som ligger utenfor de 

regionale helseforetakenes kontroll og som ikke fanges opp i inntektsmodellen og 
de årlige budsjettildelinger. I mange tilfeller dreier dette seg om kostnader som 
følger av endringer i statlige krav og rammebetingelser. Disse merkostnadene 
innebærer at betydelige midler må omprioriteres fra pasientrettede tiltak. Et 
konkret eksempel på dette er merkostnader innen luftambulansetjenesten som 
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følge av endrede arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Merkostnader til dette 
beløper seg til om lag 200 mill. kroner for årene 2008 - 2010. 

 
 Utviklingen i de regionale helseforetakenes driftskreditter har økt jevnt de senere 

år. Dette blant annet på grunn av store utbetalinger i forbindelse med 
reguleringspremie knyttet til pensjon, i tillegg til akkumulerte regnskapsmessige 
underskudd. For 2008 er den øvre rammen for driftskreditter fastsatt til 7,3 mrd. 
kroner. Ved maksimal utnyttelse gjennom året, vil rentebelastningen for de 
regionale helseforetakene kunne utgjøre om lag 500 mill. kroner i 2008.    

 
For 2009 er det lagt opp til en ordning som skal løse fremtidige 
likviditetsutfordringer knyttet til pensjon, og det er beregnet at dette vil redusere 
renteutgiftene på driftskreditter med 70 mill. kroner. De regionale helseforetakene 
er med dette satt i en bedre posisjon til å takle den likviditetsmessige utfordringen 
knyttet til økte pensjonskostnader. Imidlertid må en fortsatt bære med seg 
betydelige opparbeidede driftskreditter, der en stor andel er knyttet til 
pensjonskostnader. 

 
Særskilte merknader fra Helse xxx RHF: 
 
  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helse xxx RHF 
 
 
administrerende direktør   
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 Deres dato: Deres referanse: 
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STYRESAK 141-2008/4 BUDSJETTRESERVASJON, OPPFØLGING AV 
 STYRESAK 121-2008 BUDSJETT 2009  
 RAMMER OG FØRINGER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å drøfte tiltak for å redusere resultat- og likviditetsrisikoen i 
budsjettopplegget for 2009.  
For å styrke styrets mulighet til å håndtere usikkerhet foreslås det å: 
 holde tilbake 36,5 mill kroner av investeringsrammen for 2009 
 stille krav til et mindre overskudd i RHF (eksklusive styrets disposisjon) 
 holde tilbake 11,5 mill kroner til ikke igangsatt aktivitet 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 121-2008 Budsjett 2009 – rammer og føringer 
følgende: 
 
Inntil styret har fått forelagt økonomirapporten for februar 2009, så skal omlag 50 mill. 
kroner av aktiviteter holdes tilbake. Liste over aktuelle aktiviteter som skal settes på vent 
inntil da, legges frem for styret i styremøte i desember 2008. 
 
Siden forrige styremøte er det kommet ny informasjon og gjort noen nye vurderinger av status 
og rammebetingelser som vil få effekt på resultatet for 2009. 
 
I forslag til statsbudsjett 2009 (se sak 121-2008) var det lagt til grunn at pensjonspremien for 
2009 vil bli ca 100 mill kroner lavere for Helse Nord enn pensjonskostnaden. Dette skulle da 
gi en tilsvarende bedring i likviditet og reduserte finanskostnader. Departementet la i tillegg 
opp til at Helse Nord sin kassakredittramme skulle reduseres tilsvarende. 
 
Som følge at utviklingen på finansmarkedene forventes det ikke at KLP vil betale ut like stort 
overskudd for 2008 som vi fikk for 2007. Det betyr risiko for at den forventede 
likviditetsforbedringen ikke vil oppnås, og dermed også risiko for at foretakene ikke får lavere 
finanskostnader. På denne bakgrunn forventer vi at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
heller ikke reduserer kassakredittrammene. 
 
HOD foreslår i St.prp. 13/ (2008-2009) å bevilge 60,1 mill kroner til Helse Nord RHF i 2008. 
Dette vil styrke likviditeten i foretakene og foretaksgruppen samlet, og gi grunnlag for lavere 
finanskostnader i 2009. 
 
Rentenivået er på full fart ned. Det foreligger prognoser på et betydelig lavere rentenivå i 
løpet av året. For Helseforetakene som er netto låntakere og som i hovedsak har flytende rente 
på sine lån vil dette være positivt, og medføre besparelser. For RHF (styrets disposisjon) som 
er netto innskyter og som har bundet innlånsrenten på ca 60 % av den langsiktige gjelden (i 
2009) vil en betydelig rentereduksjon kunne gi en netto svikt hvis renten faller mye. 
Budsjettet er basert på en rentereduksjon på 1,5 %. For foretaksgruppen samlet, vil redusert 
rente medføre netto besparelser.     
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Vurdering 
I budsjettopplegget som styret vedtok i november er det satt av en buffer mot resultatrisiko på 
100 mill kroner, som følge av at styret har vedtatt å styre mot et samlet overskudd på 100 mill 
kroner. I tillegg er det satt av penger til ny/økt aktivitet som så langt ikke er disponert. De 
største beløpene gjelder: 
 Bevilgning til omstilling  30,0 mill kroner 
 Økt satsning på forskning  10,0 mill kroner 
 Økt tilbud til rusmisbrukere  17, 5 mill kroner 
 Bidrag til finansiering av sykestuer   7,5 mill kroner 
 Økt tilbud fedmebehandling  4,5 mill kroner 
 Folkehelse/kroniker behandling  1,8 mill kroner 
 
Overskuddskravet innebærer en buffer mot resultatavvik, men det er også en forutsetning for 
å kunne gjennomføre investeringsprogrammet i 2009. Dersom vi ikke oppnår vedtatt resultat 
svekkes likviditeten. Det er derfor også nødvendig å gjennomføre tiltak som kan redusere 
likviditetsrisikoen. For å følge opp styrets krav i sak 121, foreslås det derfor en tiltaksplan 
som i hovedsak reduserer likviditetsrisikoen, men som også vil kunne redusere 
resultatrisikoen. 
 
Det foreslås å trekke inn 10 mill av omstillingsbevilgningen og 1,5 mill av midlene til økt 
fedmebehandling og sette dem til styrets disposisjon. 
 
Investeringsrammene er stramme i forhold til de behov som er meldt inn, og de 
investeringsprosjektene som skal gjennomføres. Etter en dialog med foretaksdirektørene 
foreslås det å trekke inn 15 mill fra foretakenes rammer og ikke disponere noe av den 
restrammen som styret har til disposisjon. 
 
Det foreslås å sette krav til overskudd i RHF driften eks. styrets disposisjon, på 2 mill kroner i 
2009.  
 
Samlet gir dette en tiltakspakke på 50 mill kroner som består av: 
 Udisponert investeringsramme i b 2009 (Styrets disp) 21,5 mill kr. 
 Inndragning av investeringsramme fra foretakene 15,0 mill kr. 
 Inndragning deler av omstillingsbevilgning10,0 mill kr. 
 Inndragning fra RHF (krav til overskudd) 2,0 mill kr. 
 Inndragning deler økt fedmebehandling   1,5 mill kr. 
SUM   50,0 mill kr  
 
Det foreslås at den resterende omstillingsbevilgningen på 20 mill kroner disponeres som 
forutsatt.  
 
Konklusjon 
Udisponert investeringsramme 21,5 mill (til styrets disp) står fortsatt udisponert og økes med 
15 mill kroner. Investeringsrammen til Helse Finnmark reduseres med 1,5 mill kroner og 
settes til 29,75 mill kroner. Investeringsrammen til UNN HF reduseres med 8 mill kroner og 
settes til 166,25 mill kroner. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset reduseres med 4 mill 
kroner og settes til 345,9 mill kroner. Investeringsrammen til Helgelandssykehuset reduseres 
med 1,5 mill kroner og settes til 33 mill kroner. 
Det settes krav om et overskudd på 2 mill kroner i Helse Nord RHF, eksklusive styrets 
disposisjon. 
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Styrets disposisjonskonto styrkes ved å trekke inn: 
 2 mill kroner overskuddskrav RHF (eks. styrets disp.) 
 10 mill kroner av omstillingsbevilgningen 
 1,5 mill kroner av planlagt utvidelse av fedmebehandling 
 
For å redusere resultat og likviditetsrisikoen gjennomføres følgende tiltak. 
a. Investeringsrammen til Helse Finnmark settes til 29,75 mill kroner 
b. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF settes til 

 166,25 mill kroner 
c. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF settes til 345,9 mill kroner 
d. Investeringsrammen til Helgelandssykehuset settes til  33,0 mill kroner 
 
Styrets disposisjonskonto styrkes med 13,5 mill finansiert slik: 
a. Omstillingsbevilgning reduseres med 10 mill kroner 
b. Økt bevilgning til fedmebehandling reduseres med 1,5 mill kroner 
c. Resultatkravet for Helse Nord RHF, eks. styrets disposisjon, settes til et overskudd på 2 

mill kroner.  
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STYRESAK 141-2008/5  KVALIFIKASJONSKRITERIER VED ANBUD  
 PASIENTTRANSPORT 
 Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2 a. 
 Sakspapirer ble ettersendt. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF fikk i styremøte, den 19. november 2008 en muntlig orientering om 
pasienttransport i Nordland (styresak 128-2006/2, strekpunkt 2), herunder om situasjonen og 
avtaleforholdet mellom Nordlandssykehuset HF og Bodø Sightseeing. Styret fattet følgende 
vedtak: 
 
Administrasjonen bes om å utarbeide et sett av kvalifikasjonskriterier som kan brukes i 
anbudsprosesser. En skisse på slike kvalifikasjonskriterier legges frem for styret til diskusjon. 
 
I styresak 69-2008/8 som styret behandlet 18.juni 2008 ble det gitt en bred orientering om 
status innen pasienttransport og veien videre. Denne saken vil ta utgangspunkt i styresak 69-
2008/8 på de områder som omfatter pasienttransporttjenester på vei. 
 
Bakgrunn/fakta 
Pasientens rettighet til dekning av utgifter 
Begrepet pasienttransport er knyttet til befolkningens rett til å få dekket utlegg til reise og 
opphold i forbindelse med undersøkelse og behandling. Rettigheten er hjemlet i 
Pasientrettighetslovens § 2-6: 
 
”Pasienten og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i 
forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. og som dekkes av et foretak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 om 
helseforetak m.m. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd av 28. 
februar 1997 nr. 19 kapittel 5, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. 
 
Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. 
 
Ved beregning av stønaden skal taksten for den billigste reisemåten med rutegående 
transportmiddel legges til grunn, med mindre pasientenes helsetilstand gjør det nødvendig å 
nytte et dyrere transportmiddel, eller det ikke går rutegående transport.  
 
Retten til dekning av utgifter etter første ledd faller bort dersom pasienten får tilbud om 
transport med transportør som har avtale med regionalt helseforetak. Retten til dekning av 
utgifter faller også bort i den utstrekning utgiftene dekkes etter annen lovgivning.  
 
Departementet kan gi forskrifter om dekning av reise- og oppholdsutgifter for pasienter og 
utgifter til nødvendig ledsager, herunder dekning av utgifter ved fritt sykehusvalg og regler 
om utbetaling av refusjon.”  
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De regionale helseforetakenes (RHF-enes) ansvar er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjeneste 
§ 2.1 a), 1. ledd: 
 
”De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder 

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

 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt nærmere retningsliner i forskrift nr. 788 av 
4.7.2008. Forskriften regulerer hva pasient har rett til å få dekket eller ikke. Forskrift med 
vedlegg vedlegges saken. Arbeids- og velferdsdirektoratet ivaretar direktoratsfunksjonen for 
pasienttransport, se http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080704-0788.html. 
 
Forskriften sier at pasienten i utgangspunktet skal reise med billigste rutegående 
transportmiddel. Pasienten legger ut for reisen selv, og får beløpet refundert i ettertid med 
fradrag for egenandel. Ventetid ved bruk av rutegående tilbud er ikke tilstrekkelig for å få 
godkjent bruk av spesialtransport. 
 
Dersom det ikke finnes rutegående transportalternativer eller pasient av helsemessige grunner 
ikke kan benytte dette, har pasient rett til å få dekket kostnader til annen transport. Dette kan 
være bruk av egen bil, eller spesialtransport med drosje/turvogn.  

Behov for annen transport av helsemessige grunner skal være attestert av autorisert 
helsepersonell, med unntak av ved øyeblikkelig hjelp. Forskriften regulerer hvilke 
personellgrupper som kan attestere.  

Behov for annen transport av kommunikasjonsmessige grunner skal attesteres av kjørekontor 
ved helseforetaket eller annen som har fått myndighet til det. RHF-ene kjøper 
saksbehandlingstjenester hos NAV, og har gitt NAV myndighet til å attestere på vegne av 
helseforetaket når det foreligger transportbehov av kommunikasjonsmessige grunner. 
 
Den største gruppen som benytter spesialtransport er pasienter som har behov for et 
transporttilbud i mangel av rutegående alternativer, eller ikke kan bruke egen bil. Disse skal 
først og fremst få dekket transportbehovet. Den andre gruppen har medisinske behov som gjør 
at rutegående alternativer ikke kan benyttes. Begge disse pasientgruppene skal få dekket sitt 
behov for spesialtransport gjennom anskaffelse av pasienttransporttjenester på vei. 
 
Medisinske forhold knyttet til transporten 
Det er helsepersonell angitt i forskriften som skal vurdere pasientens helsetilstand og 
rekvirere/attestere spesialtransport som drosje/turvogn dersom helsetilstanden gjør det 
nødvendig. Helsemessige årsaker som kan påvirke et eventuelt behov for spesialtransport 
(drosje/turvogn), kan være (slik også fremstilt i kommende rekvisisjonsformular): 
 
1. Har pasienten betydelig redusert orienteringsevne? 
2. Har pasienten betydelig redusert allmenntilstand? 
3. Har pasienten vanskeligheter med å sitte, eller komme seg inn og ut av bilen? 
4. Har pasienten psykiske vansker som gjør det vanskelig å ta rutegående transport?  
5. Bruk av rutegående transport skal ikke medføre en urimelig belastning for pasienten med 

forverring av helsetilstanden.  
6. Det kan ikke tas hensyn til private utenforliggende forhold i vurderingen. 
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Rekvirenten er pålagt å foreta individuell og konkret vurdering av spesielle behov mht 
transport. Hver pasient skal vurderes individuelt for den enkelte reise, og behovene skal 
spesifiseres på rekvisisjonen. Spesielle behov kan være: 
 
 Sittestilling 

Noen pasienter kan ha behov for tilpasset sittestilling i bilen. For eksempel "høy 
innstigning", "ligge foran" (sitte bakover lent med sikkerhetssele) eller "sitte foran". Det 
må oppgis på rekvisisjonen hva pasienten har behov for. 

 Barnesete 
Ved behov for barnesete, må det oppgis hvor mange kilo barnet veier, eventuelt barnets 
alder.  

 Elektrisk rullestol 
Dersom pasienten sitter i elektrisk rullestol som krever spesialbil (rullestolbil), er det 
viktig at dette oppgis (dvs. at det oppgis både Elektrisk rullestol og Rullestolbil) 
Manuell rullestol (sammenleggbar): Dersom rullestolen ikke får plass i en vanlig 
personbil, må det oppgis at det trengs minimum stasjonsvogn.  

 Alenebil 
Helsepersonell kan rekvirere ”bil alene” til pasienter som på grunn av sin helsetilstand har 
behov for spesiell tilrettelegging. Bruk av alenebil må alltid være begrunnet og oppgis til 
kjørekontoret.  
Eksempler på pasienter som har behov for alenebil kan være pasienter med smittefare eller 
pasienter med hyperallergi. Noen dialysepasienter og pasienter innen psykiatrien kan også 
ha behov for alenebil. 

 Fast sjåfør 
Fast sjåfør er ikke en rettighet innenfor dagens regelverk. Dersom pasienten av medisinske 
årsaker har behov for å ha med seg en kjent person under transporten, skal dette ivaretas 
av en ledsager (se neste punkt).  

 Ledsager 
En ledsager må være nødvendig av helsemessige årsaker. Ledsageren skal være 
nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig. Vanligvis dekkes reise 
for én ledsager. Dersom ledsageren ikke makter oppgaven alene kan det ytes godtgjørelse 
for to ledsagere, for eksempel hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol 
eller lignende. 
Ved alvorlig sykdom hos barn under 10 år, dekkes reiseutgifter for begge foreldrene når 
de ledsager barnet til innleggelse ved sykehus.  

 Kvalifisert ledsager 
Ledsagere som kan gi medisinsk behandling anses som kvalifiserte ledsagere. Kvalifiserte 
ledsagere kan for eksempel være lege, sykepleier eller fysioterapeut. Godtgjørelse som 
kvalifisert ledsager er betinget av at pasienten ikke kan reise uten at ledsager med aktuelle 
kvalifikasjoner er tilgjengelig. 

 
Helsepersonellovens § 6 regulerer helsepersonells plikter i forhold til pasienttransport. 
Helsepersonell har plikt å forvalte helseressursene på en effektiv måte, samt å forhindre 
unødig tidstap for pasient. Brudd kan kvalifisere til advarsel fra arbeidsgiver og/eller klage til 
helsetilsynet og/eller ansvar overfor NAV. Dette setter krav til rekvirenten om reell vurdering 
av de medisinske behovene knyttet til transporten slik at det benyttes transportmidler som står 
i forhold til hva det er medisinsk grunnlag for. Det betyr at en ikke skal rekvirere transport 
som er dyrere enn nødvendig. Videre settes krav til for eksempel tilrettelegging av 
behandlingstidspunkt slik at pasient kan benytte rutegående transporttilbud til/fra behandling 
uten lengre ventetid enn nødvendig, samt soneinnkalling av pasienter fra samme område slik 
at transporten kan samordnes. 
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Inngåtte avtaler etter forrige anbudsrunde 
I forrige anbudsrunde ble det inngått kontrakter i følgende områder: 
 
1. Finnmark: Karasjok kommune 
2. Troms: alle kommuner. Valgt leverandør i Tromsø kommune måtte gå fra kontrakt etter 

kort tid.    
3. Nordland: Hattfjelldal kommune samt alle kommuner i Salten 
 
Kvalifikasjonskrav 
1. Ikke ha restanser på skatter og avgifter.  
2. Oppfylle lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet 
3. Krav om at leverandøren har et lovlig etablert foretak 
4. Egenkapitalandelen skal ikke være negativ 
5. Kvalifisert til å utføre persontransport (dokumentert med løyve for persontransport utenfor 

rute utstedt av kompetent løyvemyndighet eller erklæring fra løyvemyndigheten om at 
slikt løyve vil bli utstedt til leverandør ved eventuell avtaleinngåelse med oppdragsgiver, 
jf. Yrkestransportlovens § 4) 

6. Tilstrekkelige ressurser til enhver tid for å kunne utføre tjenesten gjennom hele 
avtaleperioden (dokumentert med oversikt over bilmateriell og taksameterutstyr samt 
personell og eventuelle underleverandører som leverandøren disponerer over, eller vil 
disponere over ved eventuell avtaleinngåelse med oppdragsgiver, til gjennomføring av 
kontrakten med vedlegg). 
 

Kvalifikasjonskravene i anbudskonkurransen var like for alle helseforetakene. For ikke å 
komme i konflikt med anskaffelsesreglementet, settes disse på en slik måte at de legger til 
rette for konkurranse, og heller ikke diskriminerer leverandører pga geografiske forhold eller 
om de er etablerte eller ikke. 
 
Kriteriene er et minimumskrav som leverandøren må oppfylle for å være kvalifisert som 
deltaker i konkurransen. Når disse er oppfylte, vil det være tildelingskriteriene som skiller 
best fra nest best osv. Konkurransen som ble gjennomført i Salten ble innklaget til KOFA. 
Kofta tok blant annet stilling til Helse Nords vurdering av hvorvidt kvalifikasjonskriteriene 
var vurdert riktig i forhold til valgt leverandør. Kofta konkluderte med at Helse Nord ved 
vurderingen av om valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskriteriene, hadde utøvd et saklig 
og forsvarlig skjønn, og at anskaffelsesreglementet på dette punktet var overholdt. Dvs. at 
valgt leverandør var kvalifisert til å utføre pasienttransport, både mht løyver og materiell. 
 
Kravspesifikasjon 
I konkurransegrunnlagets kravspesifikasjon var det satt krav til tjenesten som skulle leveres, 
og tilbyderne opplyste i sine tilbud om dette ville bli oppfylt, og dokumentasjon for dette var 
en del av leverandørenes tilbud. 
 
Kravspesifikasjonen inneholdt blant annet: 
- regulering av geografisk område, utnyttelse av ledig returkapasitet, ventetidskjøring, 

oppdrag i naboområdet dersom kjøretøykapasiteten i dette området var oppbrukt etc. 
- minimumskrav til antall kjøretøyer, herunder at ingen kommuner skal ha mindre enn to 

kjøretøy og at det minimum skal være ett kjøretøy per påbegynt 1 mill kr i årlig omsetning 
i området 

- krav til materiell 
o kjøretøy registrert for minimum fem personer 
o godkjent, skrivende taksameter 
o alminnelig og tidsriktig god standard og komfort. Blant annet ikke eldre enn syv år 

gamle fra og med tidspunkt for kontraktsinngåelse og gjennom hele kontraktsperioden 
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o til enhver tid være tilfredsstillende rengjort med rengjøringsmidler som ikke er 
allergifremkallende 

o være helt røykfritt både i og utenfor tjeneste 
o ha klimaanlegg som sørger for normal og jevn temperatur 
o ha tilgjengelig barnesikringsutstyr godkjent av biltilsynet 
o ikke være mindre enn minimum mellomklassestørrelse 
o ha normal beinplass for alle sitteplasser 
o sikkerhetsseler til alle seteplasser i henhold til gjeldende lov og forskrift 
o nakkestøtte til alle seteplasser (unntak: for biler registrert for fem personer skal det 

minimum være nakkestøtte for tre passasjerer) 
o rutiner for renhold av kjøretøyer 

- tilleggskrav til materiell for flere enn fem personer 
o fastmontert eller mobilt hjelpetrinn ved inn-/utstigning 
o ha regulering av stolrygg og god beinplass tilsvarende som for kjøretøy med 

regulerbare seter (lengderetning), på minimum tre av passasjersetene 
o ha armlener mot midtgang 
o ha godkjent kjøretøy tilpasset for pasient sittende i rullestol under transporten i 

områder hvor oppdragsgiver krever slik transportløsning 
- krav til større biler 

o per kommune ble det angitt krav om antall større biler fordelt på minimum 7-seter, 10-
seter og rullestoltilpasset kjøretøy for å sikre at der det volummessig er grunnlag for 
det inngås avtaler som har store biler i sin bilpark 

- krav til sjåfør 
o yte bistand inn og ut av kjøretøyet og om nødvendig også inn/ut av 

hentested/bestemmelsessted 
o av hensyn til pasientene ikke benytte sterke parfymer 
o skal ikke lukte røyk 
o skal være velflidd og overholde god personlig hygiene 
o uniformert 
o tas hensyn til pasientens behov for ro under transporten 
o beherske norsk språk 

- spesifiserte krav for dokumentasjon for gjennomført oppdrag 
- krav til tilgjengelighet og kapasitet 

o oppgi antall og type kjøretøy som ved oppstart skal benyttes, og faktisk 
stasjoneringssted 

o ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov fra og med 
kontraktsinngåelse, gjennom hele kontraktsperioden til og med dato for tidspunkt for 
avtaleutgåelse. Det er oppdragsgiver som avgjør om leverandørens transportkapasitet 
er tilfredsstillende 

o tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet 
o tid fra bestilling av ikke forhåndsbestilte turer til bilen er på vei til hentestedet skal 

som hovedregel ikke overstige 15 minutter i tidsrommet 0800 – 2000 på hverdagene. 
For øvrig 30 minutter. 

o kjøretøy registrert for mer enn fem personer skal benyttes dersom transportkontoret ut 
fra behov bestiller dette. 

- Krav til tilkobling til helseforetakenes IKT-løsning for pasienttransport 
o Bestilling av transport og melding fra leverandøren om aksept, start og avslutning av 

oppdraget skal formidles elektronisk gjennom et standard datagrensesnitt kalt SUTI. 
Overgang skjer i avtaleperioden. 
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Tildelingskriterier 
Når leverandørene er vurdert å være kvalifisert til å delta i konkurransen, i henhold til 
kravspesifikasjonen som er beskrevet over, ble det foretatt et valg mellom disse på bakgrunn 
av oppgitt tildelingskriterier. I forrige anbudsrunde skjedde tildelingen utelukkende ut fra 
hvilket tilbud som hadde den laveste prisen i hvert enkelte tilbudsområde (kommune). Valgt 
leverandør hadde dokumentert og bekreftet at han ville oppfylle kravspesifikasjonen forut for 
prisvurderingen.  
 
Prosess i forkant av anskaffelsen 
Spesialtransport med drosje/turvogn ble første gang konkurranseutsatt i regi av trygdeetaten 
høsten 2003, dvs. i forkant av at helseforetakene overtok ansvaret for pasienttransport 
1.1.2004. Fra å være et område der det hovedsakelig ble tegnet oppgjørsavtaler som regulerte 
oppgjør mellom trygdeetaten og leverandør, innebærer konkurranseutsetting at det stilles 
klarere krav til tjenesten som skal leveres. Dvs. at styringsretten til hva som skal leveres ble 
overført til helseforetakene som kunde, til forskjell fra tidligere hvor næringen selv i stor grad 
definerte tjenesten og hvordan den skulle leveres. Avtalene inneholdt f. eks ikke krav til større 
biler der det var behov for det. I Troms og Finnmark var det inngått avtaler (uten 
konkurranseutsetting) med drosjenæringen, mens dette var ikke tilfelle i Nordland.   
 
Det var altså et behov fra helseforetakenes side å sette tydeligere krav til kvalitet, kapasitet, 
tilgjengelighet etc. 
 
De to første årene etter ansvarsoverføringen, kjøpte Helse Nord oppgjørstjenestene hos 
trygdeetaten. 1.1.2006 overtok helseforetakene oppgjør mot transportører selv. Overtakelsen 
ga helseforetakene kunnskap om at transportene og kravene ikke ble dokumentert på en slik 
måte at det var kontrollerbart mot inngåtte avtaler. Herunder var det ikke mulig å kontrollere 
faktisk antall kjørte kilometer, start- og sluttsted, og om det faktisk var gjennomført ledig 
returtransport til bestemmelsesstedet, eller om leverandøren hadde tatt ny tur på retur og 
likevel belastet helseforetaket for returkostnader.    
 
Behovet for å definere hvordan reiser skulle dokumenteres, var tydelig. 
 
I tillegg var det ulike retningslinjer og krav til tjenesten i de tre fylkene, og også til dels ulik 
praktisering av regelverket. Ut fra kravet om likeverdig behandling av pasientene ble det lagt 
vekt på at denne anskaffelsen skulle sikre et likt/likeverdig tilbud i hele regionen. 
 
Pasienttransport er viktig for pasientene, og opptar brukerorganisasjonene. Både regionalt 
brukerutvalg og brukerutvalgene ved helseforetakene tar opp forhold vedrørende temaet 
jevnlig.   
 
5. oktober 2007 ble det gitt en orientering til regionalt brukerutvalg om pasienttransport. 
Brukerutvalget ga da innspill til Helse Nord RHF at det var viktig med gode ventefasiliteter 
ved sykehusene, slik at ventetid før/etter behandling i forbindelse med samordning av 
transport ikke ble ekstra belastende. Krav om etablering av slike venterom er på bakgrunn av 
dette innarbeidet i oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til helseforetakene i 2008. Fra 
oppdragsdokumentet til helseforetakene hitsettes: ”Tilrettelegge for at pasienter på felles 
transport hjem fra utført behandling, får tilgang til egnet oppholdsrom ved sykehus”. Kravet vil 
videreføres i oppdragsdokumentene for 2009. 
 
Regionalt brukerutvalg behandlet 1.11.2007 forslag til endring i pasientrettighetslovens § 2-6 
og forslag til forskrift til rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse og 
behandling, og avga uttalelse.  
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Det ble gjennomført en omfattende prosess i forkant av utlysing, der helseforetakene og Helse 
Nord samarbeidet tett. Formålet var å anskaffe en tjeneste som fylte behovene for 
spesialtransport, skape lik tjeneste i hele regionen, sette klare kvalitative og kvantitative krav 
til tjenesten, samt sikre etterprøvbarhet og kontrollmuligheter overfor leverandør. 
 
Læring av gjennomført konkurranse 
Gjennomført konkurranse avdekket mangelfull konkurranse med få aktører i regionen, og 
hvor de minste ikke meldte sin interesse. Markedet er begrenset og næringsgrunnlaget 
reduseres betydelig for den som ikke får oppdraget. Markedet har heller ikke vært vant til 
konkurranseutsetting, og til at oppdragsgiver setter krav til tjenesten som kanskje avviker fra 
tidligere praksis.  
 
Til nå har hver kommune vært et eget anbudsområde, med mulig for å inngi tilbud kun på 
dette. Det har slik sett vært separate konkurranser per kommune selv om disse har vært lyst ut 
samtidig. Dette ble gjort for å stimulere lokale aktører til å delta i konkurransen. I kommende 
konkurranse vil vi se nærmere på om det er enkelte kommuner som enten bør slås sammen 
og/eller splittes opp ytterligere for å stimulere til deltakelse, spesielt fra de minste aktørene. 
 
Markedssituasjonen og avtalens viktighet har medført at det er blitt satt fokus på områder som 
det tidligere ikke har vært oppmerksomhet om.. For eksempel blir mindre 
kapasitetsutfordringer, som også fantes tidligere, nå tydeliggjort veldig sterkt. Slike forhold 
ble tidligere løst ved å bruke kapasitet fra naboområdene. Når for eksempel et turvognselskap 
vinner konkurransen, får det store konsekvenser dersom drosjenæringen ikke påtar seg å 
utføre kapasitetstoppene, eller hvis det nå skal oppfattes som brudd på løyvebestemmelsene at 
en påtar seg å avlaste naboområdene. Dette setter større press enn tidligere på 
løyvemyndigheten (fylkeskommunen), oppdragsgiver (helseforetakene) og avtalepart, og det 
synliggjøres tydeligere at de ulike lovverkene ikke er tilstrekkelig tilpasset en slik situasjon. 
 
Et mulig tiltak mot dette er endringer i løyveregelverket. Administrerende direktør vil, 
gjennom Helse og omsorgsdepartementet, rette en formell henvendelse til 
Samferdselsdepartementet med anmodning om å vurdere muligheten for å etablere egne 
løyver for pasienttransport, som ikke er stedbundet.  
 
Det har også tidligere vært krav til at drosjer skulle samordne lokal transport samt all 
transport utenfor kjørekontorets åpningstid, men kravet ble i liten grad fulgt opp av 
leverandør. I Salten har Nordlandssykehuset nå fått en leverandør som gjør det som er 
forutsatt mht å samordne turer. Dette er dermed en ønsket utvikling. Med dette fremkommer 
også viktigheten av å fastsette klare rammer for samordningen, for eksempel hva som er 
akseptabel vente- og reisetid for pasientene. Det er helseforetakets oppgave å definere 
rammene, og følge opp leverandør i henhold til disse. Nordlandssykehuset og 
administrasjonen i Helse Nord har i fellesskap utarbeidet og tilkjennegitt slike rammer til 
eksisterende leverandør. 
 
Helseforetakene har i 2008 utviklet reisepolicy i sine områder. Disse gir i hovedsak 
retningslinjer for hvilke rutegående transportmidler pasient skal benytte ved reiser over ulike 
distanser. De utarbeidede rammene som er forelagt eksisterende leverandør i Salten, vil bli 
forelagt brukerutvalget og andre interessenter med sikte på å bli gjort gjeldende som 
retningslinjer for hele regionen.  
 
En erfaring er at det er svært viktig med god intern logistikk i sykehuset, og at pasientene er 
klare for reise til fastsatt tidspunkt og befinner seg på riktig sted. Det har vist seg at en del av 
forsinkelsene som er referert til i media ikke skyldes leverandør, men logistikkutfordringer 
internt. Det vises for øvrig til krav til helseforetakene i oppdragsdokumentet om etablering av 
ventefasiliteter for pasientene. 
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Ytterligere en erfaring er at det er behov for enda sterkere fokus på kvalitet på kjøretøy som 
tilbys den gruppen pasienter som har særskilt behov. Dette utgjør et lite antall av de samlede 
transporter, men er desto viktigere å gi et godt tilbud. Forrige konkurransegrunnlag satte 
større/tydeligere krav til kvalitet og kapasitet enn hva som tidligere er gjort, men erfaringen er 
likevel at dette ikke oppfattes godt nok av de som trenger det mest. Denne læringen vil bli 
innarbeidet i kravspesifikasjonen i forestående konkurranse. 
 
Det er også nødvendig med større fokus på oppfølging av rekvirenter. For pasienter med 
særskilte behov er det vesentlig at behovene blir spesifisert på rekvisisjon og oppgitt ved 
bestilling. Ved overgang til elektronisk rekvisisjon som en straks starter innfasing av ved 
primærhelsetjenesten og egne helseinstitusjoner, sikrer en at disse opplysningene går 
elektronisk til helseforetak og leverandør. Mulighetene for misforståelser i bestillingsmottaket 
vil da reduseres. Samtidig er det viktig at rekvirenter bidrar til god ressursutnyttelse i 
pasienttransport, og til at spesielt tilrettelagte tilbud gis de som trenger det mest. Det vil bli 
iverksatt tiltak for å sikre at faglinjen i helseforetakene involveres i faglige spesifikasjoner og 
kommunikasjon med rekvirentene. 
 
Kontraktsoppfølging er en vesentlig faktor også for denne type tjenestekjøp, og erfaringen er 
at klare rutiner for slik oppfølging er hensiktsmessig å videreutvikle og praktisere tettere. Det 
er også synliggjort at det er behov for et velfungerende internkontrollsystem, som sikrer 
avviksrapportering og gode rutiner for oppfølging av avvik, både overfor pasient, leverandør 
og andre. Et tiltak for å omsette erfaringene til bedre praksis, kan være å stille krav til 
helseforetakene om et fungerende avvikssystem i tilknytning til pasienttransport, i 
oppdragsdokument for 2009. 
 
Til sist er det gjort den erfaring at informasjonsberedskapen ved anbudskonkurranser i dette 
markedet må innrettes slik at den er i forkant av de spørsmål som ventelig vil oppstå.   
 
Forslag til endring i kommende konkurranser 
Utlysing av konkurranse i resterende områder i regionen står nå for tur. Dette gjelder: 
- Finnmark: alle kommuner unntatt Karasjok kommune 
- Troms: Tromsø kommune 
- Nordland: Alle kommuner unntatt Hattfjelldal og kommunene i Salten 
 
Denne konkurranseutsettingen har tatt tid. Det har vært ønskelig med en bredere prosess i 
forkant, samt at en har ønsket å bruke de erfaringer en har gjort etter forrige runde.  
 
I april 2008 ble det gjennomført et åpent møte hvor transportører fra hele landsdelen deltok.  
Formålet var å få informasjon fra næringen om hvilke forhold som hindret konkurranse eller 
vanskeliggjorde deltakelse i konkurransen. For eksempel for mindre aktører som lokale 
taxisentraler. Det ble samtidig avholdt et møte hvor næringenes interesseorganisasjoner 
deltok, hvor en gikk ytterligere inn på disse problemstillingene. 
 
I april 2008 ble det avholdt et møte med de tre fylkeskommunene, hvor også 
Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet deltok. Formålet var å se på 
muligheter for samarbeid som sikret at en større andel av pasienten kunne nyttiggjøre seg 
rutegående transporttilbud. Samtidig var situasjonen for taxinæringen og konkurranse på 
spesialtransport omtalt i diskusjonene. 
 
Erfaringer som er gjort vil bli vurdert og tatt hensynt til i kommende konkurranse 
(retningsliner, kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag og kontrakt). 
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Retningslinjene overfor transportør vil bli tydeliggjort. Herunder: 
- hentetidspunkt og leveringstidspunkt 
- rammer for ventetid før og etter behandling ved korte og lange reiser 
- reisetid 
- hensyn til pasientens helsemessige forhold 
- samordning 
 
Kravspesifikasjonen vil endres/tydeliggjøres noe i ny konkurranse. Spesielt vil det legges vekt 
på at pasienter med særskilte medisinske behov skal ivaretas bedre.  
 
Konkurransegrunnlaget vil legge til rette for bred deltakelse i konkurransen, både mht lokal 
transport innen kommunen og de lengre turene. 
 
Tildelingskriteriene vil reflektere krav som stilles i kravspesifikasjonen, og valg av 
leverandør(er) vil skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Dvs. en 
kombinasjon av pris og andre faktorer. 
 
Andre endringer 
Andre endringer i arbeidet med pasienttransport generelt vil være:   
- større fokus på rekvisisjonspraksis og oppfølging av rekvirenter for å sikre korrekt 

utsteding av rekvisisjoner i forhold til pasientrettigheter og regelverk,  
- utvikling av bedre avvikssystem og rutiner for oppfølging av avvik overfor pasienter, 

transportører og andre 
- oppfølging av reisepolicy og tiltak som sikrer at rutegående transportalternativer i større 

grad benyttes av flere 
- tilpasning av behandlingstidspunkt til rutegående transportmidler eller til samordnet 

spesialtransport (drosje/turvogn) 
- jobbe mot sentrale myndigheter med sikte på etablering av egne løyver for 

pasienttransport 
 
I 2009 vil det også være stort fokus på desentralisering av helsetjenester som reduserer 
reisebehovet for pasientene og overtakelse av saksbehandlingsoppgaver fra NAV i forhold til 
behandling av refusjonskrav, reiseplanlegging og rekvisisjonsutsteding samt informasjon til 
pasienter. Det siste er nasjonalt besluttet.   
 
Faglinjen i helseforetakene vil bli tydeligere involvert i krav og kriterier for pasienttransport. 
 
Kommunikasjon. 
Omlegging av praksis rettet mot brukerne og med betydning både for helseforetakene og 
kommunehelsetjenesten krever et planlagt og omfattende kommunikasjonsopplegg. 
Helseforetakene vil være ansvarlig for store deler av informasjonsprosessen i samarbeid med 
informasjonsavdelingen i Helse Nord RHF. Her skisseres følgende eksempler i informasjons- 
og kommunikasjonsarbeidet fram mot ikrafttredelse av nye avtaler i løpet av 2009. 
 
- Dialog med brukerutvalg og de etablerte samarbeidsfora med kommunehelsetjenesten om 

overordnede retningslinjer for pasienttransport i regionen før de etableres   
- Utarbeide en felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for helseforetakene som 

bl.a. kan inneholde: 
o Informasjon om nye avtaler med mer på www.pasienttransport.no (felles nasjonal 

nettside for pasienttransport som inneholder informasjon til pasienter og rekvirenter) 
o informasjonsmateriell på alle steder hvor det er pasienter  
o informasjonsmateriell til helsepersonell 
o informasjonsmateriell som skal finnes i kjøretøyene 
o massekommunikasjonstiltak før iverksetting av nye avtaler/ny praksis 
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o informasjons- og kommunikasjonstiltak mot relevante myndigheter på kommunalt og 
fylkeskommunalt nivå 

 
I tillegg må en vurdere en mer aktiv praksis mot media både i tilknytning til avtaleinngåelse 
og ved enkeltsaker. Det bør videre framgå tydelig at leverandøren også har et ansvar for å 
kommunisere mot media og bidra til oppklaringer i enkeltsaker. 
 
Konklusjon 
Pasienttransport på vei er et område med høy fokus og sterke næringsinteresser, samtidig som 
det er et regulert område både i pasientrettighetsøyemed, samferdselslovgivningen og 
anskaffelsesregelverket. Administrerende direktør søker å manøvrere i dette farvannet på en 
slik måte at pasientfokuset settes i første rekke, samtidig som en sikrer god ressursutnyttelse. 
Gjennom årene Helse Nord har ivaretatt ansvar for pasienttransport er det oppnådd gode 
resultater både økonomisk, og i forhold til bedre pasienttilbud. Samtidig er det gjort erfaringer 
som tydelig viser at tilbudet og rutinene kan bedres. Dette søkes innarbeidet i nytt 
konkurransegrunnlag. For de avtalene som er inngått, vil også nye retningslinjer for vente- og 
reisetider etter hvert innarbeides i samråd med helseforetakene. Det samme gjelder bedre 
systemer og rutiner for avvikshåndtering. 
 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK 144-2008  OMGRUPPERINGSPROPOSISJONEN,  
 FORDELING AV ØKT BASISRAMME 2008 
 Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere  
 utsendt saksliste. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formålet med saken 
I denne saken informeres styret om innholdet i Storingsproposisjon nr 13 2008/2009 ”Om 
endringer i statsbudsjettet for 2008 under Helse- og omsorgsdepartementet” og inviteres til å 
ta stilling til forslag til fordeling av økt basisramme 2008. 
 
Bakgrunn 
Departementet legger hver høst frem en omgrupperingsproposisjon. Det er i hovedsak en form 
for intern budsjettregulering av departementets budsjett knyttet til oppjusterte anslag over 
forventede mer og mindre utgifter. I hovedsak er dette justeringer som ikke berører de 
regionale helseforetakene. Med to unntak: 
 Aktivitetsbasert finansiering. Departementet anslår at den aktivitetsfinansierte 

virksomheten (ISF og POLK) vil vokse med ca 0,5 %  ut over kravet i 
oppdragsdokumentet og foretar interne disposisjoner for å sikre finansieringen av denne 
aktivitetsveksten.  

 Økt basistilskudd for å styrke likviditeten og lette omstillingsutfordringen. 
 
Regionale helseforetak har i flere år fått svekket likviditeten som følge av underskudd og 
høye pensjonspremieinnbetalinger. Med bakgrunn i den stramme likviditetssituasjonen i 
foretakene og for å lette omstillingsutfordringen foreslår Helsedepartementet å øke 
basisbevilgningen med 500 mill kroner i 2008. 
 
Forslag    
Departementet foreslår å bevilge 60,1 mill kroner til Helse Nord RHF for å lette 
omstillingsutfordringen og styrke likviditeten. 
 
Foretakene i Helse Nord har store omstillingsutfordringer og til dels svært anstrengt likviditet. 
På denne bakgrunn foreslår administrerende direktør å følge opp HOD sin tilleggsbevilgning 
ved å viderefordele den til helseforetakene. 
 
Økt basisramme 2008 foreslås fordelt til helseforetakene i henhold til den totale 
inntektsfordelingsmodellen for 2008, dvs. tilsvarende vedtatt budsjett 2008. 
 
Dette gir følgende fordeling: 
 

Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL 
     

7 618 000 29 547 000 16 262 000 6 673 000 60 100 000
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret bevilger kr. 60,1 mill kroner for å lette omstillingsutfordringen i 2008 og styrke 
likviditeten i foretakene.  
Bevilgningen fordeles slik: 
 
Helse Finnmark HF  kr.   7 618 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 29 547 000,- 
Nordlandssykehuset HF  kr. 16 262 000,- 
Helgelandssykehuset HF  kr.   6 673 000,- 
 
 
Bodø, den 11. desember 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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