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STYRESAK 3-2009  OPPDRAGSDOKUMENT 2009 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag  
Oppdragsdokument for 2009 konkretiserer bestillingen fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret for befolkningen i regionen, samt Helse 
Nord RHF’s eierkrav overfor helseforetakene. Det uttrykker Helse Nord RHF’s prioriteringer 
innen rammen av nasjonal politikk og er utformet slik at ledere kan sette egen virksomhet inn 
i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette. 
 
Dokumentet bygger på Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) Oppdragsdokument 2009 til 
Helse Nord RHF og protokoll fra foretaksmøte for Helse Nord RHF fra januar 2009. De 
budsjettmessige rammer og føringer er lagt i Statsbudsjettet, samt styresak 121-2008 Budsjett 
for 2009 – rammer og føringer. Styret behandlet utkast til oppdragsdokument i styresak 123-
2008 Oppdragsdokument 2009 – første versjon/utkast, med følgende vedtak:  
 
1. Styret tar utkast til oppdragsdokument til orientering. 
 
2. Oppdragsdokumentets tiltak skal støtte opp under og sikre at foretaksgruppen samlet sett 

oppnår de krav som stilles til Helse Nord RHF fra eier. Det videre arbeidet med å utforme 
endelig oppdragsdokument må ta hensyn til budsjettvedtak og ivareta gode prosesser med 
forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg. 

 
3. Oppdragsdokumentets innhold justeres i tråd med de krav og tiltak som fremkommer i 

endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styrets vedtak i 
budsjett 2009. 

 
Foreliggende sak er en videre bearbeidet versjon av dokumentet. Hvert helseforetak får et 
oppdragsdokument. Helseforetakene skal følge opp alle krav i dokumentet.  
 
Tiltak som bidrar til bedre samhandling i hele behandlingskjeden prioriteres høyt i 2009, 
likeledes de nasjonale og regionale satsningsområdene som psykisk helse, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og kronikeromsorg.  
 
Det er vedtatt at Helse Nord samlet går med overskudd på 100 mill kroner i 2009. Dette 
krever prioritering i pasientbehandlingen, jf. pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften.  
Nasjonale og regionale prioriteringer må ivaretas ved omstilling av virksomheten. 
Omstillingsarbeidet skal skje i samarbeid med vernetjenesten, de ansatte og deres 
organisasjoner, jfr. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. For å sikre gjennomføringskraft i 
hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må overordnet risikostyring, 
internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i alle ledd i foretaket.  
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Teksten er gjennomgående felles for alle, foretaksspesifikke krav utheves i kursiv. Kapittel 1-
6 omfatter ”sørge-for” og kapittel 7 formidler eierstyring. Samhandling mellom fag, 
organisasjon og økonomi skal ivaretas slik at krav og oppfølgingspunkter som er skissert i   
kapittel 7 også implementeres i omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet.  Kapittel 8 
omtaler rapportering. Bruken av indikatorer og oppfølgingspunkter som ble innført i 2007, 
videreføres. Det skilles mellom indikatorer, krav som krever rapportering og krav som vil bli 
fulgt opp på annen måte. Det er utarbeidet rapporteringsmaler til bruk i styringsdialogen 
(vedlagt). Det skal rapporteres månedlig og tertialvis på utvalgte krav. Samlet rapportering på 
indikatorer og styringskrav skal skje i årlig melding.  
 
Medbestemmelse 
Oppdragsdokument 2009 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at Oppdragsdokumentet for 2009 gir grunnlag for å sikre 

befolkningen i Helse Nord et fortsatt desentralisert tilbud på områder med store 
pasientvolum og/eller hvor det er stort behov for nærhet.  

 
2. Partene er enige om å prioritere styrking av tilbudet innen rehabilitering, til psykisk syke 

og innen rusomsorgen i 2009. 
 
3. Partene vil understreke behovet for å sikre godt samarbeid og fordeling av ansvar og 

oppgaver internt i foretaksgruppen og i forhold til kommunehelsetjenesten for å sikre 
kvalitetsmessige gode helsetjenester og effektiv ressursbruk. 

 
4. Partene er enige om at det er nødvendig med økt oppmerksomhet rundt og arbeid for å 

bedre arbeidsmiljøet og kompetanseutviklingen i Helse Nord.  Helse Nord RHF må som 
eier ta et regionalt ansvar for videreutvikling av virksomheten på alle områder og aktivt 
lede arbeidet med forbedringer som gir økt styring og gjennomføringskraft i 
organisasjonen. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument for helseforetakene for 2009.   
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

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

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oppdragsdokument 2009 
 Rapporteringsmal oppdragsdokument 2009 
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1. Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs bestilling til helseforetakene og uttrykker 
prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk. Rammene for utviklingen av tjenestetilbudet i 
2009 skisseres i styresakene om budsjett og investeringer.1 Helseforetaket skal følge opp alle 
krav i dokumentet. For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål 
som skisseres, må overordnet risikostyring, internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i 
alle ledd i helseforetaket og samhandling mellom fag, organisasjon og økonomi skal ivaretas. 
 
Tekst som er lik for alle helseforetakene vises i normal skrift, mens tekst som gjelder spesifikt for 
enkelte helseforetak vises i kursiv skrift. Kravene er satt opp i to ulike typer kulepunkter, som 
betyr: 
 Oppfølging av dette kravet skal rapporteres til Helse Nord RHF. 
o Dette kravet skal følges opp, men oppfølgingen skal ikke rapporteres til Helse Nord RHF. 

2. Verdier og mål 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar de 
overordnede verdier om tillit, respekt og likeverdighet, med god tilgjengelighet og høy kvalitet.  
 
Nasjonal helseplan 2007-2010 inneholder strategier som gir føringer for utviklingen av 
helsetjenestene. Tiltak som bidrar til bedre samhandling i hele behandlingskjeden prioriteres høyt 
i 2009. Det er vedtatt at Helse Nord samlet går med overskudd på 100 mill kroner i 2009. Dette 
krever prioritering i pasientbehandlingen, jf. pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften.  
Nasjonale og regionale prioriteringer skal ivaretas ved omstilling. Omstillingsarbeidet skal skje i 
samarbeid med vernetjenesten, de ansatte og deres organisasjoner jfr.Hovedavtalen og 
Arbeidsmiljøloven.  
 
Helseforetakene forutsettes å delta i regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid2 og felles prosjekter 
samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale samarbeidsorganer.  
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav, og skal i samarbeid med de andre helseforetakene i regionen bidra til at Helse 
Nord RHF når sine mål. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har en sentral rolle i å 
utvikle det samlede tjenestetilbudet i landsdelen. Dette må skje i nært samarbeid med de øvrige 
helseforetakene.  
 
UNN skal ivareta regionfunksjonene i Helse Nord, og skal som universitetssykehus ha et særskilt 
ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning. UNN skal videreutvikle et godt 
lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde, og har et 
særskilt ansvar i å styrke internasjonalt helsesamarbeid generelt, og i nordområdene spesielt.  
 

                                                 
1 Styresakene 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering, 64-2008 Investeringsplan 2009 – 2018, 
121-2008 Budsjett 2009 – rammer og føringer. 
2 For eksempel fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, informasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHFet ber om deltakelse i. 
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) skal videreføre det brede spesialisttilbudet i Bodø. NLSH skal 
videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i hele sitt 
opptaksområde, samt utvikle sin forskning, fagutvikling og undervisningskompetanse. 
 
Helgelandsykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Helseforetaket skal vektlegge og utvikle 
samarbeidsmodeller med primærhelsetjenesten (Helsepark Rana og FAM i Mosjøen). 
 
Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i Finnmark. Sykestuefunksjonene inngår som viktige ledd i 
behandlingskjeden. Helseforetaket skal bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og 
helsetjenestene til den samiske befolkningen. 
 
Sykehusapoteket Nord HF skal bidra til en best mulig legemiddelforsyning og 
legemiddelbehandling i helseforetakene.  

3. Pasientbehandling 

3.1 Aktivitet 

Statsbudsjettet for 2009 legger opp til en aktivitetsvekst på 1,5 %.3 Aktiviteten innen somatikk 
målt i DRG-poeng skal videreføres på omtrent samme nivå som i 2008. Helseforetakene må ha 
fokus på prioritering og omstilling for å oppnå effektiv pasientbehandling og god 
kostnadskontroll.  
 
XX HF skal: 
 Sikre at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en prosentvis sterkere 

aktivitetsvekst enn somatisk sektor. 
 Styrke aktiviteten innen spesialisert re/habilitering med minst 1,5 %. 
 Sikre at øremerkede tilskudd kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som 

finansieres gjennom basisbevilgningen, fordelt på de ulike formål.  
 Apotek: Sikre at salg av ikke-reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er 

tilknyttet sykehuset, skal utgjøre under 20 % av totalomsetningen. 
 

3.2 Kvalitet og prioritering 
Kvalitetsarbeid er ordinær virksomhet og et prioritert ansvar for ledere på alle nivå.  
  
XX HF skal: 
 Følge opp og lære av erfaringer og innspill til forbedringer fra brukere/brukerutvalg.  
 Følge opp og lære av tilsyn, avvik/bekymringsmeldinger, pasientskader, risikovurderinger og 

revisjoner osv. (se også pkt. 7.1.2) Status for lukking av avvik fra tilsyn skal rapporteres i 
eget skjema. 

 Følge opp Arbeidstilsynets kontrolltilsyn ”God vakt” (1. tertial).  

                                                 
3Anslag basert på aktivitet og regnskap for første tertial og juni 2008. Gjelder både behandling som er omfattet av 
aktivitetsbaserte tilskudd (ISF og poliklinikk) og som finansieres av basisbevilgningen (eks. rehabilitering, rus).   
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 Registrere og levere data til nasjonale og regionale kvalitetsregistre. 
 Etablere felles retningslinjer og prosedyrer i eget helseforetak og sikre oppdatering i Docmap.  
 Ta i bruk og videreutvikle Docmap som system for forebygging og oppfølging av avvik4.  
 Implementere nye nasjonale prioriteringsveiledere. 
 Redusere og følge opp fristbrudd.  
 Registrere data til Norsk Intensiv Register (NIR), herunder SAPS II (skåringssystemer for 

alvorlighetsgrad) og NEMS (skåringssystemer for ressursbruk). 
o Legge til grunn dokumentert sammenheng mellom volum og kvalitet i organisering av 

tjenestene.  
o Samarbeide med Nasjonal enhet for pasientsikkerhet for å sikre læring og forbedring som 

følge av uønskede hendelser.  
o Bidra til samordning/utvikling av felles retningslinjer og prosedyrer mellom helseforetakene.  
o Melde inn data fra alle fødeinstitusjoner til Medisinsk fødselsregister elektronisk.  
o Ikke innføre nye metoder, medisinskteknisk utstyr eller medikamenter uten at akseptert 

dokumentasjon på behandlingseffekt og kost/nytte foreligger. 
o UNN: Initiere regionale fagnettverk og bidra til felles bruk av retningslinjer, prosedyrer og 

kvalitetsregistre i regionen. Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med NLSH. 
 

3.3 Områder som skal vektlegges spesielt 

3.3.1 Utvikling av lokalsykehus 

Helse Nords hovedstrategi er å samle tjenester med lavt volum og desentralisere tjenester som 
mange har behov for. Helse Nords felles lokalsykehusstrategi skal ferdigstilles i 2009.5  
 
XX HF skal: 
 Styrke ambulante team og ambulant virksomhet, jf. forskrift for habilitering og rehabilitering. 
 Bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene. 
o Samhandle innen og mellom helseforetak om funksjonsfordeling på sentrale fagområder, 

herunder tilpasning av akuttfunksjoner jf. veiledende standard6 og nasjonalt traumesystem.  
o Iverksette handlingsplan for intensivmedisin når faglige retningslinjer for samhandling mellom 

nivåene er utarbeidet.  
o UNN/NLSH: Innrette og organisere lokalsykehusfunksjonene ut fra behovene i de store 

sykdomsgruppene, og de som trenger tett oppfølging. 
o Helgeland: Følge opp evaluering av omstillingen i Mosjøen, spesielt i forhold til god 

kommunikasjon mellom enhetene.  
o Sørge for og finansiere tolketjenester og andre aktuelle tiltak slik at alle pasienter som har 

behov for det, får tilgang til nødvendig helsehjelp. 
 

                                                 
4 Felles prosjekt i kvalitetsnettverket. Må også samordnes med tilsvarende prosesser på HMS-området. 
5 Denne bygger på styresak 78-2007/6 og 89-2008 Lokalsykehusstrategi. 
6 Utredning fra lokalsykehusutvalget om akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede, og organisering av 
behandlingen av alvorlig skadde pasienter - traumesystem 
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3.3.2 Samhandling og desentralisering  

God samhandling innen og mellom foretak, med kommunene og andre samarbeidspartnere bidrar 
til å sikre pasientene best mulig behandling på rett nivå. God samhandling gir også god og riktig 
oppgave- og ansvarsfordeling. 
  
XX HF skal: 
 Samarbeide med fastlegene og primærhelsetjenesten om eldre og kronikere for å sikre en mer 

helhetlig behandlingskjede. 
 Sikre samarbeid som gir kommunene tilgang til kompetanse, veiledning og undervisning, og 

som åpner for bruk av kommunenes kompetanse.  
 Gjennomgå egen organisering av samhandlingen. 
o Sikre god samhandling, koordinering og oppgavefordeling med private avtalespesialister.7  
o Samarbeide med private sykehus/institusjoner og rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Nord 

har avtale med.  
o Gjennomføre prosjekt for å styrke samarbeidet om smittevern i eget foretak og i 

kommunehelsetjenesten jf. budsjett 2009.  
o Øke bruken av telemedisinske tjenester der dette er hensiktsmessig. 
o UNN/NLSH: Desentralisere cellegiftbehandling til lokalsykehusene, sykestuer/DMS og 

kommunehelsetjenesten, og sikre at prosedyrer for kjemoterapibehandling er tilgjengelig. 
o Helgeland: Inngå og følge opp lokale avtaler med kommunene i tråd med Nasjonal 

rammeavtale.  
o Finnmark: Følge opp avtalene med kommunene om drift av sykestuer. 
o Apotek: Bidra til at det ikke blir opphold i medisinering av pasientene, og spesielt pasienter 

som er i utskrivningsfasen.  
o Apotek: Innføre H-resept8 når dette foreligger. 
 

3.3.3 Psykisk helsevern 

De overordnede mål og verdigrunnlaget i Opptrappingsplan for psykisk helsevern skal legges til 
grunn i det videre arbeidet. 
 
XX HF skal: 
 Etablere rutiner for koordinering av henvisninger til spesialisthelsetjenester innen psykisk 

helsevern innen 1. april 2009. 
 Iverksette tiltak for økt tilgengelighet innen barne- og ungdomspsykiatri.   
 UNN/NLSH: Videreutvikle regionale kompetansenettverk for utviklingsforstyrrelser (ADHD 

og tourette (NLSH), autisme og narkolepsi (UNN)). 
 UNN/NLSH: Begrense bruk av tvangsbehandling, og sikre datakvalitet ved registrering. 
 NLSH/Helgeland: Formalisere samarbeidet med DPS-ene på Helgeland. Samarbeidet skal 

organiseres slik at overbelegg og for tidlig utskrivning fra akuttavdelingene unngås. 
o Samarbeide med Bufetat for å sikre at barn og unge får sammenhengende og helhetlige tilbud. 
o Følge opp prosjekt for oppfølging av barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre.   
o Apotek: Bidra til rasjonell og god legemiddelbehandling i psykisk helsevern. 

                                                 
7 De kan f.eks. trekkes inn i faglige nettverk, inviteres til temadager, utvikling av faglige retningslinjer el. 
8 Helseforetaksresept. 
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3.3.4 Tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer og lidelser  

Nasjonale og regionale handlingsplaner for bedre kronikeromsorg og kreftomsorg skal ha høy 
oppmerksomhet.   
XX HF skal: 
 Gjennomføre tiltak i vedtatte handlingsplaner innen kronikersatsingen i tråd med budsjett og 

nasjonale strategier på området.  
 Redegjøre for oppfølging av nasjonal strategi for rehabilitering innen 1. mai 2009. 
 Sikre at rehabilitering integreres i behandling ved alle kliniske avdelinger og rapportere om 

hvilke pasientgrupper det er etablert slike pasientforløp for. 
 Inngå avtaler med kommuner og NAV om høreapparatformidling, jf. ”Å høre og bli hørt”  
 Behandle slagpasienter i tråd med ny kunnskap om akuttbehandling. Behandling gis i 

egne/integrerte slagenheter. 
 Utvikle/prøve ut nye modeller for lungerehabilitering, herunder tidlig intervensjon og 

dagtilbud for rehabilitering av personer med KOLS. 
 Bidra til økt kunnskap og reduserte kjønnsforskjeller i helse, sykdommer og helsetjenester 
 I samarbeid med NLSH etablere oppfølgingstilbud for pasienter med sykelig overvekt i form 

av veiledningsgrupper, mestringsgrupper etc. ved LMS, jf. nye nasjonale retningslinjer. 
 Videreutvikle koordinerende enhet innen rehabilitering. 
 UNN/NLSH: Følge opp samarbeid med NLSH/UNN om utredning av framtidige behov og en 

optimal utnyttelse av kapasiteten for behandling av kroniske smertepasienter.  
 UNN: Videreutvikle regionalt tilbud for pasienter med myalgisk encefalopati (CFS/ME) i 

samarbeid med NLSH. Sikre kompetanseoverføring til øvrig helsetjeneste.  
 NLSH: Øke kapasitet for utredning og behandling av pasienter med sykelig overvekt.  
 NLSH: Utarbeide forslag til faglige krav som legges til grunn for anskaffelse av medisinsk 

behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt. 
o Implementere elektronisk diabetesjournal. 
o Følge opp Handlingsplan mot kjønnslemlestelse. 
o Apotek: fokusere på kreft og KOLS- pasienter i publikumsavdelingene. Personalet skal få økt 

kompetanse om og legge bedre til rette for veiledning av denne pasientgruppen.  
o UNN/NLSH: Videreutvikle etablerte tilbud innen lindrende behandling. 
o UNN/NLSH: Videreføre kompetanse innen smertebehandling til de øvrige helseforetakene 

gjennom å desentralisere tilbud, samarbeid med LMS.  
o UNN: Iverksette tiltak lokalt og regionalt for forebygging og behandling av sykelig overvekt 

hos barn og unge. 
 

3.3.5 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) 

Målene i regional og nasjonal handlingsplan innen rusfeltet skal være retningsgivende. 
 
XX HF skal: 
 Styrke den helsefaglige høyspesialiserte kompetansen innen tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Alle tiltak innen rusområdet skal være tverrfaglig bemannet med sosialfaglig 
og helsefaglig personell.  
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 Styrke behandlingskapasitet og kvalitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, herunder 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)   

 Innarbeide TSB i samarbeidsavtaler med kommunene9  
 Implementere veileder for vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 Samarbeide med barne- og ungdomspsykiatri og Bufetat for å styrke tilbudene til ungdom.  
 Øke samhandlingen mellom DPS-ene og det tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingstilbudet  
 Registrere antall og tilbud til gravide rusmiddelavhengige i legemiddelassistert rehabilitering.  
 Videreutvikle regionale funksjoner for avrusning og korttidsbehandling. 
 UNN: Vurdere om kapasiteten på tvangsplasser innen rustjenesten10 er tilstrekkelig og 

iverksette tiltak ved økt behov. 
o Etablere formalisert samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester om prosedyrer for 

forsvarlig utskrivningspraksis, særlig der utskrivning skjer etter avbrutt opphold 
o Sikre at pasienter under tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet også får 

vurdert behov for andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.  
o UNN/Finnmark: Legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning, kan sone i 

institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling i samarbeid med Kriminalomsorgen11.  
o UNN/NLSH: Fordele ansvaret for tilbud innen LAR og gjennomføre tiltak for å styrke tilbudet 

til LAR-pasienter.     
o NLSH: Samarbeide med Bodø fengsel om drift av rusmestringsenhet i fengselet. 
o Apotek: Håndtere utlevering av medikamenter til pasienter som er på legemiddelassistert 

rehabilitering.  
 

3.3.6 Landsfunksjoner og kompetansesentra 

Pasienter skal sikres lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert medisin, nasjonale og regionale 
kompetansesentra og funksjoner.  
 
UNN HF skal: 
 Rapportere om virksomheten ved godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre, 

landsfunksjon og kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger.12 Rapportene fra nasjonale medisinske kompetansesentre skal 
behandles av referansegruppen og styret før innsendning. 

                                                

 Finnmark:Rapportere om virksomheten ved SANKS. Rapporten skal behandles i 
referansegruppe og styret før oversending.  

 Følge opp driften av regionalt kompetansesenter for medisinsk fysikk. 
o Sikre prospektiv registrering av behandlings- og oppfølgingsdata for oppstart av 

kateterimplantasjon av hjerteklaffer. 
 

 
9 Dette inkluderer bl.a. samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for 
gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling. 
10 §6-2, 6-2a og 6-3 i lov om sosiale tjenester 
11 § 12 i Straffegjennomføringsloven 
12 Rapporteringen skal skje via portalen http://hoyspesial.ihelse.net/HSliste.aspx. 
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3.3.7 Smittevern og beredskap 

Helseforetakene skal arbeide med smittevern og beredskap i tråd med regional plan for 
smittevern, tuberkulosekontrollprogram og regional plan for sosial og helsemessig beredskap.  
 
XX HF skal: 

 Oppdatere og videreutvikle planer samt øve smittevern- og beredskap, herunder planer mot 
atomhendelser, biologiske hendelser (smittsomme sykdommer/pandemisk influensa) og 
kjemiske hendelser. 

 Rapportere antidotbeholdning til Apotekforeningens databedrift.  
 Iverksette tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet. UNN har et særlig ansvar for å følge opp 

gjennom Kompetansesenter for smittevern (KORSN). 
 Sikre at det er smittevernlege ved alle sykehus. Funksjonen skal være beskrevet. 

Smittevernlege, hygienesykepleier og tuberkulosekoordinator må arbeide i team, og 
samarbeide med kommunene i opptaksområdet. (Årlig melding) 

o Gjennomgå og kvalitetssikre driften ved sterilforsyningsenhetene. KORSN starter arbeidet. 
o Iverksette tiltak for å forebygge antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner.  
o Innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at Helse 

Nord RHF sammen med helseforetaket kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for forsyning av 
legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer til spesialisthelsetjenesten i landet. 

o UNN/Helse Finnmark: Delta i øvelsen Barents Rescue 2009.  
o Apotek: Gi smittevernlegene ved alle sykehus fortløpende rapportering om antibiotikabruk. 
 

3.3.8 Nordområdesatsingen   

Det er inngått overordnet samarbeidsavtale med fylkene Arkhangelsk og Murmansk om de 
tiltaksområder/prosjekter som skal prioriteres fremover.  
 
XX HF skal: 
o Samarbeide med Russland bl.a. ved gjensidig hospitering og faglige nettverk. 
o UNN/Finnmark: Delta i utarbeidelse av ROS-analyse og beredskapsplan for nordområdene. 
 

3.3.9 Ambulanse- og nødmeldetjenesten 

I 2009 er det et mål at 65-75 % av fast ansatt ambulansepersonell oppnår formell kompetanse 
som fagarbeider med autorisasjon.  
 
XX HF skal: 
 Rapportere kompetanseutvikling i ambulansetjenesten og andel ambulansefagarbeidere. 
 Ha faglig god og kostnadseffektiv ambulansedrift. Følge nøye kvalitetsutviklingen i 

båtambulansetjenesten.  
 Samhandle med alle ledd i behandlingskjeden for å sikre gode systemer for optimal logistikk. 
 Inngå samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten om oppfølging av overdosepasienter 

som ambulansetjenesten rykker ut til. 
 Sørge for gode og verdige transportordninger13 for psykisk syke.  

                                                 
13 Ambulanse eller syketransport avhengig av pasientens behov. 
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 Sørge for bemanning og organisering i tråd med nye krav (EU-OPS, Subpart Q) til 
flyambulansetjenesten. 

 Helgeland: Utvikle ambulansebåttjenesten i henhold til vedtatte planer og organisatoriske 
føringer fra Helse Nord RHF, og i et nært samarbeid med kommunene. 

  

3.3.10 Pasienttransport 

Pasienttransport skal organiseres og drives slik at den enkelte pasients behov for hensiktsmessig 
transport ivaretas. Pasienter med rekvisisjon for spesialtilpasset transport, skal sikres slikt 
tilrettelagt tilbud. Behandling og transport skal ses i sammenheng.  
 
 
XX HF skal: 
 Tilrettelegge for at pasienter som må vente før og etter behandling på felles transport hjem 

har tilgang til egnede ventearealer, skjermet fra inngangspartiet på sykehuset.  
o Ferdigstille reisepolicy for pasienttransport i eget område, og sikre forankring hos pasienter, 

eksterne og interne rekvirenter. 
o Implementere nye moduler og integrasjoner i felles nasjonalt IKT-system for organisering og 

administrering av pasienttransport. 
o Forberede overtakelse av oppgaver fra NAV (oppgjør mot enkeltpersoner) og overta 

oppgavene innen 31.12.2009. 
o Forberede og etablere elektronisk rapportering av egenandeler for pasientreiser til NAV innen 

31.12.2009. 
o Gi god informasjon om rettigheter, transportmuligheter, og om parkeringsforhold ved det 

enkelte sykehus, for eksempel som vedlegg til innkallingen til time og gjennom oppslag 
o Etablere parkeringstilbud slik at pasienten ikke får ekstra gebyr dersom behandler ikke holder 

fastlagt tid for konsultasjon, både for elektive pasienter og for pasienter med behov for 
øyeblikkelig hjelp. 

o Etablere gode rutiner når det gjelder informasjon om klageadgang og behandling av klager i 
forhold til parkering. 

 

3.3.11 Tilbudet til den samiske befolkningen 

Helseforetakene må utvikle kunnskap i samisk språk og kultur for å kommunisere godt og tilby 
gode tjenester til den samiske befolkning. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte 
tjenester må etterspørres og synliggjøres i planlegging og når beslutning tas.  
 
XX HF skal: 
 Ivareta tolketjenester til pasienter med behov for tolking på samisk.  
o Øke andel samisktalende personell, ved f.eks. å tilby kurs i samisk språk.14 
o Synliggjøre at virksomheten har en tverrkulturell befolkning, f.eks. i stillingsannonser, ved 

skilting etc.  
o Samarbeide med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter) om kompetanseutvikling i 

egne tjenestetilbud.  

                                                 
14 Se også kap.5 om rekruttering og utdanning. 
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o Helse Finnmark: Planlegge regionfunksjon for den samiske befolkningen i samarbeid med 
SANKS. 

o Finnmark: I samarbeid med SANKS styrke tilbudet til den lulesamiske og sørsamiske 
befolkningen, ved å vurdere oppretting av behandlerstillinger i hhv. Tysfjord og Snåsa. 

o Finnmark: Finnmarksklinikken skal i samarbeid med SANKS utvikles som regionalt 
kompetansesenter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling til den samiske befolkning.  

4. Forskning og innovasjon 
Forskning innenfor TSB, psykisk helse, re/habilitering, helsetjenester til den samiske 
befolkningen, helsefaglig forskning og kvinnehelse skal styrkes. Forskningsmiljø med høy 
kompetanse må bidra til å styrke øvrige forskningsmiljø (jf forskningsstrategi for Helse Nord). 
 
Nye løsninger i helsetjenesten er viktig for å gi ytterligere helsegevinster og sikre 
kostnadseffektivitet. Det er inngått en felles handlingsplan mellom RHF-ene for innovasjon15. 
 
XX HF skal: 
 Forske, publisere og formidle forskning som er relevant for kliniske og pasientnære oppgaver. 
 Stimulere til økt forskning blant alle personellgrupper.
 Finne praktiske løsninger og eventuelt medfinansiering for ansatte som har fått 

forskningsfinansiering fra Helse Nord RHF, samt dekke sosiale utgifter på lønn i 
forskningsprosjekter med regional finansiering. 

 Sikre brukermedvirkning i forskning 
 Etablere system for kvalitetssikring ved gjennomføring av kliniske studier. 
 Rapportere andel prosjekter/tildelte midler til forskningsprosjekter basert på elektronisk 

rapportering, jf. portalen http://forskningsprosjekter.ihelse.net (E-rapport). 
 Rapportere forskningsresultater og ressursbruk til forskning. 
 Rapportere om søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler fra NFR og EUs 7 

rammeprogram   
o UNN: Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker.  
o UNN: Styrke forskning innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
o UNN: Ivareta regionfunksjonen i Klinisk forskningssenter og Nordnorsk Psykiatrisk 

Forskningssenter, inkludert oppsøkende virksomhet overfor de andre helseforetakene.  
o UNN: Stimulere til foretaksovergripende forskningsprosjekter. 
o UNN: Bidra i utviklingen av SKDEs nasjonale oppgaver.  
 Utarbeide rutiner for identifisering av mulig innovasjonspotensial i FOU- prosjekter. 
 Bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsing på behovsdrevet innovasjon og 

næringsutvikling i helsesektoren (2007-2011). UNN skal bidra med særlig kompetanse til 
dette. 

 Rapportere på innovasjonstiltak jf vedlegg/i henhold til krav i oppdragsdokumentet fra HOD.  
 

                                                 
15 På bakgrunn av regjeringens 5-årige satsing på innovasjon i helsetjenesten. 
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5. Rekruttering og utdanning av helsepersonell  
Regionen står overfor utfordringer knyttet til utdanning og rekruttering på flere fagområder og 
profesjoner.  
 
XX HF skal: 
 Revidere lokale samarbeidsavtaler med høgskolene. 
 Samarbeide med fylkeskommuner og læresteder om utdanning innen helse- og ambulansefag 

og sørge for tilstrekkelig antall nye lærlingeplasser i disse fagene. (XX til sammen 34).  
 Innfri aktivitetskrav/måltall på praksisplasser, jf. vedlegg 
 Rekruttere og utdanne legespesialister gjennom regionale utdanningsprogrammer innen 

fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri, revmatologi, psykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri og barne- og ungdomspsykologi. Rapportere antall i utdanningsprogram. 

 Rapportere legestillingsstruktur til http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik.  
o Bidra i utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan for prosjekter som skal realiseres i 

læringsportalen www.helsekompetanse.no og bruke denne som en felles regional 
inngangsport for opplæring, kurs og fagnettverk 

o Sikre at studenter i grunn-, videre- og spesialutdanning, samt turnusleger/fysioterapeuter får 
praksis- og turnusplass, jf. måltall i oppdragsdokumentet fra HOD. 

o Betale for stillinger knyttet til klinisk undervisning.16  
o Rapportere på bruken av utdanningstilskuddet for medisinerstudenter.17  
o Gi praksisundervisning til elever fra videregående skole i relevante fag. 
o Følge opp samarbeidet med det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. 
o Oppdatere hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet med legenes NR-id nummer.  
o Helse Finnmark: Rekruttere og utdanne spesialister gjennom Legerekrutteringsprogrammet i 

Finnmark og rapportere antall i utdanningsprogrammet.   
o Apotek: Øke kompetansen om legemidler og legemiddelhåndtering i helseforetakene. 
o UNN: Legge til rette for gruppe 1-tjeneste fra andre HF. Gjennom dialog med de øvrige HF 

sikre at avdelingene i UNN tidligst mulig blir kjent med behovene for gruppe 1-tjeneste. 
o NLSH: Legge til rette for og ta imot flere 5.årsstudenter og inntil 25 6.års medisinstudenter 

fra høsten 2009 i samarbeid med Universitetet i Tromsø. 
o UNN/Finnmark: Samarbeide med Russland om utdanningsprogram i primærhelsetjenesten. 
o Styringsmål nye lærlingkontrakter for ambulansefag og/eller helsefag fastsettes til 

o Helse Finnmark HF    4 nye kontrakter  
o UNN HF                    12 nye kontrakter  
o NLSH                        12 nye kontrakter  
o Helgelandssykehuset   6 nye kontrakter 

                                                 
16 Vedtak i sak 22-2008 i Universitetssamarbeidet og styresak 135-2008 i Helse Nord RHF. 
17 I tråd med forutsetningene i sak 22-08 i Universitetssamarbeidet. 

side 14

http://www.nr.dep.no/


6. Opplæring av pasienter og pårørende  
Opplæring av pasienter og pårørende fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre 
eget liv og bidrar til en mer effektiv og prioritert helsetjeneste. Lærings- og mestringssentrene er 
styrket i budsjettet for 2009. 
 
XX HF skal: 
 Øke kapasitet tilbud ved LMS (lærings- og mestringssentre) i henhold til Budsjett 2009.  
o Videreutvikle læring- og mestringstilbud til nye pasientgrupper, som rus og psykisk helse.  
 

7. Felles økonomiske og organisatoriske krav og rammebetingelser  
Helse Nord skal være en organisasjon med kompetanse og ha kultur for kontinuerlig forbedring. 
Styringsdata av god kvalitet skal danne grunnlag for beslutninger. Utvikling av gode prosesser, 
effektiv organisasjonsstruktur og verdifokusert organisasjonskultur er viktig. Tett dialog, 
samhandling og kompetanseoverføring mellom foretakene bidrar til denne utviklingen. 

7.1 Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse 

Helse Nord skal samlet levere et overskudd på 100 mill kroner i 2009.  
 

7.1.1 Omstilling 

Nasjonale og regionale prioriteringer skal ivaretas ved omstilling. Omstillingskravet til Helse 
Nord RHF i 2009 er krevende og vil kunne få konsekvenser for pasienttilbudet og de ansatte.  
 
XX HF skal: 
 ha en bevisst holdning til, og en aktiv oppfølging av omstillingstiltak. Dette innebærer at: 

o styret i helseforetaket skal ha direkte kontroll med at omstillingstiltakene er realistiske 
og konkrete for å nå mål om økonomisk balanse og sikre god intern organisering 

o det etableres oppfølgingsrutiner slik at alternative tiltak kan iverksettes ved 
manglende gjennomføring eller realisering av planlagte omstillingstiltak 

 Prioritere omstillingstiltak ved å: 
o Velge omstillingstiltak som kan bidra til kostnadseffektiv og formålseffektiv drift på 

lang sikt framfor kortsiktige engangseffekter  
o Sikre at omstillingstiltakenes begrunnelse og konsekvenser, og en realistisk 

fremdriftsplan, er beskrevet i omstillingsplanen 
o Sikre at salgsgevinster fra avhending av eiendom ikke inngår som et omstillingstiltak. 

 Kontinuerlig arbeide med omstilling og sikre at foretaket har en tiltaksplan for å nå 
resultatkravet i 2010 (se også kap.2). 

 Styrebehandle nye tilbud eller vesentlige utvidelser av eksisterende tilbud som planlegges 
igangsatt. Det skal foreligge en konsekvensvurdering der omfang, økonomi og framdrift 
beskrives i saksframlegg til styret. Det skal beskrives hvilke følger tiltaket vil ha for det 
samlede tjenestetilbudet og for brukerne.  
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7.1.2 Risikostyring og intern kontroll 

Helseforetaket skal etablere systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke 
avvik i hht standarder som etableres av Helse Nord RHF. Risikofaktorer som medfører at målene 
ikke nås skal identifiseres, og tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for 
manglende måloppnåelse skal iverksettes. (se også pkt. 3.2) 
 
Styret i XX HF skal: 

 Ha en samlet gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, 
oppfølging av internkontroll og tiltak for å følge opp avvik minimum en gang i året. 

 Månedlig følge opp økonomirapporter og iverksette eventuelle korrigerende tiltak uten 
unødig opphold. 

 Månedlig følge opp gjennomføringen av foretakets investeringsplan sett opp mot vedtatt 
fremdriftsplan og tildelt investeringsramme. samt påse at konsernbestemmelsene for 
investeringer legges til grunn i saksforberedelser og rapportering. Ved  avvik i fremdriften 
av enkelt prosjekt eller det oppstår andre avvik skal korrigerende tiltak behandles 
samtidig. 

 Behandle alle tilsynsrapporter som foretaket mottar og plan for lukking av avvikene 
 Sikre at administrasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig 

kompetanse og gjennomføringsevne til å møte omstillingsutfordringen som foretaket står 
ovenfor.  

 
XX HF skal:  

 Sørge for at økonomisk planlegging, oppfølging og analyser, understøtter 
ledelsesbeslutninger og bidrar til å avdekke avvik og identifiserer korrigerende tiltak.  

 Utvikle controllerfunksjonen i 2009 i samsvar med føringer fra Helse Nord RHF.  
 Utarbeide periodisert likviditetsbudsjett og prognoser og ha løpende oppfølging. 

 

7.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

Organisering og drift av eiendommer og anlegg i Helse Nord skal gjennomgås i løpet av 2009.  
 
XX HF skal: 

 Utarbeide og styrebehandle innspill til rullering av investeringsplan for 2010-2018 
innenfor de vedtatte investeringsrammer og føringer som gis fra Helse Nord RHF18.  

 Etablere et partssammensatt parkeringsutvalg i foretaket med representasjon fra ledelse, 
medarbeidere og brukere (pasientorganisasjoner) 

 Bidra til å utarbeide forvaltningsplaner for aktuelle objekter som blir underlagt 
forskriftsvern (verneklasse 1) og de verneinteresser som er satt i verneklasse 2 
(reguleringsplan) 

 Rapportere avhending av vernet eiendom til felles database og sikre vern ved forskrift 
eller reguleringsplan før eiendommen overdras andre 

                                                 
18 Investeringsrammene fremkommer i styresak 93-2008, og forutsetter drift som er i samsvar med resultatkravet. 
Arbeid med investeringer, bygg og eiendomsforvaltning skal ivareta krav jf. styresakene 109/2007 
Konsernbestemmelser investeringer og 111/2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i 
Helse Nord. 
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7.3 Gaver, stiftelser, legater og fond  

Helseforetaket skal påse at konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, 
legater og fond følges, jf. styresak 93/2008. Spesielt vises til kravene om styrebehandling i 
helseforetaket eller i det regionale helseforetaket. 
 
XX HF skal: 
 Kartlegge helseforetakets engasjement i stiftelser og legater, herunder forholdet mellom 

oppretter og mottaker jf stiftelsesloven § 19 
 Bringe forholdet til stiftelser og legater i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer 

der dette er aktuelt 
 Sikre at helseforetakets kontakt med stiftelser rutinemessig revideres mot gjeldende regelverk 

og retningslinjer, f eks ved hjelp av helseforetakets revisor 
 Rapportere om forholdet til stiftelser og legater på fastsatt skjema, innen 1. juni 2009  
 

7.4 Innkjøp 

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at det offentlige opptrer med stor integritet, slik 
at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på korrekt og samfunnstjenlig måte.  
 
XX HF skal: 
 Ha oppdatert oversikt over og følge opp alle innkjøpsavtaler og leverandører. 
 Avvise leverandører som er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet ved gjennomføring av 

offentlige anskaffelser.  
 Dokumentere hvordan innkjøpene er gjennomført. Det er innført sanksjonsmuligheter for å 

skjerpe rutinene og for å motvirke korrupsjon og kameraderi.   
o Samarbeide med regionalt fagmiljø og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i tråd med 

gjeldende samhandlingsrutiner.  
o Ta i bruk alle funksjoner i innkjøps- og logistikksystemet Clockwork. som Helse Nord har 

planlagt å ta i bruk.  
o Involvere innkjøpsfunksjonen tidligst mulig i alle anskaffelsessaker og gjennomføre 

anskaffelsesprosessene med god kvalitet, blant annet gjennom å benytte nasjonal 
kompetanseenhet for offentlige anskaffelser eller tilsvarende enhet, når den er på plass i løpet 
av høsten 2009 

o Etablere faste prosjektdeltakere og referansepersoner til det enkelte regionale og nasjonale 
anskaffelsesområdet, slik at anskaffelsesprosesser og oppfølgning av avtaleområder kan 
gjennomføres mest mulig effektivt, med involvering av produkt-/brukefaglige miljø.  

o Utvikle krav til miljø og etikk i forbindelse med innkjøp i et interregionalt samarbeid og i 
samarbeid med HINAS. Helseforetakene skal implementere slike krav i sine 
anbudskonkurranser 

 

7.5 Miljøvern 

Det skal gjennomføres en tilnærming for å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene gjennom 
et interregionalt samarbeidsprosjekt.  
 
XX HF skal: 
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o Delta i interregionalt samarbeid om utvikling av en helhetlig miljøplan  
o Legge til rette for bruk av offentlige transportmidler i samarbeid med kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter 
o Vurdere hvorvidt helseforetaket bør miljøsertifiseres helt eller på enkeltområder 

7.6 Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 

Ledelse på alle nivå skal bygge den kompetanse som er nødvendig for helhetlig ledelse, herunder 
både strategisk, personlig og operativ ledelse.  
 
XX HF skal: 
 Gjennomføre opplæring for ledere i GAT Turnus for å sikre at lederne bruker verktøyet som 

lederstyringsverktøy.  
o Bidra til evaluering av etiske retningslinjer for medarbeidere i Helse Nord.   
o Bidra med prosess- og fagkompetanse i prosjekt- og arbeidsgrupper og i organisasjons-

utviklingsarbeid knyttet til fremtidig virksomhetsportal for å sikre innføring av nytt HR-
system i foretaksgruppen i 2010. 

 

7.6.1 Personal, kompetanse og rekruttering 

Det er overordnet personalpolitikk å legge til rette for heltidsstillinger. Medarbeidere i 
deltidsstillinger må gis fortrinn til å øke sin prosentandel. 
 
XX HF skal: 
 Rapportere andelen kvinner i lederstillinger (2. tertial). 
 Skaffe oversikt over kort- og langsiktige rekrutteringsbehov for de neste 10 år (2. tertial) og 

utarbeide strategier på grunnlag av dette. 
 Finnmark/Helgeland: Rapportere gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid (1. tertial) 
 Rapportere tiltak som er iverksatt for å øke andelen heltidsstillinger (1. tertial og årlig 

melding) 
 Løpende registrere og rapportere til vernepliktsverket19 og Helse Nord RHF behov for fritak 

for fremmøte ved mobilisering og repetisjonstjeneste (1. tertial).  
 Utarbeide og styrebehandle rutiner for gjennomføring av seniorpolitikk i foretaket (1. tertial). 
 Rapportere kostnader og antall årsverk til innleide vikarer fra vikarbyråer, fordelt på 

sykepleiere og leger (årlig). 
 Ha en effektiv bemanningsplanlegging og rapportere månedlig kontroll på 

bemanningsutviklingen.  
 Lojalt benytte nasjonale avtaler for kjøp av vikartjenester, som vil foreligge våren 2009.  
o Drive kompetanseheving som følger av innovasjoner i organisasjon, system, prosess og 

produkt, ved behov.  
o Bidra til at rekrutteringspolitikken i foretaksgruppen utformes for å understøtte målet om et 

mangfoldig arbeidsliv.  
o Bidra i revisjon av overordnede retningslinjer for omstilling og nedbemanning. 
o UNN/NLSH: bistå/samarbeide med forsvaret i deres behov knyttet til utdannelse av 

anestesileger og kirurger. 

                                                 
19 Rapporteringen skjer i applikasjonen FRIDA som lastes ned fra vernepliktsverkets web-tjeneste. 
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7.6.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende i foretakets internkontroll og 
bidrar til å skape godt arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av 
kjerneoppgavene. Det er et overordnet mål at sykefraværet skal være under 7,5 %.  
 
XX HF skal: 
 Samarbeide om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser.  
 Sikre videreføring av implementeringsarbeidet og rapportere HMS-aktivitet og resultat i 

henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS til eget styre og Helse Nord RHF (årlig 
melding). 

 Forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte.  
 Redusere det gjennomsnittlige sykefraværet med 1 prosentpoeng. 
 Implementere system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet og delta i prosjekt- og 

arbeidsgrupper (årlig melding). Bidra til følgeforskning av pilotprosjektet ”Arbeidsglede”. 
( se også pkt. 3.2) 

7.7 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

Vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord ligger til grunn for arbeidet også i 2009. .  
 
XX HF skal: 

 Sikre at utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse Nord RHF 
før igangsettelse, og at Helse Nord IKT som tjenesteleverandør trekkes tidlig inn i 
prosessen.  

 Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv til grunn for alle IKT anskaffelser. 
 Gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett AS til sine kommunikasjonstjenester20  
 Implementere de nasjonale og regionale standardene og føringene innenfor IKT- området 

som blir vedtatt og iverksatt i 2009. 
 Rapportere hvilke utviklingsprosjekter som er under planlegging innen 1.mars 2009. 

Utviklingskontraktene skal sikre at alle helseforetak skal kunne benytte resultatet 
 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i tråd med lover/forskrifter for berørte 

informasjonssystem innen 1. juni 2009. 
 bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord IKT 

21, slik at Helse Nord får en mest mulig enhetlig applikasjonsportefølje og utstyrspark.  

                                                

 legge til rette for effektiv drift av IKT-systemer i aktiv samhandling med Helse Nord IKT, 
bla ved å utvikle felles driftsmiljø for de ulike applikasjoner. 

 Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal 
samhandlingsarkitektur beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet. 

 
 

 
20 I tråd med enerettsavtalen for Norsk Helsenett AS skissert i styresak 65-2004. 
21 Jfr bla. rammeavtale for ikt-utstyr. 
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8. Oppfølging og rapportering 
I dette kapitlet presiseres krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt rutiner og 
frister for rapportering som skal følges i 2009. Kravene til enhetlig og standardisert 
regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Aktivitetsdata, data som 
beskriver kvalitet på pasientbehandling, medarbeidertilfredshet og øvrig personelldata er også 
standardisert. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg. 
 
XX HF skal: 
 Sikre god kvalitet og fullstendig rapportering av virksomhetsdata. 
 UNN: Være pådriver i utviklingen av felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier for 

ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord.  
o Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy i tertialrapporter og årlig 

melding til Helse Nord RHF.  

8.1 Rapporteringsrutiner i 2009 
Det skal avholdes jevnlige oppfølgingsmøter med helseforetakene hvor rapportering på aktivitet, 
kvalitet og økonomi gjennomgås. 
 
XX HF skal: 
 Behandle tertialrapporter og årlig melding for 2008 i styret i helseforetaket før innsendelse til 

Helse Nord RHF.  
o Vedlegge kopi av drøftingsprotokoller, referater fra AMU og brukerutvalg ved innsending av 

rapportene. 
 
Rapporteringsmaler med nærmere beskrivelser av krav og frister blir lagt ut i Docmap etter at 
oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Rapportering skal skje elektronisk til 
postmottak@helse-nord.no i henhold til følgende innhold og frister: 
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport i tråd med mal. Sendes inn den 12. hver måned 
Tertialrapport:  
 
 

Tertialvis rapportering på jf. vedlagt 
rapporteringsmal. 
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
5. juni 2009 
2. oktober 2009  
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
25. mai 2009 
25. september 2009  
NB: Regnskap og aktivitetstall sendes den 12. 

Årlig melding:  
 
 

Årlig rapportering jf. vedlagt 
rapporteringsmal.  
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 1. mars  
Administrativt behandlet årlig melding: 15. februar. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2008:  
16. april 2009.  
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9. Vedlegg 
Styringsvariabler/Indikatorliste 
Utdanning – jf vedlegg i oppdragsdokumentet fra HOD 
Rapporteringsmal – ettersendes  
Månedsrapport – ettersendes 
Tertialrapport – ettersendes 
Årlig melding – ettersendes 
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Vedlegg 1 Styringsvariable/indikatorer/måltall som rapporteres tertialvis 
De styringsvariablene som står i tabellen under skal rapporteres til Helse- og 
omsorgsdepartementet sammen med rapporteringspunktene for økonomi og investeringer som er 
pålagt det regionale helseforetak. Styringsvariablene er definert ved at de er målsatt. 
 
Styringsvariabler Nivåsatt 
Antall produserte DRG poeng x 
Inntekter for somatisk poliklinisk virksomhet/antall refusjonspoeng x 
Refunderte polikliniske inntekter x 
Prevalens av sykehusinfeksjoner  
Andel pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp  
Andel ventetid på nettsiden fritt sykehusvalgsom er oppdatert siste 4 uker  
Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager x 
Andel henvisninger som er vurdert innen 10 dager i BUP x 
Andel pasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern for 
personer under 23 år 

x 

Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett til nødvendig 
helsehjelp innen somatikk skal ikke øke 

 

Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett til nødvendig 
helsehjelp innen BUP skal reduseres 

 

Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett til nødvendig 
helsehjelp innen VOP skal reduseres 

 

Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett til nødvendig 
helsehjelp innen TSB skal reduseres 

 

Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har fått behandling innen 
fristen 

x 

Minst åtti prosent av epikrisene skal være sendt innen syv dager x 
Det skal normalt ikke være korridorpasienter x 
Det skal være færre en fem prosent strykninger av planlagte operasjoner x 
Antall pasienter tildelt individuell plan  
Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter  
Ikke planlagte reinnleggelser i akuttavdelinger innen 30 dager per 10 000 
innbyggere 

 

 
 
Måltall og indikatorer som kun rapporteres i årlig melding 
Antall ikke planlagte reinnleggelser i akuttavdelinger innen 30 dager per 10 000 
innbyggere. 

Nivåsatt 

Andel av tvangsinnlagte i psykisk helsevern  
Antall årsverk for psykiatere og psykologer i DPS per 10.000 
innbygger  

 

Antall barn og unge per 10 000 innbyggere under 18 år som har 
mottatt ambulant virksomhet 

 

Antall og andel pasienter over 18 år behandlet i henholdsvis sykehus 
og i DPS per 10.000 innbygger fordelt på døgninnleggelser, 
dagtilbud, poliklinisk virksomhet og ambulant virksomhet.  
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Prosentvis fordeling av årsverk totalt mellom sykehus og DPS.   
Antall årsverk for leger, legespesialister og psykologer i tverrfaglig spesialisert 
behandling og antall årsverk  

 

Andel av totale forskningsressurser til tverrfaglig spesialisert behandling skal 
rapporteres i årlig melding. 

 

Antall barn som fødes av kvinner i LAR og hva slags tilbud disse pasientene 
mottar  

 

Antall OFU (evt IFU) kontrakter og tildelte midler fra Innovasjon Norge  
Antall FORNY, BIP (brukerstyrte innovasjonsprosjekter) og KBM 
(kompetanseprosjekter med brukermedvirkning) prosjekter og tildelte midler fra 
Norges forskningsråd til innovasjonsprosjekter  

 

Antall registrerte oppfinnelser (DOFI)   
Antall lisensavtaler  
Antall bedriftsetableringer   
Årlig publikasjonspoeng beregnet fra artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader 
og avlagte doktorgrader totalt for Helse X (beregnet av NIFU STEP). 

 

Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i Helse X, herunder andel til 
psykisk helse og rus (beregnet av NIFU STEP).  

 

Andel prosjekter og andel tildelte midler til forskningsprosjekter mv i Helse X på 
utvalgte prioriterte fagområder innen forskninger, herunder rus, psykisk helse, 
rehabilitering/habilitering, kinnehelse, kreft, kols, diabetes og eldre. 
Rapporteringen skal baseres på elektronisk rapportering, jf, portalen 
http://forskningsprosjekter.ihelse.net   

 

Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler fra Norges 
forskningsråd og EUs 7. Rammeprogram. 

 

Prevalens av sykehusinfeksjoner  
Antall samarbeidsprosjekter som gjennomføres der både kommune(r) og 
helseforetak har inngått forpliktende samarbeid skal rapporteres. 
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Vedlegg 2: Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 

GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter 
hvor elevene/lærlingene/studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommune har 
ansvar for de videregående skolene. I de fleste fylker er det et opplæringskontor som i samarbeid 
med praksisarenaene skal sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene, f eks innen den nye 
helsefagarbeiderutdanningen. 
 
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler 
og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). 
Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om 
praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. Kunnskapsdepartementet 
fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene (jf. Helsemod/ 
www.ssb.no). Følgende aktivitetskrav er fastsatt for 2009/2010: 
 
 
 Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis   
Høgskole/
Universitet 

Syke 
pl 

     Radiogr   bioing Fysiot Ergot Verne 
pl 

ABIOK jordmor 

Bodø 125  23 
Finnmark 63   
Harstad 78  33  
Narvikl 35   
Tromsø 110 30 21 22 24 40 20
 
 
Behovet for praksisplasser er høyere enn aktivitetskravet fordi utdanningsinstitusjonene som 
følge av forventet frafall må ta opp et høyere antall personer enn det aktivitetskravet viser. 
Samarbeidsorganet må komme frem til hvor mange praksisplasser det skal legges til rette for (jf. 
Instruks om de regionale helseforetakenes forhold til universiteter og høgskoler, revidert 20. 
januar 2004). RHFene har et felles ansvar for tilrettelegging av praksisplasser for desentraliserte 
utdanninger og utdanninger som ikke er etablert i alle helseregioner. 
 
Følgende aktivitetskrav er fastsatt for hhv medisin, psykologi og farmasi ved universitetene: 
 
Universitet Medisin Psykologi Farmasi 
Universitetet iTromsø 89 22 24
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.2.2009 200800531-16 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan Petter Monsen/Erik Slørdal Skjemstad/Aina Olsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 4-2009  BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret har gjennom behandling av flere budsjettsaker i løpet 2008 gitt rammer og føringer til 
foretaksgruppen som skal ligge til grunn for virksomheten i 2009. Konsolidert budsjett er en 
tilbakemelding fra HF-styrene til RHF-styret på oppfølging av de krav og føringer som er gitt 
i budsjettsaken fra november 2008. 
 
Foretaksgruppen har store utfordringer med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. 
Alle styrene i helseforetakene har fått utarbeidet og behandlet tiltaksplaner for å løse 
utfordringen, men planene inneholder betydelig usikkerhet. En gjennomgang av foretakenes 
egen vurdering av tiltaksplanene viser at det mangler realistiske tiltak for over 140 mill kroner 
for at foretakene skal kunne oppfylle de økonomiske resultatmål. Dette gjelder særlig styrene 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). Styret 
for Helgelandssykehuset HF har ikke vedtatt budsjett 2009, men styret har gitt sin tilslutning 
til hovedtrekkene i administrasjonens vurderinger.  Så langt har ikke RHF-administrasjonen 
hatt mulighet til ytterligere gjennomgang av realismen i foretakenes tiltaksplaner. 
 
Adm. direktør vurderer det slik at foretaksgruppen samlet ikke har utarbeidet tilstrekkelige 
tiltaksplaner for å kunne realisere vedtatt resultatmål. Siden det ikke er utarbeidet et komplett 
og realistisk budsjett, er det vanskelig å vurdere om den aktivitet og fordeling av ressurser 
som planlegges er reell og i samsvar med de krav og føringer som er gitt fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og styret i Helse Nord RHF. På grunn av denne vurderingen er 
det derfor heller ikke mulig å legge frem et komplett konsolidert budsjett for 2009 til 
godkjenning i styret nå.  
 
I saken redegjøres det for innholdet i de budsjettene som HF-styrene har vedtatt. 
 
Innen somatisk virksomhet planlegges det med vekst sammenlignet med estimat 2008 (2,1 % 
antall opphold) og et aktivitetsnivå som er innenfor eiers maksimalramme for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske refusjoner (”overslagsbevilgning”).  
Det planlegges med aktivitetsvekst innen psykisk helse som samlet vurderes som sterkere enn 
veksten innen somatisk virksomhet.  
Innen rusomsorg planlegges det med vekst målt i antall konsultasjoner og om lag samme 
aktivitetsnivå innen døgnbehandling. Styret har, ut over det som er fordelt i budsjettet, satt av 
17,5 mill til styrking av rustilbudet, noe som vil styrke aktiviteten på sikt utover vedtatte 
plantall for 2009. Denne bevilgningen og krav til ytterligere aktivitetsvekst vil bli behandlet 
som eget punkt i denne egen sak. (justert budsjett 
Som følge av fullfinansiering av pensjonskostnader (økt basisramme) og generelle styrkinger 
(Magnussen-utvalget med mer), budsjetteres det med 11 % vekst i inntektene sammenlignet 
med vedtatt budsjett 2008.  Det budsjetteres med kostnadsvekst på 6 % (inklusive 
aktivitetsvekst), og dermed en reell resultatforbedring på vel 500 mill kroner.  
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Medbestemmelse 
Budsjett 2009 – konsolidert ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene viser til tidligere drøftingsprotokoller og tar til etterretning at det er nødvendig med 
ytterligere behandling i helseforetakene for å få på plass en gjennomføring av driften i 2009 i 
tråd med de rammer og føringer som er gitt. 
 
Bakgrunn  
Styret har behandlet budsjett 2009 i flere omganger:  
 Sak 63-2008 Budsjett 2009 – Premisser for drift og investering (juni 2008) 
 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer (november 2008) 
 Sak 133-2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 

Økonomirapport nr. 10-2008 (desember 2008) 
 Sak 135-2008 Budsjett 2009- fordeling av tilskudd til medisinerutdanningen (desember 

2008) 
 Sak 141-2008/4 Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 

Rammer og føringer (desember 2008)  
 
I St. prp. nr 1 (2008-2009) heter det at ressursrammen som samlet blir stilt til rådighet i 
oppdragsdokumentet legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen med 1 ½ pst 
sammenlignet med estimat for 2008 (estimat foretatt per 1. tertial). Veksten kan fordele seg 
ulikt innenfor forskjellige behandlingsområder og kan gjelde behandling som er omfattet av 
de aktivitetsbaserte tilskuddordninger (Innsatsstyrt finansiering og poliklinisk virksomhet) så 
vel som behandling som i hovedsak finansieres av basisbevilgningen, for eksempel 
rehabilitering, psykisk helsevern og rusomsorg. Det er fremdeles krav til at vekst innen 
psykisk helse og rusomsorg skal være sterkere enn innen somatisk virksomhet, og det er krav 
til vekst innen rehabilitering på minimum 1,5 %.  
 
Helse Nord har betydelige omstillingsutfordringer og går inn i 2009 med et estimert avvik fra 
styringsmål på i størrelsesorden 190 mill. kr. for 2008 (jfr. Økonomirapport nr. 11/2008). 
Omstillingsutfordringen for 2009 er estimert til i størrelsesorden 312 mill. kr, jf sak 133-2008. 
Med unntak av Nordlandssykehuset har helseforetakene styrebehandlet og vedtatt 
tiltaksplaner i samsvar med gitt resultatkrav, men risikoen i budsjettopplegget er betydelig i 
henhold til foretakenes egen vurdering. Det er samlet identifisert tiltak for i størrelsesorden 
297 mill kr. Viser for øvrig til sak 133-2008.  
 
I denne saken foretas en oppsummering av helseforetakenes tiltaksplaner, risikovurdering og 
tiltak for å redusere risiko i budsjettopplegget. I tillegg vurderes det som lite sannsynlig at 
flere av de vedtatte tiltakene til HF ene vil gi tilstrekkelig effekt til at foretakene kan oppnå 
vedtatt resultatkrav. 
 
En gjennomgang av endelig regnskap 2008, vi gi grunnlag for en oppdatering og revisjon av 
den beregnede omstillingsutfordringen ved inngangen til 2009. 
 
1. Planlagt aktivitet og prioritering 
Innen somatisk virksomhet planlegger foretaksgruppen med en behandlingsaktivitet som er 
2,1 % over estimat for 2008 målt i antall opphold. Antall DRG-poeng av egen produksjon er 
budsjettert med en vekst på 3 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2008. Det er noe 
usikkerhet knyttet til dette tallet grunnet at de fleste dyre legemidler (TNF-hemmere og MS-
medisiner) fra og med 2009 finansieres av ISF-refusjoner (40 %). Dette bidrar til vekst i antall 
DRG-poeng.  
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Endring plan 08 Endring plan 09
Somatikk Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 plan  09 estimat 08
Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn aktivitet 108 694 106 041 107 628 2,5 % 1,0 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn aktivitet 9 478 8 669 8 569 9,3 % 10,6 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 118 172 114 710 116 197 3,0 % 1,7 %

Antall refusjonspoeng poliklinikk ISF sum egen prod/kjøp 335 901 376 473 320 775 -10,8 % 4,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 479 109 470 428 471 601 1,8 % 1,6 %

Endring bud 08 Endring bud 09
Somatikk Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Totalt antall opphold somatikk 141 193 147 038 138 345 -4,0 % 2,1 %
herav
Dagopphold 52 218 55 873 51 876 -6,5 % 0,7 %
innlagte heldøgnsopphold 88 975 91 165 86 469 -2,4 % 2,9 %  
 
Vekst i planlagte innlagte heldøgnsopphold sammenholdt med estimat 2008 (2,9 %) er i all 
hovedsak relatert til Nordlandssykehuset hvor plantallene for 2009 tar utgangspunkt i plan 
2008 og ikke estimat for 2008.  
 
Dagopphold (dagkirurgi og elektive dagopphold) planlegges omtrent på samme nivå som i 
2008, mens polikliniske konsultasjoner planlegges økt med 1,6 %.  
 
I styresak 121-2008 ble maksimalramme for aktivitetsbaserte tilskudd fra Helse- og 
omsorgsdepartementet fordelt mellom helseforetakene i Helse Nord. Fordelingen ble foretatt 
basert på aktivitet per 2. tertial 2008. Helse Finnmark har planlagt med en vekst på 6,6 % i 
antall DRG-poeng, i tillegg til å ta høyde for en videre vekst i kjøp av behandling utenfor 
regionen. Dette innebærer at helseforetaket har budsjettert med ca 14 mill kr mer enn 
overslagsbevilgningen. Øvrige foretak har budsjettert lavere enn overslagsbevilgningen og 
samlet har foretaksgruppen budsjettert med om lag 101 mill kr lavere enn maksimalramme fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. Det er noe usikkerhet knyttet til budsjetterte ISF-inntekter 
(jf ovenfor), men det foreslås at Helse Nord RHF foreløpig ikke pålegger Finnmark å justere 
aktivitetsplanene. Aktivitetsnivået i helseforetakene og i foretaksgruppen vil følges opp nøye i 
2009.  
 
Innen psykisk helse for voksne budsjetteres det med en økning i antall liggedøgn, dagopphold 
og polikliniske konsultasjoner. Planlagt vekst innen poliklinisk behandling er i hovedsak 
relatert til Nordlandssykehuset.  
 

Endring bud 08 Endring bud 09
Psykisk helse for voksne Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Antall utskrivninger 5 528 5 358 5 788 3,2 % -4,5 %
Antall liggedøgn 129 642 133 134 125 516 -2,6 % 3,3 %
Antall dagopphold 9 290 8 640 7 904 7,5 % 17,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 111 392 103 025 102 091 8,1 % 9,1 %

Endring bud 08 Endring bud 09
Psykisk helse for barn og unge Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Antall utskrivninger 289 257 265 12,6 % 9,1 %
Antall liggedøgn 11 945 11 568 9 821 3,3 % 21,6 %
Antall dagopphold 700 696 161 0,6 % 333,6 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 74 297 64 958 77 025 14,4 % -3,5 %

Endring bud 08 Endring bud 09
Rusomsorg Plan 2009 Plan 2008 Prognose 2008 bud 09 estimat 08
Antall utskrivninger 390 448 407 -13,0 % -4,2 %
Antall liggedøgn 19 792 22 185 19 829 -10,8 % -0,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 11 372 6 733 10 953 68,9 % 3,8 %  
 
Også innen psykisk helse for barn og unge planlegges det med vekst i døgnaktiviteten. 
Plantallene viser en reduksjon i antall konsultasjoner i psykisk helse for barn og unge 
sammenlignet med estimat 2008. Dette er i sin helhet relatert til Nordlandssykehuset hvor 
plantallene for 2009 tar utgangspunkt i plantall for 2008 og ikke faktisk aktivitet i 2008 som 
har et høyere nivå.  
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Rusomsorgen (kun tall for egne institusjoner) planlegges på omtrent samme nivå som i 2008, 
men med en vekst i antall konsultasjoner. Aktivitetstallene må justeres etter behandlingen av 
fordelingen av 17,5 mill kr til rusplanen som eget punkt i denne styresak.   
 
Oppsummert vurderes planlagt aktivitet å være i tråd med ønsket prioritering, men det er 
behov for en gjennomgang av enkelte plantall og planprosess med helseforetakene.  
 
Funksjonsbudsjett 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan foretaksgruppen fordeler ressurser mellom de ulike formål. 
Sammenlignet med hvordan ressursene (brutto kostnader) fordelte seg per november 2008, 
planlegges det i tråd med føringer om at psykisk helse og rusomsorg skal prioriteres. Dette 
skyldes i stor grad budsjettert omstilling innen somatisk virksomhet. Hvis foretakene ikke 
klarer å gjennomføre den planlagte omstillingen vil ikke ressursbruken prioriteres slik som 
forutsatt fra RHF styret. 
 

Andel
Brutto driftskostnader fordelt på Konsolidert Vedtatt Regnskap per Konsolidert Vedtatt Regnskap per
Formål - tall i 1000 kr budsjett 2009 budsjett 2008 nov.08 budsjett 2009 budsjett 2008 nov.08
Somatikk 7.207.821    6.840.760    6.543.014     61,0 % 61,3 % 62,8 %
Somatikk, (re-hab) 486.997       366.132       346.465        4,1 % 3,3 % 3,3 %
Psykisk helse 1.918.652    1.865.546    1.673.405     16,2 % 16,7 % 16,1 %
Rusomsorg 273.060       223.025       228.714        2,3 % 2,0 % 2,2 %
Ambulanse 1.021.475    879.737       852.421        8,6 % 7,9 % 8,2 %
Pasienttransport 618.034       581.399       552.631        5,2 % 5,2 % 5,3 %
Administrasjon, personal 298.595       396.525       222.380        2,5 % 3,6 % 2,1 %
Sum driftskostnader 11.824.634   11.153.124   10.419.030   100,0 % 100,0 % 100,0 %  
 
Andel ressursbruk til (re-) habilitering øker. Deler av dette er relatert til bruttobudsjettering og 
opptrapping i ordningen ”raskere tilbake”.   
 
Andel kostnader til ambulanse (inkl luftambulanse) øker. Dette skyldes delvis sterkt økende 
kostnader til luftambulansedrift, men tyder også på at budsjettproblem innen ambulanse er 
innarbeidet i budsjettopplegget for 2009.  
 
2. Konsolidert budsjett 
Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 11,97 mrd kr, jfr. konsolidert budsjett 
under. Helse Nord budsjetterer samlet med et overskudd på 100 mill kr i tråd med vedtak i sak 
121-2008.   
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Budsjett 2009 Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
budsjett 2009 budsjett 2008 regnskap 2008 Bud 09-Bud 08 Est 08- bud 09

Basisramme 9.162.482 7.857.355 8.256.950 17 % 1 %
ISF egne pasienter 1.674.332 1.543.854 1.563.874 8 % 7 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 143.228 149.535 127.412 -4 % 12 %
Inntekter "raskere tilbake" 56.089 0 32.000 75 %
Gjestepasientinntekter 45.250 47.171 47.287 -4 % -4 %
Polikliniske inntekter 114.082 79.608 109.802 43 % 4 %
Laboratorie- og radiologiinntekter 100.078 91.370 102.066 10 % -2 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 2.235 258.271 254.000 -99 % -99 %
Andre øremerkede tilskudd 136.884 182.865 192.173 -25 % -29 %
Andre driftsinntekter 537.410 574.248 532.422 -6 % 1 %
Sum driftsinntekter 11.972.071 10.784.277 11.217.986 11 % 7 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 771.880 646.890 598.194 19 % 29 %
Kjøp av private helsetjenester 482.927 396.214 475.910 22 % 1 %
Varekostnader 1.171.449 1.153.157 1.154.265 2 % 1 %
Innleid arbeidskraft 108.118 115.109 152.346 -6 % -29 %
Lønn til fast ansatte 5.246.470 4.884.799 5.065.208 7 % 4 %
Overtid og ekstrahjelp 262.979 282.964 370.536 -7 % -29 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1.051.297 1.012.471 1.014.781 4 % 4 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -291.556 -249.428 -334.341 17 % -13 %
Annen lønn 459.272 362.431 472.463 27 % -3 %
Avskrivninger 666.831 652.153 645.000 2 % 3 %
Nedskrivninger 0 0 18.000 -100 %
Andre driftskostnader 1.894.967 1.896.364 1.824.444 0 % 4 %
Sum driftskostnader 11.824.634 11.153.124 11.456.808 6 % 3 %
Driftsresultat 147.437 -368.847 -238.822 -140 % -162 %
Finansinntekter 14.769 18.592 41.091 -21 % -64 %
Finanskostnader 62.206 64.545 60.269 -4 % 3 %
Finansresultat -47.437 -45.953 -19.178 3 % 147 %
Ordinært resultat 100.000 -414.800 -258.000 -124 % -139 %
Korrigering for økte pensjonskostnader 0 414.800 68.000
Korrigert resultat 100.000 0 -190.000

1 

 

 
 
Estimat 2008 er basert på regnskap og økonomirapport per november 2008. Det er fremdeles 
usikkerhet knyttet til både inntekts- og kostnadssiden for regnskap 2008.   
 
Sammenlignet med vedtatt budsjett 2008 øker inntektene med 11 %. Tidligere øremerket 
tilskudd til psykisk helse er nå inkludert i basisrammen. I tillegg er pensjonskostnader 
fullfinansiert fra 2009, noe som har medført en vekst i basisrammen på 447 mill kr og en 
skjerping av resultatkravet fra eier på 415 mill kr.   
 
I 2009 er inntekter over ordningen rehabiliteringstjenester for sykemeldte (”raskere tilbake”) 
spesifisert og budsjettert. I 2008 har ikke disse inntekter og tilhørende kostnader vært 
budsjettert noe som innebærer en økning på kostnadssiden og inntektssiden. Omfanget av 
ordningen trappes videre opp i 2009. 
 
Det budsjetteres med en samlet vekst på 6 % i totale driftskostnader inklusive ny/økt aktivitet 
sammenlignet med vedtatt budsjett. Sammenlignet med estimat 2008 er veksten 3 %.  
 
Totale lønnskostnader budsjetteres med en vekst på 2,1 % fra estimat 2008. Dersom en 
inkluderer innleie fra firma er veksten 1,4 %.  
Andre driftskostnader budsjetteres med en vekst på 4 % sammenlignet med estimat 2008. I 
2008 var styrets reserve (127 mill kr) budsjettert som annen driftskostnad.  
 
3. Noen overordnede analyser  
I statsbudsjettet for 2009 var det lagt til grunn en forventet lønnsvekst på 5 % fra 2008 til 
2009. Dette er lagt som premiss for foretakenes budsjettering i 2009. En gjennomgang av 
budsjett 2009 sammenlignet med foreløpig regnskap 2008 viser at foretakene samlet har 
budsjettert med 2,1 % lønnsvekst. Dette innebærer at foretakene må nedbemanne tilsvarende 
165 mill kroner eller vel 300 årsverk for at denne forutsetningen skal være oppfylt. 

side 29



 
 
En stor andel av tiltakene som foretakene planlegger for å oppnå resultatkravet innebærer at 
bemanningen og dermed også lønnskostnadene skal reduseres. Dette gjelder spesielt UNN. I 
styresak 133-2008 ble det vurdert at det er høy risiko heftet til tiltakspakken for 
foretaksgruppen. Dette innebærer at det også er høy risiko for at budsjettet for lønnskostnader 
kommer til å bli overskredet. 
 
UNN har budsjettert med lavere lønnskostnader i 2009 en foreløpig regnskap for 2008. Det 
må derfor gjennomføres nedbemanning tilsvarende 156 mill kroner i 2009 for å kunne 
finansiere den lønnsveksten som allerede er fordelt og som forventes å komme i 
lønnsoppgjøret for 2009.. 
 
Helgelandssykehuset har budsjettert økte lønnskostnader i forhold til regnskap i 2008 slik som 
forutsatt. Helgelandssykehuset har ikke lagt inn besparelser på lønn som følge av 
tiltakspakker slik at eventuell reduksjon i antall ansatte vil bedre resultatet. Det vil bli ansatt 
flere i psykiatrien, men at innleie av leger er planlagt erstattet med ny ansettelser. Det vil 
bidra til at de totale kostnadene vil bli redusert. Samlet sett vurderes lønnsbudsjettet ved 
Helgelandssykehuset for å være tilstrekkelig. 
 
Nordlandssykehuset har et overheng på 3 % fra i fjor men har kun budsjettert med rundt 3,4 
% total lønnsvekst. Også Nordlandssykehuset må derfor redusere bemanningen i 2009 for å 
kunne håndtere 5 % lønnsvekst til sine ansatte. Nordlandssykehuset vil implementere flere 
tiltak og komme med tiltakene for å dekke opp den gjenværende omstillingsutfordringen på 
rundt 40 millioner kroner. 
 
Helse Finnmark har samlet inklusive buffere i budsjett, budsjettert med en lønnsvekst i tråd 
med føringene i statsbudsjett 2009. Det er budsjettert med en reduksjon på 35 årsverk i 2009, 
tilsvarende 2,2 %. Dette er kostbare overtidsårsverk og det legges opp til å spare 24,5 
millioner kroner på dette.  
 
Forholdet mellom refusjoner og innleie, overtid og ekstrahjelp 
I dette kapitlet er det gjort en sammenligning mellom summen av innleie, overtid, ekstrahjelp 
og sykevikarer med de øvrige lønnskostnadene pluss refusjoner. 
 
Denne oversikten gir et anslag av hvor mye ekstrakostnadene som følge av sykdom og 
underdekning av helsepersonell utgjør av den faste lønnen og de refusjonene som skal 
finansiere innleie, vikarer og overtid. 
 
For foretaksgruppen har denne andelen ligget på mellom 11,9 % og 12,2 % i perioden 2005 til 
2008. Ser vi i budsjettet for 2009 er denne andelen 10,2 %, noe som er det samme som for 
budsjett 2008. Dette betyr at dersom andelen skal fortsette å være konstant i regnskapene vil 
det være et overforbruk på overtid, innleie, vikarer og ekstrahjelp på 107,5 millioner kroner. 
 
Av helseforetakene er det kun Nordlandssykehuset som tidligere har budsjettert tilstrekkelig 
på dette. Her har imidlertid budsjettavviket på fastlønn vært forholdsvis stort. 
 
Risikoen er spesielt knyttet til Helse Finnmark og UNN som baserer seg på å løse store deler 
av omstillingsutfordringen med reduksjon i variabellønn.  
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Erfaringsmessig har fastlønnskostnadene hatt overskridelser. Dette innebærer at det ikke er 
budsjettert tilstrekkelig i generelle lønnsposter for å kunne dekke inn overforbruk på 
variabellønnsbudsjettene og budsjettene for innleie og vikarer. Dette innebærer at det vil være 
et behov for å synliggjøre gode nok omstillingstiltak til å redusere variabellønnskostnadene i 
foretaksgruppen i en størrelsesorden på 107,5 millioner kroner i 2009. 
 
Ved en situasjon der overtid, innleie og vikarer har samme forbruk som i 2008 vil avviket i 
2009 bli følgende på de fire sykehusforetakene: 
 

Regnskap 2008 Budsjett 2009 Avvik i 2009

Helgelandssykehuset 9,3 % 6,9 % 15,3 millioner

Nordlandssykehuset 11,6 % 15,4 % ‐ 56 milllioner

UNN 12,7 % 9,5 % 90 millioner

Helse Finnmark 15,4 % 7,2 % 58,2 millioner

SUM Helse Nord 12,1 % 10,2 % 107,5 millioner  
Tabell: Innleie, sykevikarer, overtid og ekstrahjelp i % av fastlønn pluss refusjoner Regnskap 2008, budsjett 
2009 og avvik gitt at 2009 får samme andel. 
 
Forutsatt samme forbruksmønster i 2009 som 2008, innebærer denne budsjetteringsmetoden 
en underbudsjettering på vel 100 mill kroner i foretaksgruppen. 
 
Periodisering 
I styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008 vedtok styret blant annet  
 
Styret konstaterer (…) at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk kostnadsfordeling i 
de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk feilperiodisering, der andel av 
kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav. 
 
Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt sikre 
en god periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene. 
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomgått felles prinsipper for 
periodiseringer i regnskap og budsjett og innarbeidet ytterligere presiseringer, for å bedre 
kvaliteten på regnskapsanalyser mot budsjett. Effekter av tiltak er i 2009 i større grad 
budsjetter ”flatt” slik at manglende gjennomføring av tiltaksplan vil fremkomme som avvik 
allerede fra starten av året. Det er likevel gitt rom for at tiltak budsjetteres når de forventes å 
gi effekt. Dette gjelder hovedsakelig UNN som budsjetterer med noe større effekt av 
tiltaksplanene i 2. og 3. tertial.  
 
I 2009 skal helseforetakene (Helse Finnmark HF og UNN) gå i balanse eller med mindre 
overskudd (Sykehusapotek Nord HF, Helgelandssykehuset HF og NLSH) i tillegg til Styrets 
disp som budsjetteres med 84 mill kr i overskudd. Dette innebærer at månedsresultatene bør 
variere mindre enn tidligere år.  
 
Periodisering av kostnadssiden er gjennomgått i samarbeid med helseforetakene og 
justeringer er foretatt. For å ivareta interne styringsbehov er det nødvendig å tillatte 
helseforetakene å budsjettere ikke fordelte poster på slutten av året (desember). Dette gjelder 
ufordelte vedlikeholdsmidler, kompensasjon lønnsoppgjør, m.m. som en ikke vet når og/eller 
hvor i organisasjonen midlene skal tildeles. Når dette er kjent vil helseforetaket justere 
budsjettet fremover i tid. For 2009 legges det imidlertid til grunn at det budsjetteres 
tilsvarende på inntektssiden slik at budsjettert resultat per måned varierer mindre enn i 2008.  

side 31



 
 
Som tidligere skal ikke budsjettet endres tilbake i tid etter at perioden er avsluttet. 
Helseforetakene ferdigstiller periodiseringen av budsjettet i starten av februar i etterkant av en 
regional samling hvor periodisering 2009 er tema.  
 
4. Tiltak for økonomisk balanse og vurdering av risiko 
I dette kapittelet redegjøres det for status for foretakenes tiltak for å komme i økonomisk 
balanse pr. januar 2009 og det foretas en oppdatert vurdering av risikobildet for disse 
tiltakene.  
 
Adm. direktør vurderer fremdeles risikoen i tiltaksplanleggingen hos helseforetakene for å 
være svært høy og understreker viktigheten av å komplettere og deretter løpende følge opp 
tiltaksplanleggingen. Adm. direktør vil også påpeke viktigheten av at omstillingsutfordringer 
oppdateres med desember resultat og kvalitetssikres ytterligere i HF Styrene. 
  
I styresak 133-2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 
Økonomirapport nr. 10-2008 behandlet i styret i Helse Nord RHF i desember 2008 ble 
helseforetakenes tiltaksplaner gjennomgått og risikovurdert. Denne saken viste at risikoen i 
tiltaksplanene er høy og må følges opp. Helse Nord RHF vil følge opp foretakenes 
tiltaksplaner tett og stille krav til løpende oppfølging av tiltakene. Det vil bli gjennomført 
hyppige oppfølgingsmøter med ledelsen i helseforetakene.  
 
Adm. direktør har gjort en vurdering med vekting på tiltakene innenfor hver enkel 
risikogruppe basert på følgende mal: 

Tiltak Vekting

Adm dirs 

vurdering Differanse

0 ‐ Ingen risiko 77 134        100 % 77 134          ‐             

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 105 140     96 % 100 934       4 206         

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 68 079        86 % 58 548          9 531         

3 ‐ Middels sannylighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 147 578     50 % 73 789          73 789       

4 ‐ Høy sannsynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 5 356          5 % 268               5 088         

5 ‐ Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 9 319          0 % 0 9 319         

Ukjent 16 135        0 % 0 16 135       

Totalt 428 741     310 673       118 068      
Tabell: Tiltak Helse Nord fordelt på risikoklassifisering, samt vurdering av tiltakenes realisme 
 
Etter gjennomgang av tiltaksplanene til foretakene er konklusjonen at foretakene selv vurderer 
det slik at det mangler tiltak for over 140 mill kroner for at foretakene skal kunne oppfylle de 
vedtatte resultatmålene. 
    
Arbeidet med tiltaksplanleggingen fortsetter og helseforetakene jobber med implementering 
av tiltakene.. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har beregnet en omstillingsutfordring på 70 millioner i 2009. Helse Finnmark 
har utredet tiltak for 80,8 millioner kroner. Dette innebærer at de har budsjettet tiltak for 10 
millioner kroner mer enn omstillingsutfordringen. 
 
Adm. direktør vurderer at Helse Finnmark på det nåværende tidspunkt har en tiltakspakke 
som dekker 65 millioner kroner, noe som gjør at Helse Finnmark har en uløst 
omstillingsutfordring på 5 millioner kroner. 
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Helse Finnmark Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 13 000              100 % 13 000              

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 16 125              96 % 15 480              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 29 923              86 % 25 734              
3 ‐ Middels sannylighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 21 790              50 % 10 895              

Totalt 80 838              65 109                
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
Resultatutviklingen i Helse Finnmark har vært svært negativ mot slutten av 2008. At 
resultatene ikke har bedret seg på slutten av 2008 gjør at inngangsfarten i 2009 er høyere enn 
tidligere antatt.  
Styret uttrykker i sitt budsjettvedtak at det er usikkerhet både knyttet til vedtatte tiltak og 
gjennomføringen av dem: 
 Styret ber om at omstillingsutfordringer oppdateres med desember resultat og 

kvalitetssikres 
 Styret understreker at foretaket har en krevende utfordring i 2009 i forhold til 

budsjettmessig balanse 
 Styret er bekymret for kostnadsveksten i ambulansetjenesten 
 Styret ber om at direktøren kommer tilbake med nærmere vurderinger av tiltak for 

reduksjon av risiko i budsjettet 
 
Dette gjør at adm. direktør vurderer at det er stor risiko for at tiltakene ikke vil være 
tilstrekkelig for å sikre balanse i 2009. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN hadde beregnet en omstillingsutfordring på 208 millioner kroner. I tillegg er det lagt 
opp til å ha en kostnadsvekst i enkelte klinikker som gjør at den totale omstillingsutfordringen 
ligger på 234,2 millioner kroner. Når tiltakspakken er på 234,2 millioner kroner innebærer 
dette at tiltakspakken skal dekke både netto omstillingsutfordring og interne 
budsjettallokeringer. 
 
I følge adm. direktørs vurderinger mangler det 96,2 millioner kroner i tiltakspakken til UNN 
for å nå resultatmål. 
 
UNN Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 30 399              1,00                   30 399              

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 38 270              0,96                   36 739              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 9 002                0,86                   7 742                

3 ‐ Middels sannylighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 125 788            0,50                   62 894              

4 ‐ Høy sannsynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 5 356                0,05                   268

5 ‐ Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 9 319                0 0

Ukjent 16 135              0 0

Totalt 234 269            138 042              
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
UNN har ikke endret inngangshastigheten eller noen av tiltakene siden Helse Nord hadde 
styremøte i desember. UNN har skissert noen alternative tiltak som skal utredes dersom de 
eksisterende tiltakene ikke får ønsket effekt. 
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Styret uttrykker i sitt budsjettvedtak at det er stor risiko for at UNN ikke vil nå det 
økonomiske resultatkravet med de tiltak som er utarbeidet og vedtatt: 
 Styret registrerer at det signaliseres stor usikkerhet rundt organisering av tilbudene i 

geriatri, hjerneslagbehandling og akuttmottak i Narvik 
 Styret vurderer risikoen i budsjettet som høy og forutsette at direktøren umiddelbart 

iverksetter de planlagte tiltak med etablering av styringsverktøy og oppfølging av 
klinikkene og de andre driftsenhetene. 

 Styret ber om at direktøren kommer tilbake med nærmere vurderinger av de skisserte 
mulige tiltakene for reduksjon av risiko i budsjettet   

 
Adm. direktør vurderer fortsatt risikoen for at UNN ikke når økonomisk balanse i 2009 til å 
være høy. Mange av tiltakene har fremdeles høy gjennomføringsrisiko og må utredes nærmere 
og følges opp av UNN for å sikre måloppnåelse. Fordi UNN har budsjettert en andel av 
tiltakene i 2 og 3. tertial vil oppfølgingen være mer krevende . Derfor må oppfølgingen være 
tett slik at UNN kan få satt i verk implementering av nye tiltak så fort som mulig. 
 
Nordlandssykehuset HF 
NLSH har beregnet en omstillingsutfordring på 127 millioner kroner. Av dette er det 
konkretisert tiltak for 86,5 millioner kroner. Dette innebærer at det mangler konkretiserte 
tiltak for rundt 40 millioner kroner. 
 
Basert på adm. direktørs vurderinger av tiltakspakken mangler det fremdeles tiltak for rundt 
45 millioner kroner. 
 
I styremøte 17. desember vedtok styret i Nordlandssykehuset at administrasjonen skulle jobbe 
videre og presentere på neste styremøte (11 februar 2009). Det ble forutsatt at alle tiltak med 
konsekvens for bemanning og tjenestetilbud skulle drøftes med tillitsvalgte og i AMU. 
 
Nordlandssykehuset Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 26 735              1,00                   26 735              

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 40 135              0,96                   38 530              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 19 654              0,86                   16 902              

Totalt 86 524              82 167                
Tabell: Overordnet risikoklassifisering Tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 86,5 millioner kr inkludert overhengseffekt av tiltak 
gjennomført i 2008. Av disse vurderer adm. direktør at det er hold i 82 millioner kroner. Dette 
innebærer at Nordlandssykehuset mangler tiltak for 45 millioner kroner for å kunne nå 
resultatkravet i 2009. 
 
Styret for Nordlandssykehuset HF uttrykker i sitt budsjettvedtak at det ikke er utarbeidet og 
styrebehandlet tilstrekkelige tiltak til å oppnå det økonomiske resultatkravet (overskudd 10 
mill): 
 Styret konstaterer at forslag til tiltak ikke er tilstrekkelige for å oppnå krav om overskudd 

(10 mill) i 2009. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å 
identifisering av nye tiltak for å sikre at budsjettet for 2009 kan realiseres innenfor 
resultatkravet.  

 Styret ber om å få seg forelagt en ny sak – status tiltaksarbeidet, samt strategier/tiltak for 
å oppnå budsjettbalanse i neste styremøte. 

 
Adm. direktør peker på at det fortsatt mangler tiltak og mener at det er viktig å legge til rette 
for at Nordlandssykehuset skal kunne planlegge, og implementere tiltak for å kunne levere 
resultatkravet. 
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Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset har i 2009 beregnet en omstillingsutfordring på 21,2 millioner kroner. I 
tiltaksplanleggingen er det lagt opp til en total tiltakspakke på 27 millioner kroner. Dette 
innebærer at Helgelandssykehuset har planlagt tiltak for rundt 6 millioner kroner mer enn 
omstillingsutfordringen.  
 
Adm. direktør mener at det på bakgrunn av risikovektingen fremdeles vil være en buffer på 
rundt 4 millioner kroner i 2009 i Helgelandssykehuset. 
 
Helgelandssykehuset Tiltak RHF's vekting Vektede tiltak

0 ‐ Ingen risiko 7 000                1,00                   7 000                

1 ‐ Usannsynlig at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 10 610              0,96                   10 186              

2 ‐ Lav sannynlighet for at tiltak ikke blir gjennomført etter plan 9 500                0,86                   8 170                

Totalt 27 110              25 356                
Tabell: Overordnet risikoklassifisering tiltak og adm. direktørs vurdering av tiltakene 
 
Styret for Helglandssykehuset HF har ikke vedtatt budsjett for 2009, styret påpeker dessuten i 
sitt vedtak mangler med det fremlagte budsjettforslaget: 
 Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til hovedtrekkene i vurderingene og 

forslagene i det framlagte budsjettdokument for 2009. 
 Styret ber om at det utarbeides et realistisk budsjett for Ambulansetjenesten i 

Helgelandssykehuset HF, med de samme effektiviseringskrav som for resten av 
helseforetaket. 

 
Adm. direktør vurderer risikoen i omstillingsprogrammet i Helgelandssykehuset for å være 
moderat, men manglende styrebehandling av budsjett 2009, gjør det nødvendig å fremme 
saken på nytt for HF styret.  
 
Helse Nord RHF og styrets disposisjon 
Etter at budsjettet for 2009 ble behandlet i november har flere forutsetninger endret seg slik at 
det er risiko for avvik fra styringsmålet på ca 20 mill kroner. Dette skyldes følgende forhold: 
 Betaling til Norsk Pasientskade ble 15 mill kroner høyere enn forutsatt i budsjett 2008, det 

er grunn til å frykte at dette nye kostnadsnivået også vil forplante seg inn i 2009. 
 Fallet i rente nivå og flytting av kassakreditt fra hovedbank til Norges bank øker renten på 

innlå, samtidig som innskuddsrenten faller. Så langt er det beregnet et tap på 3-4 mill 
kroner som følge av dette. Se avsnitt om likviditet ovenfor. 

 
Adm. direktør vil følge dette opp løpende. I den grad det blir nødvendige å redusere aktivitet 
som finansieres over RHF-budsjettet vil saken bli lagt frem for styret.    
 
Total omstillingsutfordring 
I tabellen under er tiltakene satt opp pr. helseforetak og det er gjort en vurdering av hvilke 
uløste omstillingsproblemer adm. direktør mener helseforetakene har pr. januar 2009. 

Omstillings‐

utfordring

Tiltak i 

HF'ene pr. 

januar

Rest uløst 

tilpasning 

tiltak

RHF's 

tilnærming

Rest uløst 

tilpasning RHF's 

estimat

Helgelandssykehuset 19 800           27 110         ‐7 310          25 356         ‐5 556                 

Nordlandssykehuset 126 800         86 524         40 276         82 167         44 633                

UNN 234 269         234 269       0 138 042       96 227                

Helse Finnmark 70 000           80 838         ‐10 838        65 109         4 891                  

SUM 450 869         428 741       22 128         310 673       140 196                
Tabell: Omstillingsutfordring og tiltak med og uten adm. direktørs vurdering, samt rest uløst utfordring  
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Adm. direktør vurderer at Helse Nord har 140 millioner kroner for lite i omstillingstiltak for 
2009. Helse Finnmark har en rest uløst utfordring på 5 millioner kroner, mens 
Helgelandssykehuset regnes å ha en buffer på 5,5 millioner kroner. UNN har etter adm. 
direktørs vurdering en uløst omstillingsutfordring på 96 millioner kroner, mens 
Nordlandssykehuset har en uløst omstillingsutfordring på 44,5 millioner kroner. 
 
5. Tiltak for å redusere risiko i budsjettopplegget 
I styresak 141-2008/4 Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 
Rammer og føringer (desember) vedtok styret følgende tiltak for å håndtere risiko i 
budsjettopplegget:  
 holde tilbake 36,5 mill kr av investeringsrammen for 2009 
 holde tilbake 13,5 mill kr til styrets disposisjon 
 
Risikobildet for økonomisk måloppnåelse i 2009 er todelt. Eiers resultatkrav er balanse, mens 
foretaksgruppen har lagt opp til et overskuddskrav på 100 mill kr for å styrke likviditeten i 
foretaksgruppen og sikre muligheten for å gjennomføre vedtatt investeringsprogram. Dette 
innebærer at risikoen for at eieres resultatkrav ikke nås er lavere enn risiko for at 
foretaksgruppens resultatmål ikke vil realiseres. Dersom resultatutviklingen i 2009 avviker fra 
Helse Nord styrets krav, vil investeringsplanen måtte justeres ned.  
 
Risikoen for at Helse Nord ikke skal nå sine økonomiske mål vurderes som høy. Risikoen er 
særlig knyttet til helseforetakenes tiltaksplaner og gjennomføringen av dem. Adm. direktør 
presiserte i styresak 133/2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 
Økonomirapport nr. 10-2008 viktigheten av å følge opp tiltakene tidlig på året og bistå 
helseforetakene med gjennomføring og sikre måloppnåelse. Her vil oppfølgingsmøter, 
direktørmøter, økonomisjefmøter og plan- og analyseforum spille viktige roller for å bidra til 
at tiltakene får effekt og at foretakene kan bidra til å gjøre hverandre bedre. Helse Nord RHF 
vil følge opp foretakenes tiltaksplaner tett og stille krav til løpende realisering av tiltakene. 
Det vil bli gjennomføres hyppige oppfølgingsmøter med foretaksledelsen i helseforetakene.  
Videre må oppfølgingen gjennom styrekanalen med bruk av de virkemidlene som følger av 
helseforetaksloven vurderes løpende. 
 
Det legges opp til å ha en tettere dialog med helseforetakene på bilateralt plan. Spesielt 
gjennom økonomisjefmøter og plan- og analyseforum. Her vil diskusjon av tiltak og 
læringseffekter mellom foretakene ha en sentral plass. Det vil også være fokus på 
ressurssituasjon med tanke på å redusere unødvendig rapportering og legge mer ressurser i 
langsiktig planlegging og sikring av resultatoppnåelse. 
 
Som et ledd i å sikre resultatoppnåelse vil Helse Nord i 2009 klargjøre og forbedre 
controllerfunksjonen. Både på RHF og i foretaksgruppen.  
 
I tråd med planer for å håndtere risiko på en bedre måte vil Helse Nord iverksette 
implementeringen av risikostyringssystem i løpet av 1. tertial 2009. Her vil 
tiltaksgjennomføringen ha en sentral plass. Rutiner for vurdering av tiltaksrisiko er allerede 
satt i gang og dette arbeidet vil fortsette. 
 
For å redusere risikoen for at investeringsrammene blir overskredet vil arbeid med felles 
metodikk og oppfølging av investeringer bli satt i gang på tvers av foretaksgruppen.  
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6. Likviditet 
Som det ble redegjort for i sak 121-2008 har Helse og omsorgsdepartementet besluttet at 
kassakreditt skal flyttes til Norges Bank. Rammen for kassakreditt hos bankforbindelsen er fra 
12. januar 2009 satt til 0 for foretaksgruppen. Dette medfører at Helse Nord må ta opp 
driftskreditt lån hos Norges Bank.  
 

                        Likviditetsbudsjett 2009

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 100 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  666 000
Diff pensjonskostnad/premie 100 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 866 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2008 -150 000
Investeringsbudsjett 2009 -675 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -825 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 130 000
Avdrag Lån -71 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 59 000

Netto endring i kontanter 01.01.2009-31.12.2009 100 000

IB  01.01.2009 -305 000
UB 31.12.2009 -205 000

 
 
Den nye ordningen øker Helse Nords finansrisiko og rentekostnader. Fra januar 2009 er 
foretaksgruppen til enhver tid innskyter av betydelige beløp i Sparebanken Nord-Norge, noe 
som vil kreve en tettere oppfølging av hovedbanken. Rentekostnadene på lån i Norges bank er 
betydelig høyere enn lån og innskudd i hovedbank, i hvert fall, første halvår 2009. For å 
unngå å påføre Helse Nord RHF unødige rentekostnader må vi løpende søke å minimere 
låneopptaket i Norges bank. Dette vil kreve en mer aktiv finansforvaltning og overvåking enn 
det som har vært nødvendig tidligere. Denne oppgaven vil bli prioritert da alternativet er økte 
kostnader på flere millioner kr.  
 
HOD har allerede besluttet at vår kassakreditt ramme i Norges Bank skal reduseres med 161 
mill kr i 2009 fra 700 til 539 mill kr. Dette er blant annet begrunnet med et eventuelt 
likviditetsoverskudd som følge av estimert differanse mellom pensjonskostnad og premie 
(estimert 100 mill kr lavere premie enn kostnad for 2009) skal benyttes til å redusere 
driftskreditten i Norges Bank.  
 
Som det fremgår av tabellen ovenfor og figuren nedenfor, har Helse Nord gjennom det 
budsjettopplegget som er vedtatt for 2009, satt som mål å overoppfylle dette kravet. 
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Reduksjon i Helse Nord RHF sin kassakredittramme, vil bli fulgt opp gjennom en reduksjon 
av de interne kassakredittrammene i foretaksgruppen. 
 
7. Oppfølging av oppdragsdokument 2009 
Dette avsnittet redegjør for krav i oppdragsdokumentet som krever disponeringer i budsjettet.  
 
Oppdragsdokumentet fra eier innebærer enkelte krav til å avsette ressurser til konkrete formål 
som ikke er håndtert i vedtatt budsjett: 
 Krav i Oppdragsdokumentet om at Helse Nord RHF skal sette av 1 mill. kr til 

studenthelsetjenesten.  
 Krav i Oppdragsdokumentet om at Helse Nord RHF skal sette av til sammen 1 mill kr til 

arbeid med å etablere flere tilbud om lysbehandling av psoriasispasienter i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. 

 Krav til finansiering av Helsebibliotek, anslag 2,3 mill kr.  
 Eventuelle øvrige pålegg i protokoll fra foretaksmøtet  
 Krav om egenfinansiering av prosjekt for ”kropp og selvfølelse”  
 I tillegg er endelig basisramme i oppdragsdokumentet 0,6 mill kroner lavere en i 

statsbudsjettet. Helse Nords basisramme er redusert med 0,6 mill kr fra forslag til 
statsbudsjett.  

 
Disse forhold foreslås håndtert innenfor styrets reserve som reduseres tilsvarende. Konkret 
fordeling til HF vil foretas i budsjettjustering senere.  
 
Helse Nord er i oppdragsdokumentet tildelt 1,626 mill kr over Kap. 726 post 70 Habilitering, 
rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige, som ikke er innarbeidet i konsolidert budsjett. 
Det er krav til at RHF skal avsette 1,0 mill kr til tiltak for barn som pårørende. 0,626 mill kr 
gjelder finansiering av rusmestringsenhet ved Bodø Fengsel. Dette foreslås håndtert i justert 
budsjett 
 
8. Konklusjon  
Sammenlignet med vedtatt budsjett 2008 øker Helse Nords inntekter sterkt i 2009, noe som 
gir foretaksgruppen betydelig drahjelp til å overholde økonomiske rammer og realisere 
resultatkrav. Men adm. direktør vurderer det likevel slik at foretaksgruppens tiltaksplaner for 
å realisere kravet til balanse i de enkelte HF, ikke er tilstrekkelige til å oppnå kravene til 
økonomisk resultat.  
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Siden det ikke er laget komplette og realistiske budsjett er det heller ikke grunnlag for å 
avstemme aktivitetsplaner for 2009 med eiers forutsetninger og prioritering. Det er behov for 
en ytterligere gjennomgang av plantall med helseforetakene, og det vil skje en justering som 
følge av foreslått styrking av rusomsorgen.  
 
Risikoen i tiltakene vedtatt av helseforetakene vurderes samlet sett som stor. 
Nordlandssykehuset har ikke vedtatt en komplett plan for å realisere resultatkravet, og 
gjennomgangen av de øvrige foretakenes tiltaksplaner viser behov for å utarbeide ytterligere 
tiltak for å lykkes med planlagt omstilling. Erfaringsmessig vil det alltid oppstå avvik fra 
opprinnelig plan og kontinuerlig langsiktig fokus på omstilling og løpende korrigerende tiltak 
er nødvendig.  
  
Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må utarbeide 
ytterligere tiltak for å realisere de økonomiske kravene og styrebehandle tiltaksplaner, 
aktivitet og prioritering i budsjett 2009. 
 
Styret for Helgelandssykehuset HF må styrebehandle og vedta budsjett for 2009.  
 
Helse Finnmark HF har levert et opplegg i samsvar med kravene fra Helse Nord RHF og 
behøver ikke styrebehandle dem på nytt.  
 
Men erfaringene fra 2008 med en betydelig resultatforverring 2. halvår, tilsier at styrene i 
helseforetakene må følge opp at det foretas en risikovurdering av tiltaksplaner og samlet 
budsjett gjennomføring i 2009 og at den legges frem for styret til behandling.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret utsetter behandling av konsolidert budsjett 2009 til det foreligger vedtak i enkelte 

HF-styrer og tilstrekkelige tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet for foretaksgruppen.  
 
2. Styrene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må 

utarbeide og behandle budsjett 2009 på nytt. De nye budsjettene skal inneholde komplette 
tiltaksplaner for å realisere kravet til økonomisk resultat 

 
3. Styret for Helgelandssykehuset HF må behandle og vedta budsjett for 2009. 
 
4. Styret for Helse Finnmark HF må få gjennomført og behandlet en risikovurdering av 

tiltaksplaner og samlet økonomisk opplegg for 2009. 
    
5. Alle HF-styrene må sørge for at det blir gjennomført: 

 en gjennomgang og avstemning av aktivitetsplaner mot budsjett og resultat 2008 
 en redegjørelse for hvordan kravet til prioritering av rus og psykiatri er fulgt opp i 

planen 
 en umiddelbar iverksetting av korrigerende tiltak ved avvikende utvikling.  

 
Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider en tilleggsliste med 
konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik oppstår.  
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6. Frist for styrebehandling i HF-ene settes til 1. mars 2009. 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
 
 
 
Lars Vorland /s/ 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Driftsrammer 2009 vedtatt budsjett 
  
Utrykte vedlegg: Drøftingsprotokoller fra HF-ene 
 Referat fra møter i arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i HF-ene 
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Driftsrammer 2009 (vedtatt budsjett)  
 
INNTEKTSRAMMER 2009 

RHF Til styrets disp Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
0

Reserve -2 780 000 2 780 000 0
Styrets reserve kapital -82 225 000 82 225 000 0
Styrets reserve aktivitet, spiseforstyrrelser -45 000 000 45 000 000 0
Kapitalkostnader psykisk helsevern -550 000 550 000 0
Budsjettert netto effekt renter 19 008 000 -19 008 000 0
SUM vedtatt basisramme 08 etter overføring til styrets disp 511 710 744 111 547 000 799 218 649 3 099 932 665 1 706 147 645 700 081 298 6 928 638 000

Oppdatering inntektsfordelingsmodell 5 421 000 2 499 000 6 455 000 -14 375 000 0
Styrking kapitaltilskudd 0 2 673 857 9 759 439 6 261 835 2 348 529 21 043 659
Lønns- og priskompensasjon eks kapitalkompensasjon eks somat 22 515 273 4 908 068 15 711 000 42 519 000 27 316 000 8 366 000 121 335 341
Lønns- og priskompensasjon somatikk fordeles av inntektsmodell 17 752 000 83 378 000 41 402 000 19 949 000 162 481 000
Regionalt senter for spiseforstyrrelser -16 600 000 7 200 000 9 400 000 0
Avskrivninger opptrappingsplan psykiatri -1 050 000 1 050 000 0
Donoransvarlige leger -1 252 000 626 000 626 000 0
Regionale forskningsetiske komiteer - til KD -541 000 -541 000
Midler fra Opptrappingsplanen - fra kap. 743.75 1 300 000 9 423 000 61 201 000 82 365 000 87 622 000 37 862 000 279 773 000
Enhet idømt behandling -9 000 000 9 000 000 0
Psykososialt arbeid for flyktn/asylsøkere - fra kap. 743.73 1 166 000 1 166 000
Overføring til kap. 732.70 og 720.01 - kvalitetsregistre -3 042 000 -3 042 000
ISF-finansiering av enkelte dyre legemidler 0 -10 270 000 -25 528 000 -18 436 000 -11 466 000 -65 700 000
Bondronat - flytting fra folketrygden 0 51 000 127 000 92 000 57 000 327 000
Samhandling og forebygging - til kap. 732.70 -4 804 000 -4 804 000
Følgeevaluering inntektssystem - til kap. 732.21 -480 000 -480 000
Opptreningsinstitusjoner - fra kap. 732.70 158 479 000 158 479 000
Pasienttransport - fra kap. 732.70 2 457 000 0 184 973 000 151 649 000 183 581 000 102 404 000 625 064 000
Viken senter - fra kap. 732.70 43 952 000 43 952 000
Medisinerstudenter - fra kap. 732.70, Egen innstilling fra USAM 0 318 972 6 999 764 7 619 600 596 664 15 535 000
Økt egenandel pasienttransport -10 986 281 -764 160 -1 917 463 -1 383 484 -811 613 -15 863 001
Økt egenandel opptrening -417 000 -417 000
Nettverk spiseforstyrrelser - fra kap. 743.70 0 197 500 197 500 395 000
Økt egenandel somatisk poliklinikk 0 -266 000 -898 000 -512 000 -288 000 -1 964 000
Økt gebyr ikke-møtt 0 -326 000 -1 098 000 -626 000 -352 000 -2 402 000
Økt basisbevilgning omstilling/Magnussen 15 140 000 24 384 000 82 266 000 46 938 000 26 412 000 195 140 000
Pensjon 2 000 000 47 409 000 58 490 000 181 420 000 108 199 000 49 891 000 447 409 000
LAR 1 305 000 1 305 000 2 610 000
Justering LAR -4 357 000 4 357 000 0
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 14 914 000 14 914 000
Aktivitetsvekst 1,5 pst 89 358 000 89 358 000
Luftambulanse realkostnadsøkning 61 200 000 -61 200 000 0
Prosjekt nasjonal stab/støtte og enkeltoppgjør 27 000 000 -29 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0
Styrking forskning 10 000 000 -10 000 000 0
Intensivsatsning -19 500 000 19 500 000 0
Omstillingstiltak 2009 20 000 000 -20 000 000 0
Styrking kronikeromsorg -5 300 000 2 000 000 1 550 000 550 000 1 200 000 0
Handlingsplan for folkehelsearbeid 0
Forebygging- handlingsplan for diabetes/plan for folkehelsearbeid -4 000 000 600 000 1 300 000 1 500 000 600 000 0
Smittevern -1 800 000 1 050 000 750 000 0
Inkontinens -500 000 500 000 0
Internrevisjon 600 000 -600 000 0
Styrking kjøp fra private 8 900 000 -8 900 000 0
Reduksjon RHF, styresak 141-2008 -2 000 000 2 000 000 0
Avvik oppdragsdokument/statsbudsjett -599 000 -599 000
Avrunding/avstemming -17 1 213 3 682 -2 905 -1 095 -878 0
SUM basisramme 2009 867 697 000 85 546 000 1 161 672 000 3 744 008 000 2 229 911 000 922 974 000 9 011 808 000

3. Øvrig ramme/øremerkede midler RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Luftambulanse ANS (avrundes) 66 921 000 66 921 000
Omlegging arbeidsgiveravgift 661 000 44 013 000 22 768 000 67 442 000
Tilskudd til turnustjeneste 200 000 765 000 1 773 000 1 282 000 780 000 4 800 000
Kvalitetsregistre 11 000 000 11 000 000
NST 29 840 000 29 840 000
Senter for antibiotikaresistens 3 027 000 3 027 000
NMK 6 264 000 6 264 000
Forskning basis/resultatbasert 55 400 000 55 400 000
Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 1 850 000 1 850 000
Regionalt fagmiljø narkolepsi 167 000 167 000
Regionalt fagmiljø  ADHD/Tourette 511 000 511 000
Sum øvrig ramme øremerkede midler  2009 134 182 000 0 765 000 86 934 000 24 561 000 780 000 247 222 000  
 
 
Funksjonsfordelt basisramme 
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 107 031           212 194           142 176           86 362             1 700               549 463     
Luftambulanse 20 148             7 354               16 551             9 612               260 900           314 565     
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 185 706           153 018           183 535           104 664           51 620             678 543     
Psykisk helsevern 237 566           645 315           586 043           130 089           72 854             1 671 867  
Rus 19 822             126 587           31 859             12 283             17 444             207 994     
Kapital 63 445             231 570           149 630           55 726             84 000             584 371     
Særskilt funksjon 75 871             200 913           36 447             10 959             324 190     
Somatikk 452 083           2 167 059        1 083 670        513 278           333 461           4 549 550  
Felleskostnader/administrasjon 131 264           131 264     
Totalt 1 161 672        3 744 008        2 229 911        922 974           953 243           9 011 808   
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STYRESAK 5-2009  REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken legges frem et forslag til prioritering av tiltak for oppgradering og vedlikehold 
av eksisterende bygningsmasse i Helse Nord. Tiltakene kommer i tillegg til prosjekter som 
allerede er planlagt gjennomført i 2009. Tiltakene skal ha god geografisk spredning. (jfr. St. 
prp. nr. 37 (2008-2009) ”Om endringer i Statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid”, se 
vedlegg)  
 
Regjeringen foreslår i tiltakspakken å bevilge en milliard kroner ekstra til de regionale 
helseforetak, som et engangstilskudd i 2009. Helse Nord RHF er foreslått bevilget 128 mill. 
kroner. Tiltakene skal prioriteres av styrene i de regionale helseforetakene og legges fram for 
Helse- og omsorgsdepartementet før iverksettelse.  
 
Dette forslaget til prioritering av tiltakene er primært innrettet mot å ivareta Regjeringens 
ønske om god og spredt sysselsettingseffekt. Dernest har man i noen grad søkt å ivareta også 
hensyn til; den kjente tilstanden til bygningsmassen, servicetilbudet til pasienter, arbeidsmiljø, 
rusområdet som satsningsområde, og samarbeidsprosjekt med kommuner.  
 
Grupperingen av tiltak: 
1. Pasienttilbud 

- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes 
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport 
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana 
- Ombygging lokaler MR Vesterålen 

2. Samarbeid kommunehelsetjenesten 
- Akuttfunksjon Mosjøen 
- Helsepark Mo i Rana 

3. Ombygging bygg innen russektoren 
- Ombygging bestående bygning (UNN Nordlandsklinikken og NLSH for rus Bodø) 
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken 

4. Styrket vedlikehold 
- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene 

 
Spesifisering av tiltakene:  

Beløp 

Tiltak   Tiltak ‐ grupperte identifiserte enkelttiltak   (mill. kroner) 

1  Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik  10 

2  Rus Salten NLSH Bodø   8 

3  Rus Finnmarksklinikken Karasjok  8 

4  Helseparkprosjektet Mo i Rana  6 

5  Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana  8 

6  Rehabilitering vegg Sandnessjøen  9 

7  Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus   8 
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8 
UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige 
endringer som følge av organisatoriske tilpasninger   10 

9  Akuttmottak Mosjøen  6 

10  Miljøstasjon Åsgård, UNN   2 

11  Luftsmitte isolat Kirkenes   4 

12  Klima og Miljø UNN  11 

13  Klima og Miljø NLSH  4 

14  Klima og Miljø Helgeland  4 

15  Klima og Miljø Finnmark  15 

16  NLSH Lofoten vedlikehold  5 

17  UNN Harstad vedlikehold  4 

18  NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser   2 

19  Ombygging lokaler MR Vesterålen  4 

   SUM Helse Nord  128 

 

Helgelandssykehuset 35,4

Nordlandssykehuset 25,4

UNN 38,6

Helse Finnmark 28,6

SUM Helse Nord 128

Fordeling tiltakspakke på foretak

 
 
Saksbehandling og fremdrift 
Prioriteringslisten er fremkommet i nært samarbeid med helseforetakene. Føringer for 
prioriteringer er i henhold til departementets rammer og ved foretaksgruppens vurderinger. 
 
Styrets vedtak vil oversendes Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) før iverksetting av 
prioriterte tiltak. Forutsatt at departementet godkjenner foreslåtte tiltaksplan for Helse Nord 
kan adm. direktør følge raskt opp med iverksetting av tiltakene. 
 
Foreløpig oversikt viser at tiltakene kan planlegges/prosjekteres på våren og bygningsarbeider 
kan gjennomføres i løpet av sommeren og høsten 2009.  
 
Medbestemmelse 
Regjeringens tiltakspakke ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er inneforstått med at formålet med regjeringens tiltakspakke er å gjennomføre 

prosjekter som gir rask sysselsettingseffekt. 
 
2. Partene gir tilslutning til følgende prinsipper – utover punkt 1 – som grunnlag for å velge 

prosjekter: 
- Bedre service til pasientene 
- Bedre arbeidsmiljøet for de ansatte 
- Raskere gjennomføring av rusplanen 
- Styrke samarbeidsprosjekter med kommunene  
- Styrke vedlikehold generelt 

 
3. Partene gir sin tilslutning til at adm. direktør iverksetter tiltakene umiddelbart etter 

godkjenning i Helse- og omsorgsdepartementet. 
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4. Partene forutsetter at oppstarten og gjennomføringen av tiltakspakken i helseforetakene 

er forankret og kvalitetssikret i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
 
Bakgrunn/fakta 
Bakgrunnen for denne saken er Regjeringens forslag til tiltakspakke for ekstra oppgradering 
og vedlikehold av sykehus. Statens mål er å oppnå en rask sysselsettingseffekt i 2009. 
Helse Nord RHF legger i tillegg vekt på mulighetene for bedre helsetilbud og langsiktig 
økonomisk handlefrihet. 
 
Vurdering 
Det er et stort behov for ombygging/oppgradering og vedlikehold ved mange av regionens 
institusjoner. I bestrebelsene på å oppnå budsjettbalanse i 2009 vurderes budsjettplanene for 
vedlikehold ved helseforetakene i 2009 på ca. 60,9 mill. kroner som et akseptabelt nivå. Med 
tiltakspakkens ekstrabevilgning i 2009 kan helseforetakene forsere ombyggings-
/oppgraderingsplaner og raskt sette i gang nødvendige vedlikeholdsprosjekter. De 
driftsmessige konsekvenser av tiltakene skal håndteres innenfor foretakenes ordinære 
budsjetter.  
 
Pålegg fra offentlige organ og herunder brannsikring skal løses innenfor ordinære budsjett. 
Vedlikehold av boliger er ikke aktuelle tiltak innenfor rammen av tiltakspakken. 
Tiltakspakken prioriterer tiltak som har sysselsettingseffekt og derav holdes utstyrskjøp 
utenfor tiltakspakkens finansiering. 
 
Utfordringene innen russektoren er økende både i kommunene og innen 
spesialisthelsetjenesten. Tidlig intervenering og avrusning er en faglig utfordring som også 
krever tilrettelagte bygninger egnet til formålet. Tiltakspakken har en del begrensinger mht. å 
etablere nybygg og herunder nye funksjoner. En vurdering av de generelle behov for 
vedlikehold av bestående bygninger/funksjoner, relatert til behovet for styrking av russektoren 
i Helse Nord, tilsier at bygningstiltak for etablering av nye funksjoner innen russektoren må 
vurderes spesielt og koordineres med de ordinære driftbudsjett.  
 
Ombygging og vedlikehold ved Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø sentrum og NLSH 
Vesterålen forutsettes løst innen ordinært investeringsbudsjett. Av tiltakspakkens midler til 
NLSH prioriteres ombygging og vedlikehold ved NLSH psykiatri Mellomåsen Bodø, NLSH 
Vesterålen fløy F (som ikke er en del av investeringsplanen nybygg) og NLSH Lofoten. 
 
Foruten konkrete prosjekter er det innarbeidet midler til disposisjon og prioritering for 
helseforetakenes styrer på til sammen ca. 37,0 mill. kroner (Klima og miljø). Her forventes at 
HF-styrene prioriterer etter formålet med tilleggsbevilgningen og oppnår en rask effekt på 
sysselsettingen i 2009. Blant en rekke aktuelle prosjekt er skifte av vinduer, bedring av 
ventilasjon, tetting av tak, skifting/utbedring av fasade på bygg, bedre ventilasjon etc. 
Konkrete prosjekter som skal raskt igangsettes ved sykehuset i Kirkenes vil være vindu 
kontorfløy, tak i Østfløy, tak fyrrom, vanninntregning i grunn i Nordfløy, luftinntak ved 
bakken og andre vedlikeholdsprosjekter. Sykehuset i Hammerfest har stort behov for 
vedlikehold og herunder nevnes isolasjon/kledning av yttervegg, skifte vindu i kantine, nytt 
taktekke ved auditoriet og Nordøst fløy, reparere baldakin inngangsparti, forbedre vanninntak 
til sykehuset, fasade Sørøst fløy, oppussing mottakelsen, ventilasjon store auditorium og ved 
skiftestue er aktuelle prosjekter som er under utredning. Alle foretak har en rekke 
vedlikeholdsprosjekter utover arbeidsprogrammet i budsjett 2009 og som kan gjennomføres 
inneværende år med kontanttilskuddet i tiltakspakken fra Regjeringen.  
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Konklusjon 
Helseforetakene skal i 2009 gjennomføre et driftsopplegg i budsjettbalanse. Tiltakspakken er 
et engangs kontanttilskudd i 2009 til vedlikehold og oppgradering av eksisterende 
bygningsmasse og skal tilkomme utover vedtatt budsjett for 2009. Budsjettbalanse i 2009 er 
en betydelig utfordring for helseforetakene. Halvfinansiering av tiltak i tiltakspakken, under 
forutsetning om at resterende dekkes over ordinært driftsbudsjett, vil være et usikkert 
prosjekt. Med delt finansiering vil tiltaket ta lenger tid å gjennomføre og tiltaket vil kunne 
risikere ikke å bli gjennomført i 2009. Her legges til grunn at alle prosjektene i tiltakspakken 
skal være fullfinansiert gjennom kontanttilskuddet. Prosjektene vil gjennomføres etter en 
økonomisk rammestyring og vil måtte tilpasses den økonomiske ramme som er gitt som 
kontanttilskudd. 
 
Adm. direktør anbefaler styret å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet med de 
prioriteringsrammer som er foreslått. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer tildelte midler til oppgraderings- og vedlikeholdstiltak 

på 128 mill. kroner i 2009 etter følgende skisse: 
 

Pasienttilbud 
- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes 
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport 
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana 
 
Samarbeid kommunehelsetjenesten 
- Akuttfunksjon Mosjøen 
- Helsepark Mo i Rana 
- Legevaktlokaler ved Nordlandssykehuset Lofoten 
 
Ombygging/tilpasning/opprusting bygg for tiltak innen russektoren 
- Ombygging bestående bygning (Universitetssykehuset Nord-Norge 

Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset rus) 
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken 
 
Styrket vedlikehold 
- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene 
 

2. Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner tiltakene, bevilger styret i Helse 
Nord RHF følgende midler for 2009 til helseforetakene for oppgradering og vedlikehold: 

Beløp 

Tiltak   Tiltak ‐ grupperte identifiserte enkelttiltak   (mill. kroner) 

1  Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik  10 

2  Rus Salten NLSH Bodø   8 

3  Rus Finnmarksklinikken Karasjok  8 

4  Helseparkprosjektet Mo i Rana  6 

5  Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana  8 

6  Rehabilitering vegg Sandnessjøen  9 

7  Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus   8 
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8 
UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige 
endringer som følge av organisatoriske tilpasninger   10 

9  Akuttmottak Mosjøen  6 

10  Miljøstasjon Åsgård, UNN   2 

11  Luftsmitte isolat Kirkenes   4 

12  Klima og Miljø UNN  11 

13  Klima og Miljø NLSH  4 

14  Klima og Miljø Helgeland  4 

15  Klima og Miljø Finnmark  15 

16  NLSH Lofoten vedlikehold  5 

17  UNN Harstad vedlikehold  4 

18  NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser   2 

19  Ombygging lokaler MR Vesterålen  4 

   SUM Helse Nord  128 

 
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltakene umiddelbart etter godkjenning fra Helse- 

og omsorgsdepartementet. 
 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  St. prp. nr. 37 (2008-2009)  
  ”Om endringer i Statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid” – utdrag  
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Vedlegg 
 
St. prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i Statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. 
 
 
Kap. 732 Regionale helseforetak  
Post 72-75 Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF, Tilskudd til Helse Vest RHF, Tilskudd til Helse Midt-

Norge RHF og Tilskudd til Helse Nord RHF  

Det er mulig å gjennomføre en rekke oppgraderings- og vedlikeholdstiltak ved landets sykehus 
utover det som er planlagt gjennomført i 2009. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 1 000 
mill. kroner under postene 72-75, som et éngangstilskudd i 2009 til vedlikehold og oppgradering 
av eksisterende bygningsmasse, utover saldert budsjett 2009. Tiltakene skal prioriteres av styrene 
i de regionale helseforetakene og legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet før 
iverksettelse. Tiltakene skal komme i tillegg til prosjekter som allerede er planlagt gjennomført i 
2009. Det legges til grunn at tiltakene skal ha god geografisk spredning og kunne igangsettes 
raskt.  

Tiltakene gjennomføres innenfor foretakenes helhetlige ansvar, slik at eventuelle driftsmessige 
konsekvenser må håndteres innenfor de regionale helseforetakenes ordinære budsjetter.  

Midlene foreslås fordelt i tråd med Magnussenutvalgets fordelingsnøkkel, korrigert for kapital og 
gjestepasientoppgjør, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) Helse- og omsorgsdepartementet:  

- 732.72 Helse Sør-Øst RHF 540 mill. kroner  
- 732.73 Helse Vest RHF 188 mill. kroner  
- 732.74 Helse Midt-Norge RHF 144 mill. kroner  
- 732.75 Helse Nord RHF 128 mill. kroner  
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STYRESAK 7-2009  ORGANISERING AV ALVORLIG SKADDE  
 PASIENTER – TRAUMESYSTEM I HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken omhandler etablering og videreutvikling av et godt system for håndtering av 
alvorlig skadde pasienter. De regionale helseforetakenes ”sørge-for”-ansvar innebærer et 
overordnet ansvar for samordning av tilbudene både i forhold til primærhelsetjenesten, innen 
det enkelte regionale helseforetak og på tvers av regionene. Dette kan best løses ved å 
definere en felles plattform som kan videreutvikles innen hvert regionalt helseforetak og 
tilpasses varierende lokale forutsetninger. Ut fra denne vurderingen er det behov for at det 
snarest fattes vedtak som gir avklaring av struktur i de regionale traumesystemene, 
formaliserer krav til prehospitale tjenester og definerer utgangspunktet for nødvendige tiltak i 
forhold til opplærings- og kompetansehevingsbehov. 
 
Med utgangspunkt i rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av alle de regionale 
helseforetakene, vil saker med så likt innhold som mulig bli fremmet for styrene. Hensikten er 
å utvikle en felles plattform for videre utvikling innen hvert regionalt helseforetak tilpasset 
varierende lokale forutsetninger.  
 
Medbestemmelse  
Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar de konklusjoner som fremkommer i rapporten ”Organisering av behandlingen 

av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem” til etterretning og forutsetter at Helse Nord 
følger opp arbeidet på nasjonalt og regionalt nivå. 

 
2. I oppfølgingen av rapporten vil det utarbeides en plan for dette arbeidet som beskriver 

organisering og ansvar for arbeidet og forholdet til løpende/avsluttet arbeid på områder 
som kan påvirke eller påvirkes av et regionalt traumesystem.  Det skal gjøres 
konsekvensanalyser og risikovurderinger knyttet til aktuelle endringer og utarbeides 
forslag til handlingsplan. Dette gjøres i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner 
og vernetjenesten. 

 
3. Rapport med forslag til fremtidig organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter 

i Helse Nord skal legges frem for styret i Helse Nord RHF i løpet av 2009.  
 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø defineres som det regionale traumesenteret i 

Helse Nord. 
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Vurdering 
Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for kompetanseheving i alle ledd i tiltakskjeden. For å 
sikre et best mulig utgangspunkt for videre behandling av den skadde pasienten er det 
avgjørende at tilbudet på skadestedet gis i samsvar med faglige normer og beste praksis. Dette 
innebærer behov for en bevisst holdning til systematisk formidling av kunnskap også ut over 
egen organisasjon. Samtidig medfører det behov for regelmessige felles øvelser for å sikre at 
tiltakskjeden fungerer optimalt. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til de felles prinsippene som ligger til grunn i 
rapporten ”Organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter” – Traumesystem. 
 
Arbeidet med traumesystem i helseforetakene må videreføres med vekt på å etablere gode og 
sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter. Det må legges vekt på at rutiner 
og organisering gjennomføres slik at det operative nivået opplever at tiltakskjeden er klart og 
entydig definert og legger grunnlag for optimal utøvelse av den faglige innsatsen. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til de konklusjoner som er trukket i saksutredningen og forutsetter en 

videreføring av arbeidet i det regionale helseforetakets regi som innebærer at det etableres 
gode og sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter, bygget på 
prinsippene i rapporten Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – 
traumesystem. 

 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir definert som det regionale traumesenteret i 

Helse Nord.  
 
3. I oppfølgingen av rapporten vil det utarbeides en plan for dette arbeidet som beskriver 

organisering og ansvar for arbeidet og forholdet til løpende/avsluttet arbeid på områder 
som kan påvirke eller påvirkes av et regionalt traumesystem.  Det skal gjøres 
konsekvensanalyser og risikovurderinger knyttet til aktuelle endringer og utarbeides 
forslag til handlingsplan. Dette gjøres i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner og 
vernetjenesten. 

 
4. Sak om den endelige organiseringen legges frem for styret i Helse Nord RHF i løpet av 

2009. 
  
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter –  

traumesystem. (Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHF-ene –  
inkludert vurdering etter høringsrunde) – tidligere oversendt 
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UTREDNING 
 
Innledning  
De regionale helseforetakenes ”sørge-for”-ansvar innebærer et overordnet ansvar for 
samordning av tilbudene både i forhold til primærhelsetjenesten, innen det enkelte regionale 
helseforetak og på tvers av regionene. Dette kan best løses ved å definere en felles plattform 
som kan videreutvikles innen hvert regionalt helseforetak og tilpasses varierende lokale 
forutsetninger. Ut fra denne vurderingen er det behov for at det snarest fattes vedtak som gir 
avklaring av struktur i de regionale traumesystemene, formaliserer krav til prehospitale 
tjenester og definerer utgangspunktet for nødvendige tiltak i forhold til opplærings- og 
kompetansehevingsbehov. 
 
Bakgrunn/fakta 
Våren 2005 ble det på oppdrag fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene nedsatt en 
interregional arbeidsgruppe for å se på organiseringen av hardt skadde pasienter i Norge.  
Bakgrunnen for arbeidet var bl.a. initiativ fra Norsk kirurgisk forening (NKF) og Norsk 
anestesiologisk forening (NAF). 
 
Arbeidsgruppen har ifølge sitt mandat behandlet følgende temaer: 
 
 Behovet for et nasjonalt traumesystem 
 Traumehåndteringen i dag 
 Erfaringer fra andre land 
 Definisjon/beskrivelse av et traumesystem, herunder: 

- forslag til struktur for et nasjonalt traumesystem 
- definisjon av minimumsstandarder 
- eventuelle skadetyper som bør behandles på et sted/få steder 
- forslag til system for akkreditering av sykehus 

 Oppbygging av et traumesystem, herunder: 
- fremdriftsplan og organisering av arbeidet 
- kostnader 

 
Arbeidet har pågått i perioden april 2005 til desember 2006, og har vært ledet av Olav Røise, 
Ullevål universitetssykehus HF. Representanter fra de daværende fem regionale 
helseforetakene og kommunehelsetjenesten har deltatt i arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppens innstilling har vært ute til bred høring, der det enkelte RHF selv har stått for 
utsendingen til relevante høringsinstanser. Etter høring og vurdering i RHF-enes felles 
fagdirektørmøte, er et nytt kapittel tilføyd rapporten med tydeliggjøring av avgrensing i 
forhold til den totale tiltakskjeden for de hardt skadde pasientene og korrigerer/presiseringer 
av beskrivelsen av tjenestene ut fra innspillene i høringen. Med utgangspunkt i disse 
vurderingene har arbeidsgruppen også inkludert prioriteringer av sine forslag i dette nye 
kapittelet. 
 
Rapporten fra arbeidsgruppen dannet grunnlag for behandling i RHF-enes AD-møte og Helse 
Sør-Øst ble gitt mandat til å utforme en felles saksfremstilling om de overordnede prinsipper, 
som forutsettes lagt til grunn for behandling i styrene for alle de fire RHF-ene. 
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Utdrag av traumerapporten  
Begrepsavklaring - traumesystem og alvorlig skadd pasient 
Med nasjonalt traumesystem menes en organisert plan for behandling av akutt skadde 
pasienter i en definert region eller populasjon. Med alvorlig skadd pasient menes en person 
som har pådratt seg åpenbart alvorlige skader og/eller er sirkulatorisk/respiratorisk ustabil 
og/eller har vært utsett for høyenergetisk traume (fall fra stor høyde, kollisjon/utforkjøring i 
stor fart etc.). 
 
Med åpenbart alvorlig skade menes store blødninger eller knusninger, dislokerte bekkenbrudd 
eller brudd i lange rørknokler, ustabil brystkasse, stikk- og skuddskader over albue og kne 
samt store brannskader. 
 
Traumeorganiseringen i Norge i dag  
Traumatologi har lav status og drives i stor grad av entusiaster, hvilket medfører at 
traumeomsorgen er sårbar. Publiserte studier rapporterer entydig at innføring av et 
traumesystem som inkluderer bedre organisering på nasjonalt nivå, systematisk opplæring av 
helsepersonell og behandling etter evidensbaserte retningslinjer, øker overlevelsen etter 
alvorlige skader. Det finnes ikke nasjonale standarder for traumebehandling verken 
prehospitalt, hospitalt eller for rehabilitering.  
 
Luftambulansen fungerer bra med god dekning over hele Norge. Topografiske forhold, dårlig 
vær og samtidighetskonflikter gjør tjenesten utilgjengelig i perioder – spesielt på Vestlandet, i 
Midt- og i Nord-Norge. Det foreligger ikke formelle krav til kompetanse for personalet med 
unntak av redningsmann. Nasjonale standarder for faglighet og kriterier for til hvilket sykehus 
man skal fly skadepasienter, mangler.  
 
Tidligere var alle generelle kirurger før man kunne begynne på subspesialiseringen innen 
fagområdet. Det innebar at også ortopeder var generelle kirurger. I løpet av de siste årene har 
den generelle kirurgiske erfaringen til ortopeder avtatt, og generell kirurgi er fjernet i 
spesialiseringen til ortopedi. Dette vil medføre en betydelig reduksjon i antall kirurger med 
generell kirurgisk erfaring. De fleste dødsfall som kunne vært unngått i sykehus etter alvorlig 
skade, skyldes utblødning i buk eller thorax1.  

En skadet pasient må mottas av kvalifisert personell som er i stand til å gjøre de prosedyrer 
som er nødvendig for å stabilisere pasienten – uavhengig av hvilke skader pasienten har. 
Bruddskader, med unntak av alvorlige bekkenskader, er sjelden akutt livstruende. Blødninger 
i bukhule, brysthule og bekken må behandles uten forsinkelser. Det er et overordnet mål at 
pasienten skal tas imot av kirurg med bred generell kirurgisk erfaring.  
 
Traumeutvalgets medlemmer mener det er grunn til å stille spørsmål ved om majoriteten av 
sykehusene har adekvat kompetanse i å håndtere akutte skader hele døgnet, 365 dager i året. 
Det foregår lite systematisk trening av teamene som driver den initiale behandlingen i forhold 
til behov.  
 
Anbefalinger fra utvalget 
Arbeidsgruppen har prioritert sine anbefalinger i forhold til tre kategorier: 
A. Tiltak som kan gjennomføres umiddelbart uten tilførsel av økte ressurser 
B. Tiltak som krever tilførsel av ressurser 
C. Tiltak som bør utredes videre 
 
Forslagene er også gruppert i forhold til om tiltakene kan og bør løses innenfor RHF-enes 
handlingsrom, eller om det bør gjøres en ytterligere innsats med sikte på gjennomføring på 
nasjonalt nivå.  

                                                 
1 thorax = brystkasse 
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Avklaring av struktur i de regionale traumesystemene 
Dette er tiltak som enten allerede eksisterer i foretakene eller som vil kunne gjennomføres 
uten vesentlig ressurstilførsel. I de fleste tilfellene betyr dette at det bare mangler at tiltaket 
vedtas som en del av et formelt traumesystem. Arbeidsgruppen anbefaler at disse tiltakene gis 
høyeste prioritet: 
 Det skal i prinsippet være ett traumesenter i hver region. 
 RHF-ets traumesystemet bygges ut fra en modell med fire nivåer, med en tiltakskjede som 

omfatter: 
- nivå 1: Prehospital tjeneste (inkludert lokalt akuttmedisinsk team og 

ambulanse/luftambulanse) 
- nivå 2: Akuttsykehus (som gjennom spesifiserte krav skal defineres med kompetanse 

til å påta seg den første behandling av alvorlig skadde pasienter) 
- nivå 3: Traumesenter (der det i tillegg til de krav som stilles for akuttsykehus stilles 

større krav til kirurgisk bredde) 
- nivå 4: Rehabilitering ut over akuttfasen 

 RHF-ene skal sørge for god håndtering av spesialisthelsetjenestens ansvar innen en 
tiltakskjede som beskrevet over. Dette innebærer at det må etableres klare rutiner der 
skadde pasienter sendes direkte til regionalt traumesenter når akuttsykehus ikke har 
kompetanse eller ressurser til selv å stå for behandlingen. 

 
Tiltak som krever tilførsel av ressurser 
De regionale helseforetakene må legge forhold til rette for å sikre rekruttering til fagområdet 
og sørge for at traumesystemet følges opp med en adekvat finansiering. Noen av de prioriterte 
tiltakene innebærer merkostnader i forhold til dagens system. Det vil derfor være nødvendig å 
både fatte vedtak om at disse skal inngå i traumesystemet og å sørge for tilstrekkelig 
finansiering forhold til disse. 
 
Tiltak i forhold til overordnet struktur 
Tverrfaglig tilnærming er spesielt viktig i traumebehandlingen. Det må derfor opprettes 
stillinger i hver helseregion med oppgaver forbundet med undervisning og 
kompetanseoppbygging, koordinering og registrering i den aktuelle helseregionen. Det bør 
være tett samarbeid mellom disse på tvers av helseregionene. 
 
For å koordinere implementeringen og legge forholdene til rette for samarbeid på tvers av 
helseregionene, opprettes en (deltids) prosjektstilling frem til traumesentrene er etablert og 
interregionalt samarbeid sikret. Dette bør være et samarbeid mellom helseregionene og 
stillingsinnehaver bør ha relevant medisinsk kompetanse.  
 
Tiltak i forhold til opplærings- og kompetansehevingsbehov 
Behovet for kurs og andre kompetansehevingstiltak vil øke ved alle sykehus med 
akuttfunksjon dersom de skal fylle kompetansekravene. For å sikre nødvendig kompetanse i 
hele akuttkjeden, er det også helt vesentlig at spesialisthelsetjenesten kan oppfylle den 
lovfestede veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten. Det må sikres at 
arbeidsforhold legges til rette for at målene kan oppnås. 
 
Alle sykehus må forpliktes til å formidle data til det nasjonale traumeregisteret. Det stilles 
krav til at data som legges inn skal være valide - det krever sertifisering av de som registrerer. 
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Tiltak som bør utredes videre 
Gjennom høringsprosessen kom det frem at noen av de foreslåtte tiltakene krever nærmere 
utredning og presisering før de kan gjennomføres. Det kan variere mellom tiltakene om dette 
må gjøres i et interregionalt samarbeid eller i den enkelte helseregion. Tiltakene vil også måtte 
utredes med forskjellig grad av konkretisering og samarbeid med andre som har ansvar for 
deler av tiltakskjeden, for eksempel frivillige organisasjoner, kommuner, allmennleger etc. 
Det vil være naturlig at den prosjektstilling som opprettes i samarbeid mellom helseregionene 
sørger for videre fremdrift i disse utredningene. 
 
Videre utredning og avklaring på overordnet nivå 
 Det er behov for å klargjøre om det medfører riktighet at samhandlingen mellom 

kommune og helseforetak ofte svikter, og om det i så fall er organisatoriske forhold som 
er årsak. 

 Forholdet mellom sykehusene (traumesenter og akuttsykehus) må utredes for å 
systematisere kriterier for hvilke pasienter som skal sendes til hvilket sykehus. Dette må 
konkretiseres i hver helseregion, og kan eventuelt gjøres ved avtaleinngåelse mellom 
helseforetak. Prosessen må også avklare forholdet mellom sykehusene på samme nivå, 
med målsetning å skape en kjede som gir en enkel og entydig oversikt. Det er avgjørende 
at denne prosessen også videreføres mellom de regionale helseforetakene for å gi blant 
annet luftambulansetjenesten den overordnede oversikten de er avhengig av. 

 Noen skadetyper vurderes sentralisert på grunn av kompleksitet og lav forekomst. Dette 
utredes nærmere sammen med forlag om hvor de aktuelle skadene bør behandles. 

 Dagens ansvarsfordeling for vurdering av transport ved tilbakeføring av pasienter fra 
regionssykehus til lokalsykehus bør vurderes. Regionsykehusets fagekspertise må være 
med i vurderingen av forsvarlighet i en slik transport. Økonomisystemene må underbygge 
at dette finner sted. 

 
Videre utredning av krav til prehospitale tjenester 
 Allmennlegenes rolle i traumebehandlingen og krav til kompetanse i legevaktsarbeid. 
 Formalkrav til utdanning/kompetanse for luftambulanseleger før disse settes i tjeneste. 
 Registrering av prehospitale dødsfall må sikres. 
 
Videre utredning av krav til rehabilitering 
 Rehabiliteringens spesialisering, lokalisering og oppfølging av pasienter med sjeldne 

skader. Tilsvarende for andre pasienter med alvorlige skader. 
 
Videre utredning av behov for kvalitetshevning og læring i institusjonene 
 Obduksjonsfrekvensen må økes som del av kvalitetssikring, forskning, og som del av 

opplæringstilbudet for personalet i traumeomsorgen. 
 Det innføres ikke et formelt sertifiseringssystem av sykehusene, men et system for 

kvalitetssikring bør etableres. 
 
Videre utredning av andre tiltak 
 Manglende intensivkapasitet synes i stor grad å bidra til å presse traumeomsorgen til 

lavere behandlingsnivå enn hva gruppen mener er ønskelig. Økt kapasitet må legges til de 
store traumesentrene, men lokale sykehus må også ha intensivsenger for å behandle 
enklere skadetilfeller og ”stabile” intensivpasienter. 

 Tiltak for å sikre digital overføring av bilder mellom alle foretak er av avgjørende 
betydning for effektiv ressursutnyttelse og god kvalitet i vurderinger. Kompleksiteten i 
forhold til slike behov kan variere mellom de regionale helseforetakene. 
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For en del av anbefalingene er det stort behov for systematisering og oppfølging i nasjonalt 
perspektiv. De fleste av disse tiltakene vil kreve videre utredning. 
 
Om behov for nasjonale standarder 
Det må etableres et nasjonalt kompetansesenter i traumatologi som skal ha oppgaver innen 
forskning, opplæring og utvikling av nasjonale standarder. 
 En nasjonal standard bør legges til grunn for standardisering av ambulansejournal. 
 Det bør utarbeides en nasjonal standard som sikrer digital overføring av bilder mellom alle 

foretak. 
 Alle sykehus må forpliktes, eventuelt gjennom forskriftsfesting, til å formidle data til det 

nasjonale traumeregisteret. 
 
Tidsplan for implementering av anbefalingene 
Utvalgets forslag til fremdriftsplan for implementering i de regionale helseforetakene må 
innebære at: 
 Tiltak som kan gjennomføres umiddelbart uten tilførsel av økte ressurser (A) 

gjennomføres så snart som mulig i hvert regionale helseforetak, slik at alle tiltak er 
formelt vedtatt og rutiner korrigert innen 1.1.2008. 

 Tiltak som krever tilførsel av ressurser (B) gjennomføres så snart som mulig i hvert 
regionale helseforetak, slik at alle tiltak operasjonaliseres før traumesystemets krav til 
akuttsykehus innføres. Stillinger i forhold til overordnet struktur 
(”koordinatorstillingene”) opprettes med sikte på tilsetting innen 1.6.2008. 

 Hvert regionale helseforetak definerer hvilke sykehus som skal ha funksjoner som 
akuttsykehus innen 1.1.2009. 

 De regionale traumesentrene gjennomfører evt. nødvendige organisasjonsendringer og 
kompetansetiltak slik at de er etablert innen 1.1.2009 og deretter kan delta i nødvendig 
kompetanseoppbygging i etableringen av akuttsykehusene. 

 Nødvendige tiltak for kompetanseheving ved akuttsykehusene iverksettes med sikte på å 
være sluttført innen 1.1.2012. 

 Tiltak som bør utredes videre, gjennomføres etter behov i samarbeid mellom 
helseregionene eller i hver enkelt helseregion slik at ovenstående tidsrammer kan 
gjennomføres. 

 
Adm. direktørs vurderinger 
De regionale helseforetakenes ”sørge-for”-ansvar er begrenset til spesialisthelsetjenestens 
innsats i tiltakskjeden. Samtidig er tett samarbeid med private aktører, primærhelsetjeneste, 
rehabiliteringsinstitusjoner og pasientens hjemstedskommune nødvendig for å etablere gode 
og sammenhengende tiltakskjeder fra det tidspunkt skaden er oppstått til pasienten er tilbake 
til et så normalt liv som mulig ut fra sine nye forutsetninger. 
 
Utfordringene i etablering av gode tjenester til den alvorlig skadde pasienten er delvis 
forbundet med utvikling av tilstrekkelig faglig standard på tjenesten på alle nivåer, og delvis 
forbundet med etablering av en god og hensiktsmessig organisering som sikrer rask tilgang til 
den nødvendige kompetansen når ulykken rammer uavhengig av hvor i landet en skade 
oppstår. Dette innebærer ikke at alle ledd skal ha likt innhold og lik organisering uavhengig 
av lokaliseringer og geografi, men stiller likevel store krav til de regionale helseforetakenes 
samordning av tilbudene på tvers av regionene. 
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Traumesystem i Helse Nord (oppsummert i rapporten fra traumeutvalget) 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF er hovedreferansesykehus 
• Alle sykehusene, unntatt Mosjøen, kan motta alvorlig skadde pasienter på døgnbasis. 
• Ni av elleve sykehus har definerte traumeteam 
• Ni av de elleve sykehusene har definerte varslingskriterier for innkalling av traumeteam 
• Alle lokalsykehus, unntatt Mosjøen, har kirurg med spesialitet i generell kirurgi til stede 

ved mottak av alvorlig skadde pasienter (hjemmevakt). 
• Fem av sykehusene har regelmessig trening av team etter BEST-modell, og flere har sendt 

personellet på ATLS og tilsvarende kurs, men ikke systematisk. 
• Ni av de elleve sykehusene inngår i BEST nettverket med trening på mottak av alvorlig 

skadde pasienter. Det er ulikt hvor ofte slik trening gjentas. Noen sykehus har dette fast 
flere ganger i året, mens andre trener kun sporadisk. 

• Fem av sykehusene har deltatt med operasjonsteam på kurs for kirurgi på alvorlig skadde 
pasienter. 

• Gjennomgang av kasuistikker2 gjøres regelmessig ved tre av elleve sykehus. 
• Overføring av alvorlig skadde pasienter skjer hovedsakelig innad i regionen. Unntak fra 

dette er replantasjoner3 som gjøres ved Rikshospitalet og enkelte alvorlige bekkenskader 
til Ullevål Universitetssykehus. 

 
Det enkelte sykehus må defineres inn i tiltakskjeden slik at alle aktører, inkludert 
samarbeidspartnere og befolkning, har så god oversikt som mulig over tjenestenes 
organisering og hvilket tilbud som kan forventes. 
 
Høringsuttalelse fra Helse Nord: 
Helse Nord avga høringsuttalelse basert på innspill fra helseforetakene. Det var bred 
tilslutning til de overordnede prinsippene i rapporten. Følgende er hentet fra vår uttalelse: 
 
”Helse Nord er svært positive til utredningen og støtter de fleste forslagene som fremkommer 
i rapporten. Det er likevel viktig å påpeke at realismen blir svekket når det ikke foreligger en 
utredning av kostnadene.” 
 
”Helse Nord RHF er av den oppfattning at standardisering av kurs, trening og samhandling 
er viktige elementer for å kunne gi et optimalt behandlingstilbud til alvorlig skadde pasienter. 
Standardiseringen vil i større grad føre til likt tilbud til befolkningen, herunder også sikre 
distriktsbefolkningen sikker og adekvat behandling i initial fase.” 
 
”Beskrivelsen av 2 nivåer bør i videre arbeid presiseres noe mer da det tydeligvis kan gi rom 
for misforståelser. Flere har ikke fått forståelsen av at pasienter kan overføres fra et 
akuttsykehus til et annet akuttsykehus, som er nærmere enn traumesenteret, dersom pasienten 
kan ferdig behandles der. Derimot har man fått forståelsen av at alt som ikke kan behandles 
ved et akuttsykehus (lokalsykehus) må til traumesenteret. Nordlandssykehuset i Bodø vil i stor 
utstrekning kunne tilfredsstille alle krav til traumesenter med unntak av nevrokirurgi. Det 
presiseres dog at UNN er det naturlige traumesenter for regionen, og at utdypingen er tatt 
med for å belyse at divergensen i nivå 2. sykehus med høyst ulik kompetanse vil bli definert i 
samme gruppe, det anbefales derfor at krav til behandling og kompetanse differensieres 
ytterligere i det videre arbeidet.” 
 

                                                 
2 kasuistikk = beskrivelse av sykdomstilfelle 
3 replantasjon = gjeninnsetting av en legemsdel som er avrevet eller løsnet på sin opprinnelige plass  
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Helsepolitiske føringer 
Ved siden av de faglige føringene i traumerapporten, er det også etter at rapporten ble lagt 
fram gitt nye helsepolitiske føringer gjennom bla Revidert nasjonalbudsjett 2008, 
oppdragsdokument for 2008 og 2009 samt St.prp.nr.59, som det må tas hensyn til. Føringene 
som er gitt innebærer at Helse Nord må:  
• Arbeide med bedre funksjonsfordeling mellom sykehus 
• Sikre at tilbudet ved akuttmottak er faglig forsvarlig (jf. tilsynsrapport akuttmottak) 
• Det akuttmedisinske tilbudet ved lokalsykehusene må sees i sammenheng med og 

tilpasses lokale forhold: 
- lokalt tilpassede behandlingskjeder 
- tilrettelagt kompetanse 

• Etablere helhetlige, sammenhengende og lokalt tilpassede akutt tilbud  
• Forpliktende nettverk mellom sykehus (viser til rapporten Lokalsykehusenes 

akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede). 
 
Nasjonale standarder for akuttfunksjoner er under utvikling både innen det indremedisinske 
og det kirurgiske området jf regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett.  
 
Tiltak for å lage traumesystem i Helse Nord  
Etableringen av et godt traumesystem stiller krav til samarbeid over eksisterende 
organisasjonsgrenser og utvikling av en felles plattform for videre operasjonalisering. Dette 
betyr at organiseringen i varierende grad må forankres i alle ledd i kjeden, som i ytterste 
konsekvens spenner fra ”befolkningen” via de forskjellige leddene i de faglige tilbudene opp 
til et overordnet administrativt nivå. 
 
En tiltakskjede som ofte begynner ved at ”tilfeldige forbipasserende” blir de første på et 
ulykkessted, krever at befolkningen innehar en viss grad av kompetanse om hvordan de skal 
varsle og oppføre seg i slike situasjoner. De profesjonelle leddene må også ha god kunnskap 
både faglig og om hvordan tilbudene er organisert. Administrative nivåer må sørge for at 
tilstrekkelige ressurser avsettes til at tilbudet i alle ledd fungerer på best mulig måte for de 
skadde pasientene. 
 
Det enkelte sykehus må defineres inn i behandlingskjeden slik at alle aktørene, inkludert 
samarbeidspartene og befolkning, har så god oversikt som mulig over hvordan tjenestene er 
organisert og hvilke tilbud som kan forventes i de enkelte lokalsamfunn. Som 
statusbeskrivelsen foran viser har vi mye å gjøre i forbindelse med kompetansebygging, 
teamtrening og erfaringslæring ved våre sykehus. Denne prosessen må ivaretas parallelt med 
og implementeres i lokalsykehusstrategien for Helse Nord, som vedtas til sommeren. Det må 
tas utgangspunkt i at alle helseforetakene har behov for: 
• å styrke og klargjøre organiseringen av traumebehandlinga  
• å bevare og styrke eksisterende ressurser  
• forbedre og styrke kompetansen. Vurdere nødvendige tiltak for kompetanseheving ved 

akuttsykehusene. 
• bedre samarbeid/samhandling og koordinering.  
• systematisering og klargjøring av systemansvar 
 
I denne omgang ber en styret om å vedta de overordnede prinsippene, skissert foran i saken, 
samt å fastslå at Universitetssykehuset Nord-Norge er regionalt traumesenter.  
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Konsekvenser  
Risikovurdering 
Det er nesten en selvfølge at ulykker sjelden skjer under optimale forhold for å kunne yte god 
helsehjelp til tilskadekomne. Innsatsen i den tidlige fasen av traumesystemets tiltakskjede er 
sannsynligvis den delen av helsevesenet som er mest avhengig av god planlegging for å gi 
gode resultater for pasienten. Planleggingen må ta hensyn til at kompetansekrav i forhold til 
planlagt helsehjelp ikke alltid samsvarer med krav i akutte skadesituasjoner. 
 
Helsevesenets planlagte tilbud bygger i stor grad på en geografisk inndeling ut fra 
bosetningsmønster, mens skadetilfeller også finner sted i grenseområder av mindre betydning 
for planlegging av det elektive tilbudet. Dette stiller spesielle krav til graden av samarbeid og 
samhandling på tvers av grensene mellom kommuner, helseforetak og regionale helseforetak. 
 
Noen av aktørene i håndteringen av den skadde pasienten er mer avhengig av gode oversikter 
og fordelingsrutiner enn av geografisk inndeling. For eksempel vil luftambulansen bruke mer 
tid på å frakte en pasient til et geografisk nært sykehus som i ettertid viser seg å ikke ha 
grunnlag for å kunne gi god behandling, enn på å frakte pasienten direkte til et mer 
hensiktsmessig sykehus som ligger lenger unna skadestedet. 
 
Håndtering av ulykker og skader gir ofte stor medieoppmerksomhet, og kan derfor anses å 
være ett av de omdømmekritiske områdene innen spesialisthelsetjenesten. 
 
Forskning viser at riktig innsats så tidlig som mulig etter at en skade er oppstått, i mange 
tilfeller er avgjørende for overlevelse og resultat seinere i behandlingsforløpet. 
Traumehåndtering er ett av feltene der det er uforholdsmessig ressurskrevende å rette opp feil 
som begås i den første delen av behandlingskjeden. 
 
Etisk vurdering 
En av de viktigste faktorene i befolkningens opplevelse av et godt og trygt helsevesen er 
evnen dette helsevesenet har til å ta vare på mennesker når akutte hendelser gjør dem til 
pasienter. Det forventes at helsevesenet skal stille med tilstrekkelig kompetanse og ressurser i 
løpet av kort tid. Ofte stilles det spørsmål i ettertid etter små og store ulykker ved 
helsevesenets håndtering av den totale situasjonen rundt hendelsen, så som krisehåndtering 
for vitner og pårørende og informasjon og oppfølging ut over den akutte fasen. 
 
I helsevesenets prioritering av ressurser, må det innarbeides en god likevekt mellom 
ressursbruk til beredskap, akutt innsats og planlagt behandlingstilbud. 
 
Økonomisk vurdering: 
DRG-vektingen vil slå svært ugunstig ut for (lokal) akuttsykehusene i Helse Nord, fordi disse 
fortsatt vil være en mellomstasjon før pasientene fases videre til endelig behandling, og senere 
til definert rehabilitering. Det bemerkes at en da vil ha en initial innsats, og en 
rehabiliteringsfase som i mange tilfeller innbefatter til dels tungt pleietrengende pasienter. 
Slik DRG-systemet fungerer i dag vil slik behandling være underfinansiert for 
akuttsykehusene.  
 
Den forventede og nødvendige kompetansebyggingen personellet som skal ivareta pasientene 
skal inneha, vil medføre store kostnader. Før en eventuell implementering må det gjøres en 
grundig kostnadsanalyse i hvert enkelt RHF. En forutsetning for realistisk gjennomføring er 
tilførsel av nye midler til drift. 
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Konklusjon/oppsummering 
Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til de felles prinsippene som ligger til grunn i 
rapporten ”Organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter” – Traumesystem. 
 
Arbeidet med traumesystem i helseforetakene må videreføres med vekt på å etablere gode og 
sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter. Det må legges vekt på at rutiner 
og organisering gjennomføres slik at det operative nivået opplever at tiltakskjeden er klart og 
entydig definert og legger grunnlag for optimal utøvelse av den faglige innsatsen. 
 
Arbeidet med traumesystem må sikre medvirkning og samarbeid om utvikling av gode rutiner 
for alle aktører. Det må spesielt fokuseres på de leddene i tiltakskjeden der ansvar er delt 
mellom forskjellige forvaltningsnivåer og eiere av tjenestene. 
 
Krav til endret/økt kompetanse forutsetter at tiltak iverksettes så snart som mulig, og innenfor 
rammene av de årlige budsjettfordelinger, med sikte på at et traumesystem i hele landet skal 
være operasjonelt innen 1.1.2012. 
 
Helse Nord vil bidra aktivt for å imøtekomme målene som er skissert, forutsatt sikret 
økonomi. Det vil fortsatt være behov for justeringer, men rapporten er et meget godt verktøy 
for arbeidet knyttet til behandlingen av alvorlig skadde pasienter videre fremover. 
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STYRESAK 13-2009  STYRKING AV TILBUDET INNEN TVERRFAGLIG 
 SPESIALISERT BEHANDLING FOR   
 RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I HELSE NORD –  
 FORDELING AV ØKTE BEVILGNINGER 
 Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Bakgrunn  
Oppdragsdokumentet 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF 
har to sentrale mål i forhold til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB): 
 Å styrke kvaliteten og kapasitet innen tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  
 Å styrke samhandlingen mellom psykisk helsevern og TSB.  
    
Å styrke tjenesten innen TSB i regionen gjøres ved fordeling av økte bevilgninger på 17,4 
mill kr, bruk av Regjeringens tiltakspakke til å gjennomføre et omstillings og utviklingsarbeid 
innen rusfeltet. Målsettingene er å endre fra lange døgnopphold til flere korttidsopphold, tidlig 
intervensjon, etablere flere akuttplasser, etablere avrusning og utredningsplasser, mer 
poliklinisk og ambulant behandling. Det stilles krav om å samordne og utvikle fleksible 
løsninger innen TSB.  
 
Forventet resultat av styrkingen er reduserte ventetidene, antall fristbrudd og økt kjøp av 
plasser utenfor egen region (gjestepasientutgifter), samt at det samlede tilbudet innen TSB blir 
mer samordnet, fleksibelt og effektivt. 
 
Det tas sikte på en omstillingsperiode frem til utgangen av 2010. Utviklingen skal skje i nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene og kommunene. 
 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 19. november 2008, og behandling av styresak 119-
2008 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord – status og 
utfordringer. Styret gjorde følgende vedtak: 
 
1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor 

rusmiddelmisbrukere tas til orientering.  
 
2. I tråd med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert 

rusbehandlingen i Helse Nord.  
 
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes for 2009 og 2010.  
 
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert 

budsjett 2009.  
 

side 59



 
 
I styresak 121-2008 Budsjett 2009 om rusomsorgen heter det: 
 
Styrking av rusomsorgen 
Statsbudsjettet styrker tilskudd til rusomsorgen med 17,5 mill kr, hvorav 2,6 mill kr til LAR. I 
saken foreslås midler til LAR fordelt likt mellom UNN og NLSH til kapasitetsøkning. 
Aktivitetskravet er en økning på inntil 1.5% i oppdragsdokumentet for 2009.  
  
Tre rådgiverstillinger i dagens LAR er vedtatt overført fra UNN til NLSH. Driftsbudsjettet ved 
NLSH foreslås derfor styrket med 4,357 mill kr mot tilsvarende reduksjon i rammen til UNN. 
  
Adm. direktør foreslår videre å sette av ytterligere 2,5 mill kr slik at rusomsorgen i sum 
styrkes med 20 mill. kr. 17, 4 mill kr er ikke fordelt og vil foreslås fordelt i sak om konsolidert 
budsjett.  
 
Det er videre gjort et valg om å se foreliggende sak i sammenheng med saken som omhandler 
Regjeringens tiltakspakke for å bedre sysselsettingen i landsdelen. Helse Nord RHF fått 128 
mill kr som et engangstilskudd for 2009. Tiltakspakken og styrkingen til TSB som ble gitt 
over Statsbudsjettet for 2009 vil bidra til å forsere implementeringen av den nasjonale og 
regionale Opptrappingsplanen for rusfeltet. 
 
Forslag til fordeling av økte bevilgninger – 17,4 mill kr  
Forslaget til fordelingen tar utgangspunkt i den nasjonale og regionale handlingsplanen innen 
rusfeltet, Oppdragsdokument 2009 fra HOD til Helse Nord RHF og Regjeringens tiltakspakke 
for å bedre sysselsettingen i landsdelen. 
 
 I styresak 119-2008 ble følgende tiltak skissert, som inngår som en del av handlingsplanen:  
 Styrking av LAR 
 Styrking behandlingskapasitet i Helse Nord 
 Utvidelse krise-/akuttenhet, UNN, Nordlandsklinikken 
 Styrke behandlingstilbudet ved Nordlandssykehuset 
 Styrke behandlingstilbudet i Helgelandssykehuset, Rana 
 Regionfunksjon samisk befolkning, Helse Finnmark, Finnmarksklinikken 
 Utviklingsprosjekt samhandling med kommunene, Helgelandssykehuset Mosjøen 
 Kompetanseheving i Helse Nord 
 Styrke Koordineringsenheten   
 
Forslaget til fordeling tar hensyn til krav i Oppdragsdokumentet 2009 fra HOD til Helse Nord 
RHF, herunder bl.a.:  
 Øke kapasitet med vekt på akuttbehandling, avrusning og ambulante team. 
 Styrke kapasitet på LAR 
 Styrke den helsefaglige kompetansen innen TSB med flere spesialister. 
 
Det vises også til saken om fordelingen av Regjeringens tiltakspakke. Tiltakene vil både gi 
sysselsettingseffekter og et bedre tilbud til rusmiddelavhengige: 
 
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandsklinikken Narvik 10 mill kr 
2. Rus Salten, Bodø  8 mill kr 
3. Helse Finnmark HF, Finnmarksklinikken Karasjok 8 mill kr 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ombygging rus etc. 10 mill kr 

Tiltakspakke relatert til TSB  36 mill kr   
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Punktene 1 og 2 i Tiltakspakken vil gi driftsmessige konsekvenser for tildeling av økte 
bevilgninger på 17,4 mill kr.  
 
Forslag til konkretisering av tiltak for 
styrking av TSB for rusmiddel- 
avhengige  

2009 
1. halv 
år  

2009 
2. halv 
år 

2010 
1. halv – 
år 

2010 
2. halv-
år  

Inntekt drift (basisramme) 8,7 8,7  8,7 8,7 
Prioriterte tiltak:     
UNN HF, Nordlandsklinikken - Narvik. , 
Akuttbehandling, avrusning og utredning  
- drift av ombygde lokaler   

1,25  2,5  2,5 2,5 

NLSH HF, Salten DPS, Rønnvik/Bodø 
Akuttbehandling, avrusning og utredning 
– drift av ombygde lokaler 

1,25   2,5  2,5 2,5  

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helse Finnmark HF   

0,25 0,5 0,5 0,5 

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helgelandssykehuset HF 

0,25 0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
UNN HF 

0,5   0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
NLSH HF 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Regionfunksjon samisk befolkning 0,125 0,25 0,25 0,25 
Koordineringsenhet 0,125 0,25 0,25 0,25 
Kompetanseutvikling, kvalitet og 
registrering av aktivitetsdata 

   0,2  0,1 0,1 

Helhetlig rusbehandling Mosjøen 0,6  0,6  0,6  0,6 
Omstilling i TSB i Helse Nord RHF 0,15  0,3  0,3 0,3 
Helgelandssykehuset – styrking tilbud 
-utredningsmidler 

0,3      

Til ADs disposisjon 3,1       
Sum driftskostnader  8,7 8,7 8,7 8,7 
 
Beløpet fordeles slik pr. HF: 
 

2009 2010

Helse Finnmark HF 1,125 1,5
UNN HF 5,125 6,5
Nordlandssykehuset HF 5,15 6,4
Helgelandssykehuset HF 2,25 2,2
RHF 3,75 0,8

Sum 17,4 17,4  
 
Kommentarer til punktene over: 
 Ombygging og utvidelse ved UNN HF, Nordlandsklinikken i Narvik. Det tas sikte på en 

utvidelse med minimum 5 døgnplasser, som skal benyttes til avrusning, akuttbehandling 
og utredning.  

 Ombygging og utvidelse ved NLSH HF, Rønvik Bodø. Det tas sikte på en utvidelse med 
minimum 5 døgnplasser, som skal benyttes til avrusning, akuttbehandling og utredning.  
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 Utvikling og kapasitetsøkning ved LAR. UNN gis en økning på 1 mill kr pr år. NLSH får 

en styrking på 1,4 mill pr. år. NLSH bes om å ansette lege og psykologressurs tilknyttet 
LAR i Bodø. Fagmiljøene i LAR ved UNN og NLSH foreslås styrket.  Helse Nord vil ta 
initiativet til å møte fagmiljøene ved UNN og NLSH for å diskutere saker som faglig 
ansvar, utvikling, organisering, opptaksområder med mer. 

 Helse Finnmark ved Finnmarksklinikken har en regionfunksjon for den samiske 
befolkningen. Plan og gjennomføring skal gjøres i samarbeid med SANKS. 

 Det er behov for å utvide kapasiteten ved koordineringsenheten ved UNN med en stilling. 
Helse Nord vil med dette øke egen utredningskapasitet. Dette skyldes bl.a. en kraftlig 
øking på antall henvisner til Koordineringsenheten.    

 Kompetanseutvikling og kvalitet. Det er viktig å styrke den helsefaglige kompetansen 
innen TSB. Arbeidet vil hovedsakelig foregå i helseforetakene. Helse Nord vil i samarbeid 
med Kompetansesenteret for rus, Fylkesmennene i Nord-Norge, høgskoler og i 
universitetssamarbeidet, planlegge behovsrettet kompetanseutvikling.   

 Helhetlig rusbehandling i Mosjøen. Prosjektet ”Modell for helhetlig rusbehandling i 
Helgelandsykehuset, Mosjøen”. NNK - rus er med å delfinansiere prosjektet.  

 Omstilling i TSB i Helse Nord. Arbeidet er omfattende og komplekst, derfor vil det settes 
av 0,6 mill kr til arbeidet, til evt. frikjøp/ansettelse av prosjektleder, møter, reiser  mm for 
arbeidet. 

 Med bakgrunn i at tiltakene ikke får helårs virkning i 2009, er det en reserve på         3,2 
mill kr.  

 
Medbestemmelse 
Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i 
Helse Nord – fordeling av økte bevilgninger ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til premissene i nasjonale og regionale handlingsplaner og tidligere 

prioriteringer vedtatt av styret for Helse Nord RHF. 
 
2. Partene gir sin tilsutning til fordelingen av 17,4 millioner slik det er skissert i 

drøftingsnotatet.  
 
3. Partene vil understreke behovet for å styrke rekrutteringen av den mest spesialiserte 

kompetansen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kr. Adm. direktør gis myndighet 

til å disponere reserven på 3,1 mill kr. 
  
2. Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen 

utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.  
 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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