
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 20. mai 2009 
 
Kl.: 09.30 til ca. 14.30 
 
Sted: Radisson SAS Hotel, Tromsø 
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Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 20. MAI 2009 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 20. mai 2009 – fra kl. 09.30 
på Radisson SAS Hotel, Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 36-2009 og 37-2009 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 10.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 36-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 20. mai 2009: 
 
Sak 36-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 37-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2009 Side 3
Sak 38-2009 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord  Side 9
Sak 39-2009 Økonomirapport nr. 4-2009 

Sakspapirer ettersendes. 
Side 24

Sak 40-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 – nr. 2 Side 25
Sak 41-2009 Evaluering av senter for aldersforskning Side 34
Sak 42-2009 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013 Side 38
Sak 43-2009 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem 

og oppnevning av leder 
Side 43

Sak 44-2009 Helse Finnmark HF, salg av boliger Side 44
Sak 45-2009 Helse Finnmark Kirkenes, plan for konseptfase Side 48
Sak 46-2009 Orienteringssaker Side 55
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning 2008  
 4. Revisors årsregnskapskommentarer  
 5. Mulighetsstudie for alternativ organisering av 

forvaltningstjenester i Helse Nord 
 

Sak 47-2009 Referatsaker Side 80
 1. Brev av 30. mars 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse 

Finnmark HF ad. varsel om tvangsmulkt – lukking av 
pålegg, prehospitale tjenester, Hammerfest Ambulanse 

 

 2. Brev av 20. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse 
Finnmark HF ad. vedtak om tvangsmulkt – følgebrev, 
prehospitale tjenester, Hammerfest Ambulanse 

 

 3. Korrespondanse mellom NN og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF ad. klagesak XX  
Korrespondansen er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

 

 4. Brev av 23. april 2009 fra LO Finnmark og NHO 
Finnmark ad. akuttilbud ved Kirkenes sykehus 

 

 5. Brev av 28. april 2009 fra Helsetilsynet i Troms til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avlutning av 
tilsynssak 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 
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Sak 48-2009 Eventuelt Side 115

 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 37-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. APRIL 2009 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 22. APRIL 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte Radisson SAS Polar Hotel i Longyearbyen, den 
22. april 2009 – fra kl. 08.30 til kl. 11.45. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inger Lise Strøm, Line Miriam Haugan, Terje 
Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-
Mari Jenssen. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Tone Finnesen, Inge Myrvoll og Kåre Simensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand og regnskapsleder Erik Arne Hansen. 
 
 
STYRESAK 26-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 26-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 27-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2009 
Sak 28-2009 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2008 – herunder 

disponering av resultat 
Sak 29-2009 Økonomirapport nr. 3-2009  

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Sak 30-2009 Budsjett 2009 – konsolidert, jf. styresak 4-2009 
Sak 31-2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord  
Sak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord 
Sak 33-2009 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Tertialrapport nr. 3-2008 
Sak 34-2009 Referatsaker 
 1. Brev fra Troms Fylkeskommune v/fylkesordfører av 17. mars 2009 

med uttalelse fra Troms Fylkesting ad. helsetilbudet i Nord-Norge 
 2. Drøftingsmøte, den 14. april 2009 ad. styresaker om Budsjett 2009 – 

konsolidert, jf. styresak 4-2009, Retningslinjer for risikostyring i 
Helse Nord og Styrking av controllerfunksjon i Helse Nord 
Kopi av protokollene ble ettersendt. 

 3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 30. mars 2009 ad. oppsummering av 
14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften 

Sak 35-2009 Eventuelt 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 27-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. MARS 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. mars 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 28-2009  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG 
 STYRETS BERETNING 2008 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2008.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2008.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
 
 
STYRESAK 29-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 3-2009 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner økonomirapport nr. 3-2009.  
 
2. Adm. direktør bes sørge for at helseforetakene tilpasser driften slik at resultatkravet for 

2009 nås.  
 
3. Styret presiserer nødvendigheten av å ha et overskudd i 2009 for å kunne videreutvikle og 

forbedre helsetjenestene for den nordnorske befolkningen, blant annet gjennom 
nødvendige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner økonomirapport nr. 3-2009.  
 
2. Adm. direktør bes sørge for at helseforetakene tilpasser driften slik at resultatkravet for 

2009 nås.  
 
3. Styret presiserer nødvendigheten av å ha et overskudd i 2009 for å kunne videreutvikle og 

forbedre helsetjenestene for den nordnorske befolkningen, blant annet gjennom 
nødvendige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr. 

 
 
STYRESAK 30-2009  BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT,  
 JF. STYRESAK 4-2009 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viset til styresak 4-2009 Budsjett 2009 – konsolidert og saksutredningen i denne 

saken og vedtar med dette konsolidert budsjett 2009. 
 
2. Vedtatt utvikling av tilbudet til rusmisbrukere og innenfor psykiatri gjennomføres som 

forutsatt. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF skal 
i forbindelse med tertialrapport nr. 2-2009 rapportere fremdrift i etableringen av nye tilbud 
innenfor rusbehandling og psykiatri. 

 
3. Det økonomiske opplegget skal gi grunnlag for et samlet aktivitetsnivå på om lag samme 

nivå som i 2008. Aktivitetsvekst skal prioriteres til rusomsorgen, psykisk helsevern, 
kronikeromsorgen og forebygging. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viset til styresak 4-2009 Budsjett 2009 – konsolidert og saksutredningen i denne 

saken og vedtar med dette konsolidert budsjett 2009. 
 
2. Vedtatt utvikling av tilbudet til rusmisbrukere og innenfor psykiatri gjennomføres som 

forutsatt. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF skal 
i forbindelse med tertialrapport nr. 2-2009 rapportere fremdrift i etableringen av nye tilbud 
innenfor rusbehandling og psykiatri. 

 
3. Det økonomiske opplegget skal gi grunnlag for et samlet aktivitetsnivå på om lag samme 

nivå som i 2008. Aktivitetsvekst skal prioriteres til rusomsorgen, psykisk helsevern, 
kronikeromsorgen og forebygging. 
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STYRESAK 31-2009  RETNINGSLINJER FOR RISIKOSTYRING I  
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte retningslinjer for risikostyring, og innstiller disse 

for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.  
 
2. Retningslinjene skal gjelde i hele foretaksgruppen, inkludert SKDE og Helse Nord IKT, 

og eksisterende rutiner som berører risikostyringen i organisasjonen skal tilpasses skal 
tilpasses disse overordnede retningslinjene. 

 
3. Styret legger til grunn at foretakene oppnevner risikokoordinatorer for å sikre tilstrekkelig 

kompetanse om metodikk og en implementering som forutsatt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte retningslinjer for risikostyring, og innstiller disse 

for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.  
 
2. Retningslinjene skal gjelde i hele foretaksgruppen, inkludert SKDE og Helse Nord IKT, 

og eksisterende rutiner som berører risikostyringen i organisasjonen skal tilpasses skal 
tilpasses disse overordnede retningslinjene. 

 
3. Styret legger til grunn at foretakene oppnevner risikokoordinatorer for å sikre tilstrekkelig 

kompetanse om metodikk og en implementering som forutsatt. 
 
 
STYRESAK 32-2009  STYRKING AV CONTROLLERFUNKSJONEN  
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å styrke controllerfunksjonen som foreslått i 

saksfremlegget. Controlleren skal rapportere direkte til adm. direktør i helseforetakene. 
 
2. Styrkingen finansieres i 2009 av midler fra Helse Nord RHF’s budsjett. I fremtidige år 

forutsettes dette ivaretatt av helseforetakenes egne budsjetter. Ordningen evalueres i 2010.  
 
3. Saken innstilles for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å styrke controllerfunksjonen som foreslått i 

saksfremlegget. Controlleren skal rapportere direkte til adm. direktør i helseforetakene. 
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2. Styrkingen finansieres i 2009 av midler fra Helse Nord RHF’s budsjett. I fremtidige år 

forutsettes dette ivaretatt av helseforetakenes egne budsjetter. Ordningen evalueres i 2010.  
 
3. Saken innstilles for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.  
 
 
STYRESAK 33-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Konferanse om samhandlingsreformen i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 
den 15. april 2009 – informasjon om organisering og finansiering 

- Helsekonferansen, den 12. og 13. mai 2009 – deltakelse fra styret i Helse Nord RHF 
- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 26. mai 2009 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Psykiatri – samhandling med kommunene: Tilbakemelding til RHF-styret etter 

besøksrunden ved DPS-ene, jf. styremøte, den 23. mars 2009 
- Møte med Sametingets direktør, den 2. april 2009  
- Restmidler opptrappingsplan psykiatri – orientering  
- Feiringklinikken: Orientering etter møter med Helse- og omsorgsdepartementet, den 

27. mars og 3. april 2009 
- Norsk Samfunnsmedisinsk Forening: Ros til Helse Nord for planen for 

helsefremmende arbeid, jf. brev av 29. januar 2009  
- Regional forskningskonferanse, den 25. og 26. mars 2009 – orientering 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. samhandlingsreformen, den 27. mars 

2009 i Tromsø  
- Strategiseminar med styret i Helse Finnmark HF, den 31. mars og 1. april 2009   
- Redegjørelse om rehabilitering i Helse Nord: Tilbakemelding til RHF-styret, jf. 

styremøte, den 23. mars 2009. Spørsmål/innspill fra styremedlem Kirsti Jacobsen. 
3. Tertialrapport nr. 3-2008  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 34-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Troms Fylkeskommune v/fylkesordfører av 17. mars 2009 med uttalelse fra 

Troms Fylkesting ad. helsetilbudet i Nord-Norge 
2. Drøftingsmøte, den 14. april 2009 ad. styresaker om Budsjett 2009 – konsolidert, jf. 

styresak 4-2009, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord og Styrking av 
controllerfunksjon i Helse Nord 
Kopi av protokollene ble ettersendt. 

3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 30. mars 2009 ad. oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i 
henhold til blodforskriften 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 35-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. april 2009 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 38-2009  SAMMENLIGNING AV KOSTNADER VED  
 SYKEHUSENE I HELSE NORD  
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken presenteres sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte 
virksomheten ved de ni lokalsykehusenhetene i Helse Nord. I tillegg presenteres en 
sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift, hvor også 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø inkluderes. Som det 
går frem av saksutredningen, viser sammenligningene betydelige forskjeller i kostnader 
mellom enheter og fagområder. 
 
Målsettingen for sammenligning av kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i 
Helse Nord er å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller mellom 
helseforetak i Helse Nord. Dermed kan slik kunnskap være grunnlag for iverksetting av tiltak 
som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de 
betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er 
betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og 
øvrige regionale helseforetak, langt utover det ”Magnussenutvalget” har beregnet (9,5 %) som 
”rettferdige” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået i 
henhold til SAMDATA 2007 utgjør 5,5 % -poeng, eller 275 mill kr med et kostnadsgrunnlag 
på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte vedtak om at adm. direktør bes sørge for at 
helseforetakene skal legge kunnskapen fra sammenligningene til grunn i det oppfølgende 
tiltaksarbeidet. Styret inviteres også til å fatte vedtak om at det skal gjøres tilsvarende 
sammenligninger for andre deler av virksomheten og at det etableres systemer og rutiner for 
løpende sammenligning av kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet  
 
Dokumentasjon av sammenligningene følger saken som trykte vedlegg. 
 
Bakgrunn 
Helse Nord med tilhørende helseforetak har i lengre tid hatt betydelige økonomiske 
utfordringer i form av regnskapsmessige underskudd. Dette er ikke i samsvar med eiers krav 
om balanse. Samtidig er Helse Nord det regionale helseforetaket med størst behov for 
oppgradering av sine bygg og anlegg. En ambisiøs investeringsplan for oppgradering av bygg 
og anlegg lar seg ikke realisere uten at vi skaffer oss overskudd i økonomien. Følgelig må 
Helse Nord skaffe seg overskudd i driften. 
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SAMDATA for 2007 viser at helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå, målt i 
kostnad per DRG-poeng, på gjennomsnitt eller høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Ingen av foretakene har et kostnadsnivå som er lavere enn gjennomsnittet. Med 
en kostnadsindeks på 1,15 (variasjon fra 1,00 til 1,36 mellom foretakene i Helse Nord) og en 
samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 mrd kr, utgjør forskjellen fra 
gjennomsnittet i landet om lag 750 mill kr. Forskjellen fra det regionale helseforetaket som 
har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,03) utgjør om lag 600 mill kr. Det er derfor av 
interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha et særskilt fokus mot forhold det er 
mulig å gjøre noe med. 
 
Avviket i resultatkravet fra eier utgjorde i 2007 i overkant av 260 mill kr og i 2008 rundt 220 
mill kr. Dette betyr at Helse Nord, med et kostnadsnivå innenfor somatisk virksomhet i tråd 
med det ”Magnussenutvalget” har lagt til grunn, ville hatt et resultat i samsvar med eiers krav 
både i 2007 og 2008. Omstillingsbehovet til Helse Nord er imidlertid høyere enn dette fordi 
det også foreligger et betydelig behov for fornyelse av bygninger og utstyr. 
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som redskap for 
aktivt forbedringsarbeid siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå.  En viktig 
målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å 
benytte dem aktivt i forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. 
Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være 
hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader 
kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det 
gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, 
fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
 
Oppsummering 
Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-
poeng og arbeidsproduktivitet (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger, 
blant annet i forhold til arbeidsdeling mellom sykehusenheter, som kan gi økte kostnader for 
en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre.  
 
For de fleste enheter og fagområder argumenteres med at kostnadsforskjeller skyldes at egen 
virksomhet er så ulik det en sammenlignes med at det alt vesentligste av forskjellene kan 
forklare med slike ulikheter. Vår vurdering er at virksomhetene er mer like enn ulike og at 
kostnadsforskjellene innenfor fagområder er så store at de ikke bare kan forklares med 
utenforliggende forhold.   
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at dette nødvendigvis indikerer et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For enhetene med lavest samlet 
kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for 
forbedring.  
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Sammenligning av lokalsykehus 
I tabell 2 i saksutredningen er oppsummert kostnadsforskjeller i forhold innenfor de ulike 
fagområdene for de ni lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Tabellen viser kostnadsforskjeller 
for 2007 og 2008 innenfor hvert fagområde i forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå for de 
enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet. Som aktivitetsmål er benyttet DRG-
poeng. Av tabellen går det frem at denne kostnadsforskjellen i 2008 er beregnet til 122 mill 
kr. Kostnadsforskjellen i forhold de enhetene som har lavest kostnadsnivå innenfor hvert 
fagområde utgjør 378 mill kr. 
 
Arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger er holdt utenfor i beregningene og kommer 
derfor i tillegg. Det vises for øvrig til saksutredningen for presisering av forutsetninger og 
usikkerhet knyttet til beregningene.     
 
Med utgangspunkt i data fra lønns- og fraværssystemet er det gjort beregninger av forskjeller i 
arbeidsproduktivitet og hvor antall DRG-poeng per årsverk er brukt som mål på 
arbeidsproduktivitet. Beregningen viser, på samme måte som beregning av forskjeller i 
kostnader per DRG-poeng, betydelige forskjeller innenfor fagområdene. Samlet forskjell i 
årsverk i forhold til den enheten som innenfor det enkelte fagområde har høyest 
arbeidsproduktivitet, utgjør om lag 680 årsverk. 130 årsverk av denne forskjellen kan 
forklares med ulikheter i tilbud innenfor rehabiliteringsområdet.  
 
I forhold til gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet viser sammenligningen en samlet forskjell 
for de enhetene som har arbeidsproduktivitet lavere enn gjennomsnittet, på om lag 200 
årsverk. Ulikt tilbud innenfor rehabiliteringsområdet utgjør 50 årsverk av dette, jfr. tabell 3 i 
saksutredningen. 
 
I saksutredningen presenteres forslag til foretaksvis prioritering av det videre arbeid i det 
enkelte helseforetak. 
 
Sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, renhold/vaskeri og teknisk drift 
Sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, renhold/vaskeri og teknisk drift ved den 
somatiske virksomheten viser en samlet kostnadsforskjell i forhold til enheten med lavest 
kostnad innenfor de aktuelle områdene på 194 mill. kr. Nordlandssykehuset Bodø og 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø inngår i denne sammenligningen. 
Lokalsykehusenes andel av forskjellen innenfor teknisk drift utgjør om lag 140 mill kr og 
inngår i kostnadsforskjellene presentert foran. 
 
Deler av forskjellen innenfor teknisk drift, skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved 
noen av sykehusenhetene i 2008. 
 
Sammenligningen er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene og eventuelle svakheter 
og feil i dette materialet har derfor betydning for resultatene. Svakheter og feil i materialet 
kan være knyttet til de samme forhold som er omtalt foran. Det må antas at 
kostnadsforskjellen på 194 mill kr derfor neppe vil kunne utlignes fullt ut. 
 
Det er knyttet samme forutsetninger og usikkerhet til disse beregningene som for 
sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene. 
 
Forskjellene innenfor dette området bør følges opp med ytterligere analyser. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til den foreliggende dokumentasjonen, hvor kostnadene og 

arbeidsproduktiviteten innenfor den DRG-finansierte virksomheten ved de ni 
lokalsykehusenhetene og kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift ved alle enhetene er 
sammenlignet. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene legger 
kunnskapen om disse kostnadsforskjellene til grunn for det videre arbeid med tilpasning 
av kostnadene i det enkelte helseforetak.. 

 
2. Styret ber om at tilsvarende sammenligninger gjøres for andre deler av virksomheten og at 

det etableres rutiner og systemer for løpende sammenligning av kostnadsnivå og 
arbeidsproduktivitet. 

 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i  
 Helse Nord 2007 og 2008” 
 Rapport ”Sammenligning av kostnader innenfor deler av  
 driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008” 
 
 - se våre hjemmesider http://www.helse-nord.no/article58998-1079.html 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Helse Nord med tilhørende helseforetak har i lengre tid hatt betydelige økonomiske 
utfordringer i form av regnskapsmessige underskudd. Dette er ikke i samsvar med eiers krav 
om balanse. Samtidig er Helse Nord det regionale helseforetaket med størst behov for 
oppgradering av sine bygg og anlegg. En ambisiøs investeringsplan for oppgradering av bygg 
og anlegg lar seg ikke realisere uten at vi skaffer oss overskudd i økonomien. Følgelig må 
Helse Nord skaffe seg overskudd i driften. 
 
SAMDATA for 2007 viser at helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå, målt i 
kostnad per DRG-poeng, på gjennomsnitt eller høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Ingen av foretakene har et kostnadsnivå som er lavere enn gjennomsnittet. Med 
en kostnadsindeks på 1,15 og en samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 
mrd kr, utgjør forskjellen fra gjennomsnittet i landet om lag 750 mill kr. Forskjellen fra det 
regionale helseforetaket som har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,03) utgjør om lag 600 
mill kr. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha et særskilt 
fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. 
 
I NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (”Magnussenutvalget”) 
legges til grunn at inntektssystemet både skal fange opp forhold ved befolkningen som reelt 
påvirker behovet for spesialisthelsetjenester og variasjoner i kostnadene forbundet med å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Utvalget konstaterer at der er betydelige forskjeller i kostnadene per 
DRG-poeng ved somatiske akuttsykehus, men legger til grunn at disse forskjellene ikke alene 
kan forklares ut fra forskjeller i produktivitet. Slike forskjeller kan oppstå pga av strukturelle 
faktorer, regionale lønnsforskjeller, størrelse/skala, rekrutteringsmuligheter, turnover, 
akuttberedskap osv. I tillegg vil kostnadsforskjellene kunne skyldes lovpålagte oppgaver ut 
over pasientbehandling som forskning, utdanning og pasientopplæring som har forskjellig 
volum og vekt i ulike foretak..  
 
”Magnussenutvalget” gir derfor aksept for at der er kostnadsforskjeller i pasientbehandlingen 
innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I utredningen 
beregnes denne til 9,5 % for Helse Nord, dvs. det legges til grunn at kostnadene ved 
pasienthandling innenfor de aktuelle områdene er 9,5 % høyere i Helse Nord enn 
gjennomsnittet for landet. I den grad slike kostnadsforskjeller forekommer internt i Helse 
Nord, må det tas hensyn til dette ved vurdering av kostnadsforskjeller mellom 
sykehusenhetene. Grunnlaget for slike legitime kostnadsforskjeller mellom foretak i Helse 
Nord er ikke undersøkt i denne rapporten, men det er grunn til å anta at slike forskjeller også 
foreligger mellom våre foretak. 
 
I inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord korrigeres for variasjoner i 
kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning og særlig kostnadskrevende 
pasienter. I tillegg kompenseres for særskilte kostnader knyttet til strukturulemper samt 
særskilte funksjoner. Dimensjoneringen av disse komponentene vil kunne gi 
kostnadsforskjeller mellom sykehusenhetene.  
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Kostnadene for Helse Nord utgjør i 2008 11,5 mrd kr slik det går frem av tabell 1 nedenfor. 
Av kostnadene innenfor somatikk på 7,6 mrd kr, er det omlag 1,7 mrd kr som er gjenstand for 
sammenligning i denne rapporten. 
 

Finnmark Helgeland NLSH UNN HN Totalt

Funksjon(T) Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel

Somatikk 834,3 56,9 % 855,8 68,5 % 1 839,0 63,9 % 3  679,7 71,1 % 362,4 48,1 % 7  571,1 65,7  %

Psykiatri 249,7 17,0 % 146,9 11,8 % 630,1 21,9 % 783,4 15,1 % 67,1 8,9 % 1  877,3 16,3  %

Rus 25,3 1,7 % 8,7 0,7 % 39,3 1,4 % 186,5 3,6 % 0,0 0,0 % 259,8 2,3  %

Ambulanse 141,5 9,6 % 109,0 8,7 % 152,7 5,3 % 282,3 5,5 % 257,7 34,2 % 943,2 8,2  %

Pasienttransport 162,9 11,1 % 99,8 8,0 % 159,0 5,5 % 161,9 3,1 % 32,4 4,3 % 616,0 5,3  %

Øvrig 53,6 3,7 % 28,2 2,3 % 59,5 2,1 % 79,1 1,5 % 34,1 4,5 % 254,5 2,2  %

Sum 1  467,4 100,0 % 1 248,5 100,0 % 2 879,5 100,0 % 5  172,9 100,0 % 753,7 100,0 % 11  522,0 100,0  %  
Tabell 1: Funksjonsfordelt regnskap per 2008 (mill kr) 
 
Målsetting og forventet resultat 
Målsettingen for sammenligning av kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i 
Helse Nord er å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller mellom 
helseforetak i Helse Nord. Dermed kan slik kunnskap være grunnlag for iverksetting av tiltak 
som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de 
betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er 
betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og 
øvrige regionale helseforetak, langt utover det ”Magnussenutvalget” har beregnet (9,5 %) som 
”rettferdige” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået i 
henhold til SAMDATA 2007 utgjør 5,5 % -poeng, eller 275 mill kr med et kostnadsgrunnlag 
på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Avviket i resultatkravet fra eier utgjorde i 2007 i overkant av 260 mill kr og i 2008 rundt 220 
mill kr. Dette betyr at Helse Nord, med et kostnadsnivå innenfor somatisk virksomhet i tråd 
med det ”Magnussenutvalget” har lagt til grunn, ville hatt et resultat i samsvar med eiers krav 
både i 2007 og 2008. Omstillingsbehovet til Helse Nord er imidlertid høyere enn dette fordi 
det også foreligger et betydelig behov for fornyelse av bygninger og utstyr. 
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
foretaksnivå.  En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå 
som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på 
sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som 
medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, 
gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som 
det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke 
sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og 
avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
  
Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-
poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder målt som DRG-poeng per årsverk. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring 
knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og 
fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. 

side 14



 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet 
kostnadsnivå viser analysene at det også innenfor disse finnes enkelte fagområder har 
potensial for forbedring.  
 
Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og 
fagområdene. Det presenteres derfor data både for 2007 og for 2008 i samme tabell. Siden 
fokus er sammenligning mellom sykehusenheter og fagområder presenteres ikke indikatorer 
for endring fra 2007 til 2008. Dette gjøres i et eget avsnitt avslutningsvis i rapporten.  
 
Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
Med bakgrunn i de funn som er gjort er det nedenfor gitt en foretaksvis oversikt over hvilke 
områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
For en rekke av forslagspunktene er det gjort sammenligning mot et foretak som har lavt 
kostnadsnivå. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag eller ambisjon om at 
kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer 
mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger 
må gjøres i det enkelte HF. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av 
sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold.  
 
Helse Finnmark  
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de 
to enhetene med et kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet, på om lag 64 mill kr. Om en 
bruker beste resultat innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på 
nærmere 145 mill kr. Forskjell i antall årsverk utgjør 88 målt mot gjennomsnittet og 229 målt 
mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse 
Finnmark bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og 
en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
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Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark: 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
De to lokalsykehusenhetene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fremstod i 2007 med 
svært ulikt kostnadsnivå, hvor Harstad fremstår som den enheten som hadde det laveste 
kostnadsnivået, mens Narvik var blant enhetene med høyest kostnadsnivå. Dette er endret noe 
i 2008 ved at Harstad har hatt en betydelig økning i sitt kostnadsnivå mens Narvik reelt har 
redusert sitt. Narvik har likevel fortsatt et høyt kostnadsnivå mens Harstad har kostnader 
under gjennomsnittet.  
 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en kostnadsforskjell på 
om lag 24 mill kr i 2008, en reduksjon på ca. 6 mill kr fra 2007. Om en bruker beste resultat 
innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på nærmere 100 mill kr. 
Forskjellen i antall årsverk utgjør 54 sammenlignet mot gjennomsnittet og 217 sammenlignet 
mot beste resultat innenfor hvert fagområde.  

1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Kirkenes. Området har til sammen rundt 63 
årsverk og har 20 flere årsverk enn Sandnessjøen når det tas hensyn til forskjell i 
aktivitet. 

2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Hammerfest. Området har rundt 95 årsverk og har 
18 flere årsverk enn Rana når det tas hensyn til forskjell i aktivitet. 

3. Drift Hammerfest. Området har om lag 90 årsverk, en forskjell i forhold til Rana på 11 
årsverk når det korrigeres for aktivitet. 

4. Drift Kirkenes. Området har om lag 72 årsverk, en forskjell på 20 årsverk i forhold til 
gjennomsnitt. 

5. Føde/gyn Hammerfest. Området har i overkant av 37 årsverk og har 10 flere årsverk 
enn Harstad når det tas hensyn til forskjell i aktivitet 

6. Medisin Kirkenes. Området har i overkant av 64 årsverk og har 10 flere årsverk enn 
Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

7. Medisin Hammerfest. Området har om lag 94 årsverk og har 20 flere årsverk enn Rana 
når det korrigeres for aktivitet. 

8. Føde/gyn Kirkenes. Området har om lag 27 årsverk, 6 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for aktivitet. 
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Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innefor Universitetssykehuset 
Nord-Norge: 

 
Nordlandssykehuset  
De to sykehusenhetene til Nordlandssykehuset har et kostnadsnivå noe under gjennomsnittet 
for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. I forhold til beste resultat innenfor 
hvert fagområde fremkommer de to enhetene med en forskjell på til sammen omlag 50 mill kr. 
Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 89 årsverk. 
 
Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Nordlandssykehuset: 

 
  

1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Narvik. Området har 71 årsverk, som når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet er 28 flere enn Sandnessjøen. 

2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Harstad. Området har 113 årsverk. Korrigert for 
forskjell i aktivitet er dette 25 flere enn Rana. 

3. Medisin Narvik. Området har 62 årsverk. Korrigert for forskjell i aktivitet er dette 9 
flere årsverk enn Sandnessjøen. 

4. Drift Narvik. Området har i overkant av 62 årsverk og et avvik i forhold til 
gjennomsnittlig kostnadsnivå på 9,7 mill kr. 

5. Kirurgi Narvik. Området har om lag 58 årsverk, 13 flere enn Vesterålen når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet. 

6. Medisin Harstad. Området har om lag 105 årsverk, som er 13 flere enn Rana når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet. 

7. Drift Harstad. Området har 95 årsverk og kostnader som er 17,8 mill kr høyere enn 
Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

8. Kirurgi Harstad. Området har 99 årsverk, 17 flere enn Rana når det korrigeres for 
forskjell i aktivitet. 

1. Drift Vesterålen. Området har nærmere 59 årsverk. Kostnadsnivået er 9,6 mill kr 
høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Vesterålen. Området har om lag 58 årsverk, som 
er 8 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

3. Medisin Vesterålen. Området har om lag 66 årsverk, 10 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet. Forskjellen i kostnad utgjør 3,5 mill kr. 

4. Drift Lofoten. Området har om lag 39 årsverk, 6 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for forskjell i aktivitet.  

5. Radiologi Vesterålen. Området har nærmere 12 årsverk, 3 flere enn Sandnessjøen når 
det korrigeres for aktivitet. 

6. Medisin Lofoten. Området har om lag 54 årsverk, 7 flere enn Sandnessjøen når det 
korrigeres for aktivitet. 

7. Laboratorie Lofoten. Området har nærmere 9 årsverk og et kostnadsnivå som er 1,6 
mill kr høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 

8. Laboratorie Vesterålen. Området har nærmere 12 årsverk og et kostnadsnivå som er 
2,1 mill kr høyere enn Harstad når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 
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Helgelandssykehuset 
To av de tre sykehusenhetene (Rana og Sandnessjøen) på Helgeland har et kostnadsnivå på 
nivå med det laveste av de enhetene som er sammenlignet. Det tredje (Mosjøen) har et 
kostnadsnivå blant de høyeste. Kostnadsnivået ved Rana og Sandnessjøen er økt reelt i 2008 
mens Mosjøen har redusert sine kostnader reelt. Samlet har Helgelandssykehuset et 
kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse Nord. Sammenlignet mot beste resultat 
innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 80 mill kr. Målt i 
årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 140 årsverk. 
 
Deler av forskjellene mellom Mosjøen og Sandnessjøen vil kunne forklares ved omleggingen 
av det akuttkirurgiske tilbudet hvor aktivitet er flyttet fra Mosjøen til Sandnessjøen. 
 
Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset: 

 
Datagrunnlag og avgrensning 
Sammenligningen er avgrenset til den DRG-relaterte virksomheten ved alle 
lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det er etablert modell for Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø, men disse er holdt utenfor i sammenligningen 
nedenfor fordi tilbudet ved disse to enhetene er mer differensiert og derfor mindre 
sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusenhetene.  
 
Det er gjort en egen sammenligning av Nordlandssykehuset Bodø mot Helse Sunnmøre 
Ålesund og det vurderes gjort en tilsvarende sammenligning for Universitetssykehuset Nord-
Norge i forhold til St. Olavs hospital.  
 
Når det gjelder psykiatri er aktivitetsdataene mangelfulle. Det vil bli likevel bli sett på 
mulighetene for å gjøre analyser med det grunnlaget som foreligger. 

1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen. Området har 48 årsverk, som korrigert 
for forskjell i aktivitet, er 19 flere enn Sandnessjøen og 22 flere enn Lofoten. 
Kostnaden er 9,5 mill kr høyere enn Sandnessjøen. 

2. Medisin Mosjøen. Området har om lag 53 årsverk, som korrigert for forskjell i 
aktivitet, er 3 flere enn Lofoten og 10 flere enn Sandnessjøen. 

3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana. Området har om lag 70 årsverk, som 
korrigert for forskjell i aktivitet, er 13 flere enn Sandnessjøen. 

4. Drift Rana. Området har om lag 70 årsverk. Forskjell i kostnad i forhold til 
Sandnessjøen utgjør 7,3 mill kr. 

5. Drift Mosjøen. Området har 44 årsverk og en forskjell i kostnad i forhold til 
Sandnessjøen på 4,3 mill kr. 

6. Kirurgi Sandnessjøen. Området har nærmere 54 årsverk, 15 flere enn Rana når det 
korrigeres for aktivitet og 12 flere enn Vesterålen. Kostnadene er 4,3 mill kr høyere 
enn i Rana. 

7. Radiologi Rana. Området har om lag 17 årsverk. Når det korrigeres for aktivitet er 
dette om lag 5 flere enn Sandnessjøen. Kostnadsforskjellen utgjør 1,4 mill kr. 

8. Føde/gyn Sandnessjøen. Området har om lag 21 årsverk. Korrigert for forskjell i 
aktivitet er dette 6 flere enn Vesterålen og et kostnadsnivå som er 4,1 mill kr høyere.  
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Ved etablering av kostnadsgrunnlaget for analyse er følgende kostnader holdt utenfor: 
 Avskrivninger 
 Pensjon 
 Arbeidsgiveravgift 
 
Begrunnelsen for dette er at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan avskrivninger og 
pensjon fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan 
dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å 
ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen. 
Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. 
 
Samlet utgjør pensjon, arbeidsgiveravgift og pensjon om lag 450 mill kr i 2008 for de 
enhetene som inngår i sammenligningen.  
 
Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG-poeng som 
presenteres: 
 Administrasjon 
 Ambulanse 
 Psykiatri 
 Rus 
 Pasienttransport 
 Gjestepasienter 
 TNF-hemmere 
 Behandlingshjelpemidler 
 Andre felleskostnader 
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette 
gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Setermoen, Nordreisa og Steigen. Denne 
virksomheten er holdt utenfor analysene både hva angår kostnad og aktivitet siden det er 
virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. 
 
Forhold som kan forklare kostnadsforskjeller 
Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i 
svakheter i den metoden for å sammenligne kostnader som er valgt. Dette gjelder blant annet: 
 Overlegepermisjon/ekstra ferie i Finnmark 
 Ulik organisering  
 Ulik gruppering av inntekter og kostnader 
 DRG-systemet 
 Poliklinikkinntektene og omfanget av disse 
 
I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av 
ressurser. Dette er det nærmere redegjort for i rapporten. 
 
Resultater sammenligning av kostnadsforskjeller ved lokalsykehusene 
Nedenfor oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført av 
sykehusenhetene i Helse Nord (unntatt Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø). Sammenligningen viser betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike 
sykehusenhetene.  
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Om de sykehusenhetene som i 2008 hadde et kostnadsnivå over gjennomsnittet innenfor de 
ulike fagområdene, hadde redusert sine kostnader til gjennomsnittlig nivå og de som har 
lavere kostnader enn gjennomsnittet, opprettholdt sitt nivå, ville kostnadene kunne reduseres 
med 122 mill kr, jfr. tabell 2. 
 
Sammenligningen mot ”beste praksis” innenfor hvert fagområde viser en samlet 
kostnadsforskjell i 2008 på 378 mill kr, en økning på 20,4 mill kr fra 2007.  
 
2008 

Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opera Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum

HAMMERFEST 9,2          6,8         5,3              ‐                3,8                     ‐               0,6             1,9      ‐        27,6    

HARSTAD ‐          ‐         ‐             4,1                ‐                     ‐               ‐             0,4      ‐        4,4      

KIRKENES 4,0          5,9         2,8              7,8                8,6                     2,1                1,2             3,6      0,3         36,4    

LOFOTEN ‐          ‐         0,1              ‐                ‐                     1,0                ‐             ‐      ‐        1,1      

MOSJØEN 2,1          ‐         1,4              ‐                4,2                     0,7                ‐             ‐      2,9         11,2    

NARVIK 0,1          0,3         ‐             ‐                7,7                     0,9                1,0             9,7      ‐        19,8    

RANA ‐          ‐         ‐             ‐                ‐                     ‐               0,3             1,0      3,5         4,8      

SANDNESSJØEN ‐          2,8         0,2             8,0              ‐                   ‐             ‐            ‐      ‐       11,0  

VESTERÅLEN 2,1          ‐         ‐             3,2                ‐                     0,2                0,4             ‐      ‐        5,8      

Totalt 17,5        15,8       9,8              23,1              24,4                   4,8               3,6             16,6    6,7        122,1   
 
2007

Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaanestesi/operasjoLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum

HAMMERFEST 5,6            7,3         5,4             ‐          4,5                        ‐                   0,0              7,6       0,6        31,0     

HARSTAD ‐            ‐        ‐            2,9          ‐                        ‐                   ‐              ‐       ‐        2,9        

KIRKENES 5,8            3,4         2,4             5,7          4,0                        1,5                   0,8              6,4       0,9        31,0     

LOFOTEN ‐            ‐        1,4             ‐          ‐                        0,5                   ‐              ‐       ‐        1,8        

MOSJØEN 2,3            0,6         1,9             ‐          5,0                        0,5                   1,4              0,5       1,2        13,4     

NARVIK 7,5            1,1         ‐            ‐          9,1                        2,4                   2,1              5,5       ‐        27,6     

RANA ‐            ‐        ‐            ‐          ‐                        0,3                   0,8              ‐       ‐        1,0        

SANDNESSJØEN ‐            ‐        0,2             7,3        ‐                      ‐                 ‐             ‐       1,0        8,5      

VESTERÅLEN ‐            3,2         ‐            3,5          ‐                        ‐                   0,1              2,8       ‐        9,6        

Totalt 21,2          15,6      11,3          19,4        22,6                      5,1                   5,2              22,8     3,7        126,9     
Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor 
hvert fagområde (mill kr) 
 
I tabell 3 er oppsummert forskjeller i arbeidsproduktivitet målt i årsverk og mot 
gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor det enkelte fagområde. Arbeidsproduktiviteten 
er målt som DRG-poeng per årsverk. Om en ser bort fra hab/rehab, hvor forskjellene skyldes 
ulikt tilbud, viser tabellen at det er størst forskjell innenfor operasjon/intensiv/mottak/anestesi 
i forhold til gjennomsnittsnivået. I forhold til Sandnessjøen, som har høyest 
arbeidsproduktivitet innenfor dette området, utgjør forskjellen 46 årsverk. Samlet for alle 
deler av virksomheten utgjør forskjellen 199 årsverk. Omlag halvparten av dette er knyttet til 
Narvik og Kirkenes. 
 
Samlet arbeidsproduktivitet varierer fra 11,9 DRG-poeng per årsverk i Kirkenes til 16,8 
DRG-poeng per årsverk i Sandnessjøen og Rana. Arbeidsproduktiviteten er økt med 0,3 
DRG-poeng per årsverk (1,8 %) fra 2007 til 2008 
 
Sammenligningen mot ”beste praksis” innenfor hvert fagområde viser en samlet i årsverk i 
2008 på 677, en økning på 27 fra 2007.  Forskjellen er størst i Harstad og Kirkenes med hhv. 
130 og 126 årsverk. 
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2008 

Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestLaboratorie Radiologi Drift Sum

HAMMERFEST 8                 ‐          6                     ‐             4                      ‐                  ‐              5            24          

HARSTAD 3                 2              ‐                  10              7                      ‐                  1                 ‐        23          

KIRKENES 4                 5              5                     16              8                      3                      3                 20         64          

LOFOTEN ‐             ‐          0                     ‐             ‐                  ‐                  0                 ‐        0            

MOSJØEN 3                 ‐          3                     ‐             13                    2                      2                 0            24          

NARVIK 0                 9              ‐                  ‐             13                    2                      ‐              8            31          

RANA ‐             ‐          ‐                  ‐             ‐                  ‐                  1                 ‐        1            

SANDNESSJØEN ‐            8              ‐                 17            ‐                ‐                ‐              ‐        24        

VESTERÅLEN 1                 ‐          ‐                  7                ‐                  ‐                  ‐              ‐        8            

Totalt 19               23            14                   50              46                    7                      7                 32         199          
 
2007 

Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensivLaboratorie Radiologi Drift Sum

HAMMERFEST ‐         3             9                 ‐               9           ‐               ‐              12            32            

HARSTAD 1             ‐         ‐             7                   2           ‐               0                  ‐           10            

KIRKENES 6             ‐         5                 15                 10        3                  4                  23            65            

LOFOTEN ‐         ‐         3                 ‐               ‐       1                  ‐              ‐           3              

MOSJØEN 3             1             5                 ‐               10        3                  3                  ‐           24            

NARVIK 15           7             ‐             ‐               19        2                  1                  9               54            

RANA ‐         ‐         ‐             ‐               ‐       1                  1                  ‐           1              

SANDNESSJØEN ‐        ‐         ‐            14               ‐     ‐             ‐             ‐           14          

VESTERÅLEN ‐         5             ‐             9                   ‐       ‐               ‐              ‐           14            

Totalt 24           16           21               45                 50        9                  9                  44            218            
Tabell 3: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot 
gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 
 
Resultater sammenligning av kostnader innenfor kjøkken, renhold/vaskeri og teknisk drift 
Nedenfor presenteres oppsummering av sammenligning av kostnadene innenfor kjøkken, 
renhold/vaskeri og teknisk drift ved den DRG-finansierte virksomheten. Sammenligningen er 
basert på samme forutsetninger og prinsipper som sammenligningen av lokalsykehusene. I 
tillegg inngår Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø i 
sammenligningen. 
 
Rapporten følger saken som trykt vedlegg. 
 
I tabell 4 er vist samlet forskjell og forskjell per område i mill. kr. Kostnadsforskjellene er 
beregnet med utgangspunkt i kostnadsnivået til den enheten som har de laveste kostnadene. 
Som det går frem av tabellen utgjør forskjellen om lag 194 mill kr når virksomheten i Bodø 
og Tromsø inkluderes. Det betyr at om alle sykehusenhetene hadde et kostnadsnivå 
tilsvarende enheten med lavest nivå (”beste praksis”), kunne kostnadene til disse områdene 
være om lag 194 mill kr lavere.  
 
Deler av forskjellen innenfor teknisk drift, skyldes ekstraordinære vedlikeholdskostnader ved 
noen av sykehusenhetene i 2008. 
 
Sammenligningen er basert på regnskapsmateriale til helseforetakene og eventuelle svakheter 
og feil i dette materialet har derfor betydning for resultatene. Svakheter og feil i materialet 
kan være knyttet til de samme forhold som er omtalt foran. Det må antas at 
kostnadsforskjellen på 194 mill kr derfor neppe vil kunne utlignes fullt ut. 
 
Forskjellene innenfor dette området bør følges opp med ytterligere analyser. 
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Sum av RE2008 Sykehusenhet

Kategori 2 HAMMEHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNEVESTERÅBODØ TROMSØ SUM

Kjøkken 2,5 2,7 2,7 1,3 0,4 4,1 1,6 2,4 3,1 1,4 16,5 38,7

Vaskeri/renhold 5,3 6,3 4,2 2,4 1,6 4,8 4,8 1,7 1,6 5,9 3,2 41,9

Teknisk drift 6,3 21,3 6,7 5,6 3,2 15,7 13,2 2,7 9,6 6,1 22,7 113,3

Totalt 14,1 30,4 13,6 9,4 5,2 24,6 19,6 6,8 14,2 13,5 42,5 193,9  
Tabell 4: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift i 2008, mill kr. 
 
Endring i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2008 
Kostnadene per DRG-poeng økte med 9,0 % ved lokalsykehusene. Dette er i overkant av 4 % 
mer enn den kostnadsøkningen det er kompensert for gjennom statsbudsjettet for 2008. 
Veksten for all DRG-virksomheten i Helse Nord ekskl. laboratorie utgjorde 5,2 %. 
 
Det er betydelige forskjeller i vekst mellom sykehusenhetene, hvor Harstad har en vekst i 
kostnadene på 18,9 % mens Mosjøen har en vekst på 0,6 %. Et element i kostnadsveksten for 
Harstad er relatert til ekstraordinære vedlikeholdskostnader i 2008. Harstad har også en 
betydelig aktivitetsnedgang (om lag 5-6 %) uten at kostnadene er redusert tilsvarende.  
 
Et trekk ved utviklingen fra 2007 til 2008 er at sykehusenhetene med lavt kostnadsnivå i 2007 
hadde høy vekst fra 2007 til 2008, mens enhetene med høyt nivå hadde lav vekst. Unntaket er 
Kirkenes, som har høyt nivå i 2007 og høy vekst fra 2007 – 2008.. 
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Figur 1: Endring i kostnad per DRG-poeng fra 2007 til 2008 ved lokalsykehusene 
 
Arbeidsproduktiviteten økte med 1,8 % fra 2007 til 2008 for lokalsykehusene. Også her er det 
store forskjeller, med en økning for Narvik på 10,6 % mens Harstad har en reduksjon på 3,7 
%. 
 
I tabell 5 nedenfor er vist kostnad per DRG-poeng i 2007 og 2008 samt endring fra 2007 til 
2008 når også Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge inkluderes. 
Laboratoriekostnadene er holdt utenfor fordi deler av laboratoriekostnadene til 
lokalsykehusene inngår i kostnadene til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø, fordi det ikke er etablert avregningsordninger blant annet knyttet 
til prøver for primærhelsetjenesten. 
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Av tabellen går det frem at veksten i Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø var betydelig lavere enn gjennomsnittet med en vekst på hhv. 1,2 % og 
3,2 % og bare Mosjøen hadde lavere vekst enn Nordlandssykehuset Bodø.  
 

Kost per DRG   Kost per DRG   Endr. kost per 

HF Sykehusenhet 2007 2008 DRG 2007 2008

Finnmark HAMMERFEST 40 002 42  059 1,051

KIRKENES 41 251 45  565 1,105

Totalt Finnmark 40 479 43  393 1,072

Helgeland MOSJØEN 39 309 39  540 1,006

RANA 30 088 33  292 1,106

SANDNESSJØEN 30 117 33  055 1,098

Totalt Helgeland 31 813 34  376 1,081

NLSH LOFOTEN 30 433 33  342 1,096

VESTERÅLEN 33 497 35  574 1,062

BODØ SOMATIKK 33 196 33  585 1,012

Totalt NLSH 32 934 33  871 1,028

UNN HARSTAD 29 762 35  385 1,189

NARVIK 39 520 40  405 1,022

TROMSØ SOMATI 37 455 38  648 1,032

Totalt UNN 36 421 38  320 1,052

Totalt 35 273 37  090 1,052  
Tabell 5: Kostnad per DRG-poeng 2007 og 2008 samt endring 2007 til 2008 ekskl. laboratorie 
 

side 23



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 39-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 4-2009 
 Sakspapirer ettersendes. 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
 

side 24



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200800531-59 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf.75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 40-2009  JUSTERING AV ØKONOMISKE RAMMER  
 BUDSJETT 2009 – NR. 2 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken oppdateres drift- og investeringsrammer for 2009, basert på beslutninger, 
vedtak og forslag som er kommet etter siste rammeendring i mars. For å kunne foreta en tett 
oppfølging av helseforetakene er det nødvendig med oppdaterte og presise rammer. Det er 
fattet administrative beslutninger, og styret i Helse Nord RHF har fattet vedtak som medfører 
endringer i rammebetingelsene. I saken orienteres det om tidligere vedtak, og det fremmes 
forslag til konkrete nye vedtak.  
 
Følgende beslutninger er fattet og medfører endringer i foretakenes rammer: 
Andre tildeling omstillingsmidler 
Adm. direktør fikk i styresak 18-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 – nr. 1 
myndighet til å tildele resterende omstillingsmidler for 2009. 
 
Etter en gjennomgang av søknadene fra helseforetakene er det gitt klarsignal for ytterligere 
prosjekter på til sammen 14 mill kroner. Det tildeles 2,2 mill kroner i prosjektmidler og 11,8 
mill kroner i økt investeringsramme. Foretakene settes med dette i stand til å gjennomføre de 
mest lønnsomme prosjektene. 
 
Følgende prosjekt er godkjent: 

Foretak Omstillingstiltak 
Omsøkt 
sum Drift Invest 

Årlig kost 
red/økt inntekt 

FINNM Resirkulering av BHM 0,6 0,1 0,5 0,6
FINNM Undersøkelsesrom kirurgisk poliklinikk K 0,3 0,3 0 0,47
FINNM skiftestue for bedre logistikk, 2,9 0,1 2,8 1,5
Helgel Mosjøen, sammenslåing FAM/Intensiv 2,4 0,2 2,2 3,2
NLSH Lofoten 0,7 0,6 0,1 0,9
NLSH Rehab varmepumpe Vesterålen 0,5 0 0,5 0,45
NLSH Imatis mellomvareprosjekt ved avdeling f 5,0 0,5 4,5 5
NLSH Etablering av Autoklave NLSH Lofoten 0,9 0,3 0,6 0,7
NLSH Bærbart ekkoapparat kardiologisk seksjo 0,7 0,1 0,6 0,5

Total 14,0 2,2 11,8 13,3

Total Drift Investering
FINNM 3,8 0,5 3,3
Helgel 2,4 0,2 2,2
NLSH 7,8 1,5 6,3

Total 14 2,2 11,8  
 
Som det fremgår av tabellen vil vi ved å sette inn 14 mill kroner i disse prosjektene realisere 
driftsbesparelser på over 13 mill kroner pr. år. 
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Endret finansieringsansvar for forskningsmidler 
I styresak 18-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 – nr. 1 ble 
forskningsmidlene fordelt. I ettertid er det oppdaget at det ble gjort noen feil i fordelingen 
mellom helseforetak og Universitetet i Tromsø. I tillegg vil en overføre deler av det 
økonomiske ansvaret for Senter for Aldersforskning fra UiT til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN). 
 
Ett prosjekt under Somatisk forskningsprogram på kr. 525 000 ble feilaktig fordelt til UNN, 
mens det er Nordlandssykehuset HF som skal gjennomføre det. 
 
Tilsvarende ble et prosjekt under samme program på kr. 626 000 feilaktig fordelt til 
Universitetet i Tromsø, det er UNN som skal gjennomføre det. 
 
Det er fordelt kr. 648 000 til UNN, til fullfinansiering av et prosjekt som startet opp i 2008. 
 
Det overføres kr. 1 499 860 til UNN for at UNN skal overta delansvar for 
forskningsprosjekter under Senter for Aldersforskning. 
 
Disponering av ubrukte opptrappingsplan midler psykiatri 
I styremøtet, den 22. april 2009 ble det under adm. direktørs orienteringer opplyst at det pr. 
31. desember 2008 sto igjen til sammen 47,1 mill kroner i foretaksgruppen av tidligere års 
bevilgninger til opptrappingsplanen psykiatri. 
 
Fra 1.1.2009 skal opptrappingsplanen for psykiatri være fullført og tidligere øremerkede 
inntekter er fra og med 2009 lagt inn i basisrammen.  
 
I løpet av andre halvår 2009 settes rus/psykiatrienheten og enhet for idømt behandling i drift 
ved Nordlandssykehuset HF. 
 
Status pr 31.12.2008 etter regnskapsavslutningen var at det sto igjen 47,1 mill fordelt slik: 
Helse Finnmark HF 21,8 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF 4,6 mill kroner 
Helse Nord RHF 20,7 mill kroner 
Totalt 47,1 mill kroner 
 
Årsaken til at midler gjenstår er forsinket fremdrift knyttet til opptrappingen ved flere foretak, 
dette har blant annet medført at Helse Nord RHF ikke har delt ut alle midlene tidligere år. 
 
Fagavdelingen sendte 18.12.2008 er brev til foretakene hvor det fremgår at ”Helse Nord RHF 
vil komme tilbake med konkrete retningslinjer både for bruk og regnskapsmessig håndtering 
av disse midlene”. Midlene må benyttes til tiltak innen psykiatrien i samsvar med 
opptrappingsplanens intensjon. Midlene må benyttes slik at de ikke medfører økt fremtidig 
driftsnivå, men kan nyttes til ”engangstiltak” som omstillingstiltak, opplæring, 
kompetanseheving med mer. 
 
I budsjett 2009 er følgende allerede disponert: 
Utdanningsprogram psykiatere  3,0 mill kroner 
 
I denne saken foreslås det å disponere 1 mill kroner til å finansiere videreføring av et prosjekt, 
”kropp og selvfølelse”, som Helse Nord RHF er pålagt å overta ansvaret for.  
 
Det står dermed igjen 43,1 mill kroner. 
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Hoveddelen av de ubrukte midlene i Helse Finnmark HF er knyttet til forsinket etablering av 
samisk kompetansesenter, SANKS. 
 
Det legges opp til at de udisponerte midlene i Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF 
disponeres til tiltak innen psykiatrien i disse foretakene etter søknad til Helse Nord RHF 
v/fagavdelingen. 
 
Midlene sentralt disponeres av styret i Helse Nord RHF, primært i de årlige budsjetter. 
 
Forslag til nye endringer i økonomiske rammer. 
Styrking av controllerfunksjonen i helseforetakene. 
Styret vedtok i styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord å styrke 
controllerfunksjonen i helseforetakene. En forventer at disse nye stillingene vil kunne besettes 
i løpet av sommeren. Det foreslås derfor å bevilge kr. 300 000,- til de fire store 
helseforetakene. Bevilgningen kr. 1 200 000 finansieres ved å redusere RHF-budsjettet. 
 
Overtakelse av enkeltoppgjør pasientreiser  
Styringsgruppen behandlet forslag til fordeling av midler avsatt til formålet i RHF-budsjettet, 
i møte 22. april 2009, der ble prinsipper for fordeling av budsjettramme til helseforetakene til 
oppstart lokale saksbehandlingsenheter vedtatt.  
 
Prinsippene er: 
1) Antall stillinger behandlet av styringsgruppen til ledelse/støtte, reiseplanlegging, 

saksbehandling krav og informasjons- og veiledningstjenester 
2) Fast gjennomsnittslønn for samtlige stillinger 
3) Sosiale kostnader (17,5 % for pensjon, 12 % feriepenger og arbeidsgiveravgift i henhold 

til sats på de ulike stedene) 
4) Oppstarttidspunkt – samme prinsipp for samtlige helseforetak uavhengig av når foretaket 

reelt bestemmer ansettelsesdato (f eks saksbehandlere 2 uker før oppstarttidspunkt, senior 
saksbehandler/lederstillinger fra 1. juni) 

5) Det gjøres fradrag for lønn i juli (feriemåned) 
6) Inventar/utstyr etter fast beløp per årsverk 
7) Lokale opplæringskostnader, lisenskostnader, andre kontorkostnader etc. – fast beløp per 

årsverk 
8) Spesielle oppstartkostnader som dokumenteres av det enkelte helseforetak. : 
 
Følgende er lagt til grunn for fordelingen (jf vedtatte prinsipper): 
1) antall årsverk som tidligere godkjent av styringsgruppen 

 Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ledelse/støtte 1 1 1 1 4 
Saksbehandling 6 7,4 4,6 5,6 23,6 
Reiseplanlegging 3,2 1,4 2,4 1,4 8,4 
Info/veiledning 3 2 2,5 1,5 9 
Sum 13,2 11,8 10,5 9,5 45 
 
De økonomiske konsekvensene av forslagene over blir kr. 7 735 000. Av dette utgjør 
inventar/utstyr for alle til sammen 2 mill kroner. 

side 27



 
 
Regional styringsgruppe foreslår at kr. 7 735 000 fordeles til helseforetakene til dekning av 
ugifter knyttet til oppstart av nye saksbehandlingsenheter i 2009: 
 
Helse Finnmark HF:    kr. 2 013 000 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: kr. 2 072 000 
Nordlandssykehuset HF:   kr. 1 773 000 
Helgelandssykehuset:    kr. 1 877 000 
 
Bevilgning til helårsdrift skjer i budsjett 2010. 
 
Gjennomføring av statlig sysselsettingspakke 
Helse Nord RHF er tildelt 128 mill kroner til gjennomføring av bygningsmessig oppgradering 
og vedlikehold. Styret for Helse Nord RHF vedtok fordeling på tiltak og mellom foretak i 
styresak 5 2009. I ”tillegg til oppdragsdokument 2009” fikk Helse Nord RHF i brev av 3. 
mars 2009 godkjent disponeringen av bevilgningen. Midlene skal både finansiere driftstiltak 
og investering. Dette betyr at foretakene også tilføres likviditet til å gjennomføre 
investeringene. Disse midlene skal håndteres som utsatt inntekt og inntektsføres i takt med 
fremtidige avskrivninger på disse investeringene. (Dette avviker fra Helse Nord RHF’s 
investeringsregime).  
 
Det er styret for Helse Nord RHF som fastsetter investeringsrammer og vedtar eventuelle 
endringer i dem, uavhengig av årsaken til endringene. Saken legges derfor nå frem for styret 
som anmodes om å øke investeringsrammen for 2009 med 37 mill kroner og fordele 91 mill 
kroner til økt vedlikehold. 
 
Det er estimert at gjennomføring av tiltakspakken vil gi en sysselsettingseffekt på 1060 
månedsverk i 2009.  
 
Fordelingen mellom drift og investering blir slik: 
 
Helse Finnmark HF Kostnad Kostnad Kostnad plan Plan Syss.-effekt
(mill. kroner) tiltak totalt invest drift bygg ferdig månedsverk
Finnmarksklin. Karasjok 8,0 8,0 april des. 77
Luftsmitte isolat Kirkenes 4,0 4,0 okt. des. 26
Gulbygg-skifte vindu Kirkenes 2,5 2,5 mai des. 24
Barneavd. Hammerefest 2,5 2,5 mai sept 16
Pasienttransp Hammerfest 2,0 2,0 mai aug. 13
Mottakelse Hammerfest 0,5 0,5 april okt. 3
Øst-fløy Hammerfest 4,0 4,0 mai okt 32
Tak østfløy Kirkenes 0,5 0,5 april sept 4
Laborat. Hammerfest 0,3 0,3 april juli 2
Tak N-øst fløy Hammerfest 0,8 0,8 mai aug. 7
Tak fyrrom Kirkenes 0,5 0,5 mai sept. 5
Dren N-øst fløy Kirkenes 0,5 0,5 april aug. 3
Vindu ktr.fløy Kirkenes 0,5 0,5 mai sept 4
Søsterhjem Hammerfest 0,5 0,5 mai aug. 5
Rehab. pas.v.rom 1,6 1,6 april des. 13
SUM 28,6 7,6 21,0 233  
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UNN HF Kostnad Kostnad Kostnad plan Plan Syss.-effekt
(mill. kroner) tiltak totalt invest drift bygg ferdig månedsverk
Rus Nordlandskl. Narvik 10,0 5,0 5 juni okt. 80
LUO Breivika 10 10 juni des. 80
Pasientventerom Narvik 1,0 1,0 apr. des. 10
Pasientventerom Åsgård 0,6 0,6 juni des. 5
Miljøstasjon Åsgård 2,0 2,0 mars okt. 16
Klima og miljø Narvik 5,6 5,6 mars des. 45
Rehab. tak Færingen 0,6 0,6 juni okt. 4
Fasade/drenering Åsgård 3,8 3,8 juni okt. 24
Vindu/belegg Åsgård 0,4 0,4 juni okt. 3
Takbeslag Breivika 0,6 0,6 juni okt. 4
Rehab kjøleanl. Harstad 3,0 3,0 mars okt. 19
Rehab. Harstad 1,0 1,0 april des. 8
SUM 38,6 14,8 23,8 297  
 
Nordlandssykehuset HF Kostnad Kostnad Kostnad plan Plan Syss.-effekt
(mill. kroner) tiltak totalt invest drift bygg ferdig månedsverk
Rus Salten Bodø 8,0 8,0 mai des 90
Vedlikehold Lofoten 5,0 1,50 3,5 mai nov 48
Lokaler pasientreiser 2,0 2,0 april sept 22
Lokaler MR Vesterålen 4,0 4,0 mai okt 32
K&M Sentrum 1,8 1,10 0,65 mai okt 17
K&M Rønvik 0,9 0,9 mai sept 9
K&M Lofoten 0,2 0,15 april mai 1
K&M Vesterålen 1,2 1,15 mai sept 11
Rehab. v.rom pasient 2,4 2,0 0,4 mai sept 19
SUM 25,4 8,6 16,8 249  
 
Helgelandssykehuset HF Kostnad Kostnad Kostnad plan Plan Syss.-effekt
(mill. kroner) tiltak totalt invest drift bygg ferdig månedsverk
Helseparkprosjekt Mo 6,0 6,0 april okt. 48
Pasienthotell s.hjem Mo 8,0 8,0 juni des. 64
Rehab. vegg Sandnessjøen 9,0 9,0 mai okt. 72
Akuttmottak Mosjøen 6,0 6,0 juni des. 48
Pasientventerom Mo 0,8 0,8 mai des. 8
ENØK Mo 1,5 1,5 april aug. 10
Pasientventerom Mosjøen 0,8 0,8 mai juli 8
ENØK Mosjøen 1,5 1,5 juni sept 10
Pasientventerom Sandnessjøe 0,8 0,8 mai des. 8
ENØK Sandnessjøen 1,0 1,0 juni sept. 6
SUM 35,4 6,0 29,4 281

Total Kostnad Kostnad Kostnad Syss.-effekt
(mill. kroner) tiltak totalt invest drift månedsverk
Helse Finnmark 28,6 7,6 21,0 233
UNN 38,6 14,8 23,8 297
Nordlandssykehuset 25,4 8,6 16,8 249
Helgelandssykehuset 35,4 6,0 29,4 281

Sum 128,0 37,0 91,0 0,0 0,0 1060  
 
Videreføring av prosjekt ”kropp og selvfølelse” 
Videreføring av prosjekt ”Kropp og selvfølelse”. I oppdragsdokumentet punkt 3.3.7 er Helse 
Nord RHF pålagt å ”finansiere og videreutvikle kompetanseprogrammet kropp og selvfølelse 
som et ledd i å styrke tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser. Prosjektet har tidligere 
vært finansiert og styrt av Helsedirektoratet. Det foreslås å videreføre prosjektet etter samme 
mal i 2009 og finansiere bevilgningen på 1 mill kroner med ubrukte opptrappingsplan midler. 
Fra 2010 vil denne oppgaven overføres til den regionale enheten for spiseforstyrrelser for 
unge under 18 år som er etablert ved UNN. 
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Realisering av ombyggingsprosjekt, rusbehandling ved UNN 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer å samlokalisere rus og 
spesialistpoliklinikkens virksomhet i Tromsø. Investeringen er beregnet å koste 41 mill 
kroner. Styret ønsker å starte opp allerede i år, og ber om få økt investeringsrammen med 20 
mill kroner. I saksforelegget opplyses det at denne samlokaliseringen vil redusere de årlige 
driftskostnadene med 7,5 mill kroner. Med dagens rentenivå innebærer dette at denne 
investeringen vil kunne gi et netto bidrag på rundt 4 mill kroner pr. år. 
 
Det er ønskelig å gjennomføre denne investeringen både fordi den vil bidra til å styrke 
økonomien i foretaket, men også fordi den vil gi et oppgradert tilbud til rusmiddelavhengige. 
Med bakgrunn i Helse Nord RHF’s likviditetssituasjon (se økonomirapport nr. 4-2009) er det 
forsvarlig å øke investeringsrammen med 8 mill kroner ut over tidligere vedtak. 
 
Dette er en investering som krever konkret godkjenning fra Helse Nord RHF (jfr. styresak 
109-2007 Konsernbestemmelser investeringer). Adm. direktør vil derfor nå be styret øke den 
samlede investeringsrammen til Helse Nord med 8 mill kroner og frigjøre 12 mill kroner av 
den udisponerte investeringsrammen og åpne for at investeringsrammen til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan økes med 20 mill kroner i år. 
 
Konsernbestemmelser investeringer i Helse Nord RHF stiller konkrete krav til utredninger av 
investeringer generelt og denne type investeringer spesielt og eksplisitt godkjennelse fra Helse 
Nord RHF. Dersom styret slutter seg til forslaget vil investeringen kunne settes i gang når 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har levert søknad i henhold til kravene og søknaden er 
godkjent av RHF-administrasjonen. 
 
Tilleggsbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som foreslås videreført 
til helseforetakene: 
Pilotsykehusprosjekt 
Helse Nord RHF er i brev av 20. mars 2009 tildelt kr. 1 760 000,- i prosjektmidler til 
pilotsykehusprosjekt. Tildelingen gjelder ”Samarbeidsprosjekt mellom Helgelandssykehuset 
og Rana kommune- Helseparken Rana”. 
 
Tildelingen skjer under forutsetning av at de aktiviteter som er beskrevet i søknaden 
gjennomføres. HOD vil komme med en spesifisering av konkrete rammer og krav i eget brev. 
Det foreslås å overføre pengene til Helgelandssykehuset HF som skal føre regnskap for 
prosjektet og disponere midlene i samsvar med føringer fra Helse Nord RHF. 
 
Samhandling med kommunesektoren 
Helse Nord RHF er i brev av 2. april 2009 tildelt kr. 2 500 000,- til gjennomføring av: 
 aktivitetsskole i Finnmark, samhandling mellom kommuner og helseforetak om endringer 

i levevaner hos overvektige barn. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark 
HF og Kautokeino, Lebesby og Alta kommuner. Bevilgning kr. 500.000,- 

 etablering av Prehospital observasjons- og behandlingsenhet (Prebo) og desentralisert 
radiologi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset HF og Steigen, 
Meløy og Saltdal kommuner. Bevilgning kr. 2 000 000,-.  
 

Det foreslås å overføre pengene til Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF som skal 
føre regnskap for prosjektene og disponere midlene i samsvar med føringer fra Helse Nord 
RHF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det bevilges til sammen kr. 1 200 000,- til helseforetakene for å styrke 

controllerfunksjonen. 
 
2. Det bevilges kr. 1 000 000,- til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 

prosjekt ”Kropp og selvfølelse” i 2009.  
 
3. Det bevilges kr. 7 735 000,- til oppstart av saksbehandlingsenheter for enkeltoppgjør 

pasienttransport, fordelt til helseforetakene som følger: 
a. Helse Finnmark HF: kr. 2 013 000 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: kr. 2 072 000 
c. Nordlandssykehuset HF: kr. 1 773 000 
d. Helgelandssykehuset HF: kr. 1 877 000  

 
4. Det bevilges 91 mill kroner til ekstraordinært vedlikehold. 
 
5. Investeringsrammen for 2009 økes med 37 mill kroner som følge av investeringstilskudd 

til gjennomføring av tiltakspakke og ytterligere 8 mill kroner til totalt 720 mill kroner. 
Adm. direktør gis myndighet til å øke investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF for å gjennomføre samlokalisering av rus og spesialpsykiatriklinikken når det 
formelle beslutningsgrunnlaget er på plass. 

 
6. Tilleggsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet til pilotsykehusprosjektet og 

samhandling med kommunesektoren bevilges videre som følger: 
a. Helse Finnmark HF:  kr. 500 000,- 
b. Nordlandssykehuset HF:  kr. 2 000 000,- 
c. Helgelandssykehuset HF: kr. 1 760 000,- 

 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Drifts- og investeringsrammer for 2009 – oppdatert med forslag til vedtak  

i denne saken 
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Vedlegg 
 
JUSTERT INNTEKTSRAMMER 2009 pr. mai 2009

RHF Til styrets disp Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM basisramme vedtatt budsjett 2009 867 697 000 86 145 000 1 161 672 000 3 744 008 000 2 229 911 000 922 974 000 9 012 407 000
Avvik oppdragsdokument/statsbudsjett -599 000 -599 000
Oppfølging av pålegg i oppdragsdokument 4 300 000 -4 300 000 0
Styrking RUS tilbud styresak 13 /2009 -13 650 000 1 125 000 5 125 000 5 150 000 2 250 000 0
Fordeling forskningsmidler basisramme -28 000 000 28 000 000 0
Reduksjon Pensjon 48 000 000 -6 000 000 -26 000 000 -14 000 000 -2 000 000 0
Omstillingsbevilgning -18 200 000 10 000 000 1 000 000 5 000 000 1 900 000 300 000 0
Frikort prosjekt -2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0
Oppstarte enkeltoppgjør pasienttransport -7 735 000 2 013 000 2 072 000 1 773 000 1 877 000 0
Kronikersatsning -850 000 30 000 45 000 745 000 30 000 0
Samhandling med primærhelsetjenesten -7 500 000 7 500 000 0
DRG netteverk -100 000 100 000 0
Controller i foretak -1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0

0
0
0

SUM Justert basisramme 2009 814 762 000 117 246 000 1 168 140 000 3 759 150 000 2 226 279 000 926 231 000 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
Samhandling med primærhelsetjenesten 500 000 2 000 000 2 500 000
Pilotsykehsueprosjekt 1 760 000 1 760 000
Sysselsettings pakke 21 000 000 23 800 000 16 800 000 29 400 000 91 000 000
Forskning basis/resultatbasert 55 400 000 55 400 000
Forskning flytting fra UNN til NLSH -525 000 525 000 0
Økt forskning UNN -2 773 860 2 773 860 0
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 131 408 140 0 22 265 000 112 982 860 43 886 000 31 940 000 342 482 000
Samhandling med primærhelsetjenesten 7 500 000 7 500 000
Forskning basis/resultatbasert -37 786 700 1 456 000 30 217 800 4 276 000 1 836 900 0
Hab/rehab, RUS 1 000 000 626 000 1 626 000
Opptrappingsplan psykiatri 3 000 000 1 000 000 4 000 000

0
Sum justert øvrig ramme øremerkede midler 2009 0
Redusert rente RHF -20 000 000 -20 000 000

0
Netto rente 41 150 000 41 150 000
Sum budsjettramme tildelt 2009 912 383 440 138 396 000 1 199 361 000 3 903 350 659 2 275 067 001 960 007 900 9 388 566 000  
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2009 pr. mai 2009 pr. mai 09
Helse Finnmark HF 2009 2009 justert
Kroniker satsning 200
Utstyr og ombygging, EK KLP 28 500 28 500
Tiltaksplan 7 600
Omstillingsmidler 3 700
Ambulanser 1 250 1 250
Sum 2009 Helse Finnmark 29 750 41 250

UNN  HF 2009 2009
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 15 000 15 000
Utstyr og ombygging, EK KLP 135 000 135 000
RUS, ombygging og utvikling av bygningsmasse
Kronikersatsning 300
Tiltaksplan 14 800
Omstillingsmidler 6 000
Ambulanser 6 250 6 250
Planrammer UNN Narvik 10 000 10 000
Sum 2009 UNN 166 250 187 350

NLSH HF 2009 2009
Kroniker satsning 1 000
Tiltaksplan 8 600
Omstillingsmidler 6 600
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 292 900 292 900
Modernisering NLSH, Vesterålen 20 000 20 000
Utstyr og ombygging, EK KLP 33 000 33 000
SUM 2009 NLSH 345 900 362 100

Helgelandssykehuset HF 2009 2009
Kroniker satsning 200
Tiltaksplan 6 000
Omstillingsmidler 5 700
Utstyr og ombygging, EK KLP 20 500 20 500
Ambulanser 2 500 2 500
Ombygging Helgelandssykehuset Mo 10 000 10 000
SUM 2009 Helgelandssykehuset 33 000 44 900

2009 2009
Investering RUS, v UNN fordeles av Adm.dir 20 000
RHF Felles regionale prosjekt 63 600 63 600
RHF styrets disp 36 500 800
Helse Nord IKT
Sum sykehusapotek og Helse Nord 100 100 84 400

Total inv.ramme 675 000 720 000

Justert investeringsramme 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900132-1 016 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 
 

 

STYRESAK 41-2009  EVALUERING AV SENTER FOR 
 ALDERSFORSKNING 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
Senter for aldersforskning (SAT) har siden 2003 vært ett av Helse Nords forskningsprogram. I 
SAT ivaretas tre fagområder for forskning i Helse Nord: aldersforskning, rehabilitering og 
samhandling med primærhelsetjenesten. 
 
SAT ble fra 2008 lagt organisatorisk til Universitetet i Tromsø (UiT), men fortsatt finansiert 
av Helse Nord RHF og ivaretatt som et av våre forskningsprogram. Styresak 113-2006 
Evaluering og omorganisering av senter for aldersforskning som ble behandlet av styre i 
Helse Nord RHF, den 13. desember 2006, inneholdt en ekstern evaluering av SAT som var 
utført på bestilling av Helse Nord. Styresaken omhandlet også forslag til omorganisering av 
SAT, som ble vedtatt. Det ble forhandlet fram en samarbeidsavtale med UiT våren 2007 om 
driften av SAT. Avtalen ble undertegnet i juni 2007, og effektuert fra 1.januar 2008.  
 
Den nye organiseringen av SAT ved UiT har nå fungert i vel et år. Styret i Helse Nord RHF 
ba i styresak 113-2006 om at ordningen skulle evalueres etter et år, og det legges med denne 
saken fram en intern evaluering, samt forslag til videre ivaretakelse av forskningsfeltene i 
SAT. Vurderingene i denne saken er gjort av forskningsadministrasjonen i Helse Nord og 
instituttleder Svein Mellgren ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, som formelt har 
administrert SAT fra 2008. Leder i forskningsutvalget for SAT, Olav Sletvold ved NTNU og 
St.Olavs hospital, er også konsultert.  
 
Det vises også til styresak 42-2009 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013. I forslaget i 
delmål 4.2. er SAT omtalt på lik linje med øvrige forskningsprogram vi har (somatikk, 
psykiatri/psykisk helse og telemedisin). Forslagene som omhandler SAT i 
forskningsstrategien er tatt inn på bakgrunn av erfaringene med SAT i 2007-2008, som tas 
opp spesifikt i denne egne styresaken om SAT. 
 
Adm. direktør foreslår i denne saken å legge ned senteret som eget senter og bevare de tre 
forskningsområdene i en annen organisatorisk struktur som er mer hensiktmessig enn dagens 
struktur.  
 
Bakgrunn/fakta 
SAT ble opprettet i 1997 i Tromsø med direkte finansiering over statsbudsjettet. I 2003 ble 
SAT overført til Helse Nord RHF gjennom budsjettvedtak i statsbudsjettet (St.prp.nr.1 (2002-
2003)). SAT ble da sett i sammenheng med våre øvrige forskningsprogrammer, der det ble 
lagt hovedvekt på krav til klinisk rettet forskning, jfr. departementets krav til forskning 
finansiert gjennom RHF-ene. 
 
SAT har som våre øvrige forskningsprogram vært underorgan til Universitetssamarbeidet 
(USAM), med et forskningsutvalg for SAT som har vurdert prosjektsøknader om 
forskningsmidler innen de tre fagområdene aldersforskning (primært klinisk rettet geriatri), 
rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten. Opprinnelig var det bare 
aldersforskning som ble finansiert, og de to andre områdene ble lagt til fra 2004. 
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SAT har også vært et eget forskningssenter med faglig virksomhet utover det å innstille 
søknader om forskningsmidler. Virksomheten har omfattet blant annet arrangering av en årlig 
eldrekonferanse, drift av undervisningssykehjem og formidling. All virksomhet i SAT har 
vært finansiert over bevilgningen fra Helse Nord RHF.  
 
Utvikling i tildelingene 
I 2003 hadde SAT 4,5 mill kr, i 2004 ca 4,7 mill kr, og i årene 2005 – 2008 har SAT fått en 
årlig økonomisk ramme på 6 mill. kr., hvorav 3 mill. kr. er gått til aldersforskning og om lag 1 
mill. kr. til hvert av de to øvrige områdene. Aldersforskningsandelen har vært stabil men det 
har variert noe mellom de øvrige to områdene. Det er blitt bevilget ca 1 mill kr til senterdrift 
(administrasjon, konferanse m.m.) i alle år. I halve 2008 og 2009 har det imidlertid ikke vært 
noen senterdrift på plass, og det har derfor ikke gått noen midler til senterdrift i denne 
perioden.  
 
I 2009 ble det bevilget 1,57 mill kr til rehabiliteringsforskning, 0,35 mill kr til 
samhandlingsforskning, og 1,86 mill kr til aldersforskning – til sammen 3, 77 mill kr. 
Beløpene avspeiler både mengden søknader og antallet som var gode nok til å få midler.  Det 
var også for 2009 satt av 5 mill kr til rene prosjektmidler til de tre områdene, men USAM fant 
ikke å kunne tildele mer enn 3,77 mill kr ut fra grunnene ovenfor. I sum er det bevilget om lag 
60 mill kr til SAT i perioden 1997-2009. 
 
Erfaringene etter omorganiseringen – organisasjon, struktur og styring 
Senter for aldersforskning ble omorganisert etter styresak 113-2006. Det ble lagt 
organisatorisk til vår samarbeidspartner Universitetet i Tromsø, ved Det medisinske fakultet. 
SAT er fortsatt fullfinansiert av Helse Nord RHF, og forskningsutvalget for SAT har vært et 
underorgan til Universitetssamarbeidet, slik at forskningsprosjekter i SAT er i samme 
vurderingsstruktur som andre Helse Nord-prosjekter. 
 
Styrevedtaket i sak 113-2006 var følgende: 
1. Styret tar oppsummeringen av evalueringen av SAT til etterretning og støtter 

administrerende direktørs vurdering av den. 
2. Styret vurderer det som riktig å fortsatt prioritere aldersforskningen gjennom videreføring 

av SAT og finner det ønskelig å styrke den medisinsk faglige delen av forskningen. 
3. Forskningen innen rehabilitering og samhandling med spesialisthelsetjenesten videreføres 

uten endringer. 
4. Styret vedtar at SAT blir et senter knyttet til Det medisinske fakultet ved universitetet. 
5. Arbeidsgiveransvaret for ansatte og administrasjon av senteret overføres til universitetet. 
6. Administrasjonen i Helse Nord RHF får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med 

universitetet om videre drift av SAT.  
7. Helse Nord RHF viderefører finansiering av SAT på dagens nivå. 
8. Forskningsaktiviteten ved SAT videreføres som et av seks forskningsprogrammer 

underlagt USAM og forskningsmidlene skal fortsatt inngå i USAM’s samlede utlysning og 
tildeling av forskningsmidler fra Helse Nord.  

9. Organiseringen evalueres etter ett års drift. 
 
Ved å legge SAT til universitetet var intensjonen  
 å sikre en fortsatt prioritering av de tre fagområdene 
 å styrke den medisinskfaglige delen av aldersforskningen (geriatrisk forskning)  
 gi SAT en tydelig organisatorisk og ledelsesmessig forankring.  
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Prioritering av de tre fagområdene 
Alle tre områder har vært ivaretatt med tildeling av midler. Helse Nord RHF har satt av like 
mye midler som tidligere år til SAT, øremerket hvert av de tre områdene. 
 
Det foreslås nå at områdene videreføres og fortsatt prioriteres jf forslaget til 
forskningsstrategi, men at områdene legges til andre eksisterende forskningsprogram og 
forskningsutvalg (delmål 4.2 i strategiforslaget). 
 
Flere av høringsuttalelsene til forskningsstrategien uttrykker bekymring for at ikke 
aldersforskningen skal ivaretas videre til tross for øremerking av midlene. Øremerking av 
midlene er foreslått i strategien og i denne saken nettopp fordi det sikrer penger til, og dermed 
prioritering av området. Midlene vil settes av og tildeles gitt gode søknader. Etter 13 år med 
satsing på aldersforskning, og de senere årene også rehabiliterings- og 
samhandlingsforskning, mener vi at det er rimelig å stille ordinære krav til søknadene.  
 
Imidlertid ser vi også at det kan være bruk for andre tiltak for å sikre styrking av områdene, 
og dette vil vurderes. Det er ønskelig å se på muligheten av å ansette en forskningsleder i 
geriatri i en deltidsstilling i Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for å ha 
ansvar for styrking av forskning i klinisk geriatri.  
 
Styrke den medisinskfaglige delen av aldersforskningen 
For 2009 er antallet støtteverdige søknader innen aldersforskning gått ned. Dermed er også 
bevilgningen redusert. Det kan være en svingning i søketilfanget, og vi kan ikke konkludere 
med at den medisinskfaglige delen er svekket – men det er heller ikke grunnlag for å vurdere 
den som styrket. 
 
Ut fra samarbeidsavtalen med UiT om videre drift av SAT skulle det rekrutteres en faglig 
leder som skulle ha en sentral rolle i den videre prosessen med å styrke forskningsfeltet. Det 
var også en målsetting om å utnytte kompetanse bedre på universitetssiden, og bruke 
ressursene til også å bygge opp akademisk kompetanse. 
 
Dette har ikke lyktes, og senteret har derfor ikke fått noen faglig daglig ledelse. SAT har som 
våre andre forskningsprogram et forskningsutvalg. Utvalget har en leder som er rekruttert 
utenfra regionen, og som har solid kompetanse innen aldersforskning. Oppgavene til 
forskningsutvalget har vært den årlig søknadsvurderingen, og de har også arrangert et seminar 
høsten 2007. Den siste konferansen i SAT-regi ble arrangert i 2007.  
 
En tydelig organisatorisk og ledelsesmessig forankring 
Det er ikke oppnådd en bedre organisering og total ivaretakelse av området med å legge SAT 
til UiT. 
 
Ledelse og sekretariat, slik det var planlagt med, har ikke vært på plass for SAT siden våren 
2008. Et forskningsutvalg som har vurdert søknader høsten 2008. Det har ikke framstått som 
noe reelt senter. Dette er en konsekvens av at omorganiseringen og tiltakene i 
samarbeidsavtalen med UiT om SAT ikke er realisert. Den faktiske administreringen av 
prosjekter, henvendelser, ivaretakelse av ulike sider av virksomheten har vært ivaretatt av 
flere personer – Institutt for klinisk medisin, forskningsutvalget for SAT dels med leder og 
dels ved noen av de mest aktive medlemmene og forskningsadministrasjonen i Helse Nord 
RHF. Klinisk forskningssenter ved UNN har ivaretatt det administrative rundt 
søknadsvurderingen høsten 2008.   
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I forslaget til ny forskningsstrategi går en inn for et samlet sekretariat for alle 
forskningsutvalg. Det er derfor adm. direktørs vurdering at det ikke er hensiktsmessig å 
bygges opp igjen noen ny og egen administrasjon for SAT. Dette støttes av UiT.  
 
Det er pr dags dato en stipendiat i SAT som har sitt tilsettingsforhold til universitetet. 
Stipendiaten er i organisatorisk og ledelsesmessig linje til Institutt for klinisk medisin ved 
UiT, i stedet for en kontrakt med TTO Nord uten arbeidsgiver.  
 
Midlene som har vært gitt til prosjekter i SAT er gitt til søkere som er ansatt på UNN, og 
enkelte andre. Det er mer ryddig og effektivt å la disse prosjektene følge det ordinære 
systemet og la det gå direkte til søkeinstitusjonene og ikke via SAT og UiT. Dette er allerede 
gjort for 2009 da det ikke var noe ønske eller mulighet fra UiT om å håndtere dette. 
 
Konklusjon 
Målene med å legge SAT til UiT er ikke realisert.  Den faglige styrkingen har ikke vært som 
ønsket. SAT er et forskningsprogram for innstilling av prosjektsøknader uten den forutsatte 
ledelsesmessige og organisatoriske strukturen.  Adm. direktør foreslår derfor en reversering 
og endring for å ivareta forskningsfeltet godt nok og styrke det videre.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til adm. direktørs utredning og vil sterkt understreke målsettingen om å styrke 

aldersforskning som faglig område.  
 
2. Adm. direktør iverksetter ny organisering basert på prinsippene som vedtas i ny 

forskningsstrategi.  
 
3. Det skal vurderes nye tiltak for å styrke aldersforskningen i Helse Nord i framtiden. 
 
4. Senter for aldersforskning med eget forskningsutvalg legges ned 1. januar 2010. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg: Styresak 113-2006 Evaluering og omorganisering av Senter for  
    aldersforskning 
    Samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø om  
    Senter for aldersforskning, 06.08.2007 
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STYRESAK 42-2009  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD  
 2010-2013 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å få vedtatt en ny forskningsstrategi for Helse Nord. Gjeldende 
strategi ble vedtatt i oktober 2004. Dels er mange av målene i strategien innfridd, og dels er 
det nødvendig å oppdatere/revidere strategien etter fem år.  
 
Utkastet til den nye strategien er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har jobbet sammen i 
perioden august 2008 til mars 2009. Den er utformet i samarbeid med representanter for alle 
helseforetakene og Universitetet i Tromsø. Høgskolene har vært med gjennom en representant 
for samarbeidsorganet mellom Høgskolene og Helse Nord. Også samarbeidsorganet med 
universitetet har vært involvert i arbeidet, og ledere eller representanter for våre fire 
forskningsutvalg har deltatt i drøftinger.  
 
Arbeidsgruppen ble oppnevnt av kst. adm. direktør i Helse Nord RHF Finn Henry Hansen, og 
den har bestått av: 
Jan Norum   fagdirektør, Helse Nord RHF – leder  
Anne Husebekk  stabsleder forskning, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Knut Tore Lappegård  overlege, Nordlandssykehuset HF 
Torben Wisborg  overlege, Helse Finnmark HF 
Fred Mürer   fagsjef, Helgelandssykehuset HF 
Reidun Olstad   forskningsleder psykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sameline Grimsgaard  leder Klinisk forskningssenter,  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Olav Helge Førde  dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø 
Arnfinn Sundsfjord  forskningsdekan, Det medisinske fakultet,  

Universitetet i Tromsø 
Anne Båtnes rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– representert Høgskolesamarbeidet 
Tove Klæboe Nilsen  Helse Nord RHF (ledet sekretariatsarbeidet) 
Ståle Liljedal Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø (fra adm.) 
 
Bakgrunn 
Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene i spesialisthelsetjenesten, hjemlet i 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Forskning skal vektlegges og prioriteres i helseforetakene 
for at det skal komme pasientene til gode. Forskningen skal forbedre pasientbehandlingen, 
ivareta og utvikle kompetanse hos helsepersonell og andre ansatte i helseforetakene, utvikle 
en evaluerende kultur og skape bedre grunnlag for å forstå og ta i bruk egne og andres 
forskningsresultater. 
 
Satsing på forskning er også forankret i Helse Nord RHF’s strategiplan (vedtatt av styret i 
Helse Nord RHF i 2002) for å sikre rekruttering, kvalitet på tjenestene og en fagkritisk 
evaluerende kultur. Forskningsstrategien for 2010-2013 bygger på erfaringene med 
strategiplanen som ble vedtatt i 2004, og som gjelder for 2005-2009. 
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Bakgrunn/fakta 
Utkastet til ny forskningsstrategi beskriver fem hovedmål - fem hovedområder for vårt 
forskningsfokus i perioden. Det er foreslått delmål til hvert hovedmål, og tiltak under hvert 
delmål.  
 
Adm. direktør støtter i all hovedsak forslagene til arbeidsgruppen. Helse Nords ansvar og mål 
for forskning skal være tydelig, og det skal også være tydelig at det er noen forventninger i 
strategien til hvordan HF-ene ivaretar sine forskningsforpliktelser, både med støtte fra RHF-et 
og med egne ressurser. I det følgende kommenteres noen av målene særskilt. 
 
Strategien skal føre til ytterligere samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bodø 
og de øvrige høgskolene i Nord-Norge. Dette må skje gjennom de foreslåtte tiltakene, blant 
annet forskerkurs, dobbeltstillinger og infrastruktur. 
 
Visjonen er at forskning i Helse Nord skal være av høy kvalitet, både nasjonalt og 
internasjonalt, og komme pasientene til gode. Forskningsstrategien omfatter samtidig også 
fagområder og helseforetak med liten forskningsaktivitet, og begge deler skal stimuleres. 
 
Adm. direktør støtter målet om at ressursbruken i løpet av perioden skal økes til 150 mill 
kroneri året. Dagens strategi hadde et mål om å være opp i 120 mill kroner innen 2007, gitt 
økonomisk balanse, Dette er ikke oppnådd, da det ikke har vært økonomisk balanse i 
foretaksgruppen. I 2009 er summen av øremerkede midler til forskning til Helse Nord RHF 
over statsbudsjettet samt midler bevilget av RHF-styret, opp i 86 mill kroner. Det har vært en 
økonomisk opptrapping til forskning i Helse Nord hvert år siden 2002, og ressursbruken bør 
økes framover. 
 
Adm. direktør støtter målet om økt behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon med utspring 
i helseforetakene. Innovasjon er også et nasjonalt satsingsområde der eier (HOD) pålegger oss 
krav i oppdragsdokumentet. Tiltakene innen innovasjon anbefales satset på i slutten av 
strategiperioden, dvs. tidligst fra 2011/2012. Dette anbefales da det ønskes mer fokus på 
forskningsproduksjon/forskningspoeng i planen i 2010-2011. Dette innebærer blant annet 
ytterligere oppbygging av regional infrastruktur, forskningsnettverk, kompetanseoppbygging 
og mer robuste forskningsmiljø og forskningsmuligheter i alle helseforetak. 
 
Vurdering 
Utkastet til ny forskningsstrategi ble sendt på høring 18.3.2009 med høringsfrist 17.4.2009. 
Det er kommet inn 35 høringsuttalelser, hvorav ti fra ulike deler av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, og fire fra ulike deler av Universitetet i Tromsø. Alle helseforetak har gitt 
høringsuttalelse, flere fagråd, arbeidstakerorganisasjoner og flere høgskoler. (Se vedlegg for 
fullstendig oversikt over hvem som har gitt høringssvar.) 
 
Utkastet til forskningsstrategi har medført stort engasjement både i arbeidsgruppen, egne 
forskningsmiljø som er aktive søkere på våre midler og hos alle høringsinstansene. 
Høringssvarene viser at mange er fornøyde med de mål og tiltak som er foreslått, men det er 
også mange forslag til presiseringer, litt andre prioriteringer, og ytterligere konkretisering av 
tiltak for å oppnå målene. Her gjengis noen punkter som går igjen hos flere avsendere, uten at 
det kan ytes rettferdighet til alle uttalelsene: 
 Positivt at gruppen foreslår et mål om 150 mill kroner årlig til forskning i perioden 
 Bedre prioritering av noen toppmiljøer 
 Bedre prioritering av forskningssvake fag (konkrete eksempler på mange fagområder), og 

forskningssvake helseforetak både gjennom styrking av startstipendordningen og andre 
tiltak 
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 Positivt at det fokuseres på både medisinsk og helsefaglig forskning, men at det ikke er 

gitt noen god definisjon på helsefaglig forskning, heller ikke på translasjonsforskning 
 Ønske fra et par miljøer om at det øremerkes midler til helsefagforskning 
 Tydeliggjøring av at det skal samarbeides aktivt også med høgskolene 
 Ønske om tydeliggjøring av forslagene om flere II-stillinger ved universitet og HF for 

flere profesjoner 
 Det etterlyses hvordan det skal satses på samisk forskning, da det ikke er satt opp tiltak for 

å oppnå styrking av dette 
 Bedre framheving av at både helsetjenesteforskning og samhandlingsforskning skal være 

noen av satsingsområdene i perioden 
 Forskningsleder i geriatri for å styrke aldersforskningsområdet 
 Det støttes at aldersforskning, rehabilitering og samhandlingsforskning skal ha 

øremerkede midler på dagens nivå i den omleggingen som er foreslått. Flere påpeker at 
aldersforskningen ikke må svekkes i den nye strukturen 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener deres rolle som ledende miljø og 
forskningsknutepunkt må tydeliggjøres 

 Nordlandssykehuset HF mener deres posisjon er utelatt i strategien, og at den må 
tydeliggjøres sammen med øvrige helseforetak utenom Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. Positivt at Somatisk forskningssenter er kommet med på listen over regionale  

 Sykehusapotek Nord HF mener deres virksomhet og et fokus på farmasøytisk forskning 
må synliggjøres i mål og tiltak, noe som mangler i utkastet 

 
Adm. direktør vil vektlegge de fleste av disse høringsuttalelsene i det videre arbeidet. Det 
framheves og presiseres noen tiltak og ordninger:  
 Strategigruppen foreslår en videreføring av dagens søkekriterium. Dette støttes, og det 

innebærer at prosjektleder som hovedregel skal være ansatt i helseforetak, og prosjektene 
må være forankret i helseforetak. Dette innebærer at samarbeidende miljøer også kan 
søke, både universitet (inkludert Senter for samisk helseforskning), høgskoler og private 
institusjoner/spesialister i avtale med Helse Nord RHF gitt samarbeidsprosjekter med et 
HF-miljø. 

 Helse Nord har hatt en ordning med startstipend i inneværende periode og vil fortsatt satse 
på det. 

 Samhandlingsforskning må prioriteres høyere framover, også helsetjenesteforskning som 
Helse Nord tar et nasjonalt ansvar for nå gjennom samarbeid med øvrige RHF og 
universiteter. 

 Det ønskes mer samisk forskning og helsefaglig forskning i perioden 2010-2013, og 
begge fagområder skal ivaretas innen de eksisterende strukturene med tre 
forskningsutvalg fra 2010. 

 Helse Nord skal fortsatt prioritere aldersforskning og rehabiliteringsforskning like høyt 
som før. Det vises her til egen styresak om Senter for aldersforskning. Nye virkemidler 
utover det som er foreslått i utkastet til forskningsstrategi vurderes i løpet av perioden. 

 Helse Nord skal prioritere et arktisk perspektiv med forskningsprosjekter som blant annet 
omhandler miljøproblematikk vs. helse, og helseproblemer i nord. 

 Det skal fortsatt satses på toppforskning, i form av miljøstøtte i kommende periode. Det 
anbefales en gradvis nedtrapping i perioden til de miljøer som har slik støtte i dag, og ny 
tildeling til nye miljøer fra 2010. 

 Det er sterkt ønskelig med fortsatt spleiselag med UiT til spesifikke satsinger, jf at vi over 
en treårsperiode har finansiert tematiske satsinger sammen. Det er også ønskelig å ha den 
type samarbeid med høgskolene. 
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Konklusjon 
Adm. direktør vurderer utkastet til forskningsstrategi som godt. Det anbefales vedtatt for 
implementering i utlysningen av forskningsmidler for 2010, som skjer i juni 2009. Adm. 
direktør vil lage en revidert og endelig versjon av forskningsstrategien der noen beskrivelser, 
mål og tiltak revideres ut fra de innkomne høringsuttalelsene. Den endelige utgaven av 
dokumentet legges fram for styret i løpet av høsten 2009. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vurderer utkastet til forskningsstrategi som godt. 
 
2. Styret tar adm. direktørs vurderinger til etterretning og anbefaler dem. 
 
3. Den vedtatte strategien implementeres i forskningsutlysningen for 2010. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake til styret høsten 2009 med en revidert versjon av 

forskningsstrategien ut fra presiseringene i denne saken. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oversikt høringsuttalelsene 
 
Utrykte vedlegg: Styresak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord 
 Oppnevning arbeidsgruppe og mandat for arbeidet med ny strategi,  
 brev fra Helse Nord v/adm. direktør av 30.5.2008 
 Høringsbrev 18.3.2009  
 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013 (arbeidsgruppens dokument) 
 Høringsuttalelser 
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Vedlegg 
 

Oversikt høringsuttalelsene 
 
1. Regionalt brukerutvalg 
2. Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern, Helse Finnmark HF 
3. Valnesfjord Helsesportssenter  
4. Høgskolen i Finnmark 
5. Anette Fosse, fastlege Mo i Rana 
6. Universitetet i Tromsø 

a. Samlet høringssvar fra Det medisinske fakultet 
b. Avdeling for helsefag ved Det medisinske fakultet (tidligere Helsefag ved Høgskolen i 

Tromsø) 
c. Avdeling for sykepleie og helsefag ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske 

fakultet 
7. Senter for samisk helseforskning v/Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø 
8. TTO Nord AS  
9. Norsk Sykepleierforbund, Nordland, Troms og Finnmark 
10. Helse Nords fagråd for geriatri 
11. Helse Nords fagråd for akuttmedisin 
12. Helse Nords fagråd for habilitering og rehabilitering 
13. Forskerforbundet v/foretakstillitsvalgt for Forskerforbundet ved UNN HF 
14. Norges Forskningsråd 
15. Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
16. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

a. Vedtak i styret 16.4.2009 
b. Rehabiliteringsklinikken 
c. Klinisk forskningssenter 
d. Geriatrisk seksjon 
e. Diagnostisk klinikk 
f. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
g. Mikrobiologisk avdeling 
h. Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 
i. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 
j. Sikkerhetssjef IKT/Personvernombud Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

17. Helse Finnmark HF 
18. Helse Sør-Øst RHF 
19. Helgelandssykehuset HF 
20. Nordlandssykehuset HF 
21. Samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten (Helse Nord - primærhelsetjenesten) 
22. Høgskolen i Bodø 
23. Sykehusapotek Nord HF 
24. Lokalsykehusstrategigruppen i Helse Nord  
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STYRESAK 43-2009  REVISJONSKOMITEEN I HELSE NORD RHF 
 – VALG AV NYTT MEDLEM OG  
 OPPNEVNING AV LEDER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
Leder for revisjonskomiteen, Wenche Pedersen, har gått ut av styret og revisjonskomiteen. 
Styret må dermed velge nytt medlem til revisjonskomiteen og ny leder av komiteen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF, pkt 3 annet ledd lyder slik: ”Styret velger 
tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen, blant styrets 
medlemmer. Medlemmene må tilfredsstille eventuelle krav som er definert i lov, av eier eller i 
generelle krav til god virksomhetsstyring.” Fjerde ledd i samme punkt lyder: ”Styret velger 
leder av revisjonskomiteen.” 
 
Styret fattet følgende vedtak i sak 11-2008 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

Wenche Pedersen 
Terje Olsen 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 
 

2. Wenche Pedersen velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
Stig-Arild Stenersen har senere trådt ut av styret og revisjonskomiteen, og i styresak 81-2008 
Oppnevning av fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen i Helse Nord RHF ble Jens 
Munch-Ellingsen valgt som nytt fast møtende varamedlem.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges NN. 

 
2. NN velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 44-2009  HELSE FINNMARK HF, SALG AV BOLIGER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 
godkjenning av salg av boliger ved Helse Finnmark HF. 
 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med opprettelsen av helseforetakene ble det også overtatt tilhørende 
personalboliger. Helse Finnmark har gått gjennom sin boligportefølje og kommet frem til at 
det er behov for å beholde et mindre antall boliger til sine medarbeidere. Både de boligene 
som det er behov for å beholde og de boligene som er aktuelle for salg har et stort 
vedlikeholdsbehov. For å redusere kostnadene for bolighold og for å utvikle de boligene 
Helse Finnmark har behov for, er det ønskelig å legge ut overflødige boliger for salg i 
boligmarkedet på ordinære markedsvilkår. 
 
Styret i Helse Finnmark HF har behandlet salg av boliger i to styresaker, henholdsvis sak 
56/2008 og sak 19/2009 og har i tillegg gitt supplerende informasjon på forespørsel fra Helse 
Nord RHF. 
 
I sak 56/2008 ble følgende vedtak fattet:  
1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til strategisk dokument med 

forvaltningsplan og tiltak. 
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 21 boligenheter kan selges jfr. 

vedlegg 4 ”Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt”. 
3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris. 
4. Styret ber adm. dir. komme tilbake med en samlet behovsvurdering på de ulike lokasjoner, 

og om eksisterende boligmasse er i samsvar med disse behovene. Herunder 
vedlikeholdsplan. 

5. Dersom salgene gir en vesentlig mindre salgssum enn fremstilt i vedlegg 4 ”Nærmere 
omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling. 

6. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 21 
boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. 
fullmakt til å forstå salg av 21 boligenheter. 

 
I sak 19/2009 ble følgende vedtak fattet: 
1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til løsningsdokument ”Boligbehov - en 

samlet behovsvurdering i Helse Finnmark”.  
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til nedsalg av boliger slik at man kommer 

ned til ønsket antall boliger - og en oppgradering av boliger man beholder.  
3. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 11 boligenheter kan selges, 

jfr. vedlegg 3 ”Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt”.  
4. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris.  
5. Dersom salgene gir en vesentlig mindre salgssum enn fremstilt i vedlegg 3 ”Nærmere 

omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling.  
6. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 11 

boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. 
fullmakt til å forstå salg av 11 boligenheter.  
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7. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen om å søke Helse Nord RHF om å få 

benytte gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse.  
8. Boligbehovet vurderes på nytt i 2011.  
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det gjort følgende vedtak: 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

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

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

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

4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 
vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

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

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

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

2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene 
som hovedregel blir økonomisk selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning 
tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av 
eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 

3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester 
alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Helseforetakene kan organisere og 
forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne selskapsformer 
eventuelt i partnerskap med andre. 

4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak. 
 
Vurdering 
Vedtaket i sak 56/2008 fra Helse Finnmark HF er til nå ikke behandlet av Helse Nord RHF i 
tråd med de føringer som ble gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med 
den internasjonale finanskrisen og fallet i boligprisene som følge av svekket etterspørsel etter 
boliger. Markedet for boliger er i noe bevegelse og i tillegg har Helse Finnmark behov for å 
redusere vedlikeholdskostnader til boliger man strengt tatt ikke trenger i marked der tilgangen 
på boliger for øvrig er god. 
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Siden det i denne saken foreslås å selge boliger med en bokført verdi på om lag 32,8 mill kr er 
dette en sak som må fremmes i foretaksmøtet for Helse Nord RHF. Når det gjelder de 
vurderingene som ligger til grunn for forslaget vises det til de vedlagte styresakene fra Helse 
Finnmark med vedlegg, samt tilleggsinformasjon til sak 56/2008 fra Helse Finnmark i e-post 
av 18.november 2008.  
 
I styresak 56/2008 fremmes salg av boliger til en bokført verdi på nær 22 mill kroner og en 
antatt markedsverdi (se tilleggsinformasjonen) på nær 24 mill kroner. Salget gir en beregnet 
salgsgevinst på vel 2,6 mill kroner og gir i tillegg reduserte driftskostnader med kr 462.276,- 
og reduserte vedlikeholdskostnader med kr 308.259,-, til sammen reduserte kostnader på kr 
770.535,-. Ut over dette kommer reduserte administrative kostnader som ikke er stipulert 
nærmere. 
 
I styresak 19/2009 fremmes salg av boliger til en bokført verdi på 13,5 mill kroner og en 
antatt salgsverdi på 19,5 mill kroner. Antatt salgsgevinst vil dermed kunne bli 6,0 mill kroner. 
Driftsbesparelser ved salg ligger på kr 223.000 og reduserte vedlikeholdskostnader vil være kr 
422.000 hvis normen for vedlikehold følges og kr 135.000 i forhold til budsjettert vedlikehold 
i 2008.  
 
For alle boligene er det dermed en antatt salgsgevinst på 8,6 mill kroner og reduserte årlige 
drifts- og vedlikeholdskostnader på 1,1-1,3 mill kroner. 
 
Adm. direktør er, med bakgrunn i Helse Finnmark HF’s saksbehandling, enig i vurderingen 
som foretaket har gjort knyttet til behovet for å eie personalboliger og tilrår at boligene bør 
selges for å frigjøre bundet kapital og fokusere på vedlikehold av den boligmassen foretaket 
reelt sett trenger. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 7 i sak 19/2008 fra Helse Finnmark - om disponering av 
frigjorte ressurser - legges det opp til at dette vil skje i samsvar med styret i Helse Nord RHF 
sitt vedtak i sak 111-2005. Av dette vedtaket fremgår det at eventuell salgsgevinst skal 
benyttes til å endre resultatkravet for Helse Finnmark i 2009. Det er også slik at vurdering av 
investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF. Det vises i denne 
forbindelse til styresak 121-2008 Budsjett 2009 – Rammer og føringer (november 2008) og i 
styresak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering (juni 2008). Etter 
godkjenning av salg i foretaksmøte må det derfor eventuelt foretas en revidering av 
investeringsrammen for Helse Finnmark HF knyttet til frigjorte midler. 
 
Etter vedtak i foretaksmøte for Helse Nord RHF fremmes saken for behandling i foretaksmøte 
for Helse Finnmark HF. 
 
Medbestemmelse 
Helse Finnmark HF, salg av boliger ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. mai 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til notatet om salg av boliger for Helse Finnmark HF. 
 
2. Partene forutsetter at Helse Finnmark vil sitte igjen med et boligtilbud for ansatte i den 

grad det er slikt behov i forbindelse med rekruttering av nødvendig personell. 
 
3. Partene gir sin tilslutning til at boligene selges under de forutsetningene som ligger i 

notatet og protokollens punkt 2 samt overordnede retningslinjer fra foretaksmøtet for salg 
av eiendom. 
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Konklusjon 
Adm. direktør tilrår derfor at styret ber HOD om et foretaksmøte for å få godkjent salg av 
nevnte boliger i Helse Finnmark HF og at frigjorte ressurser i forbindelse med salget 
disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

personalboliger Helse Finnmark HF i tråd med denne saken. 
 
2. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn fremstilt i sakene fra Helse Finnmark 

HF, skal salget utsettes til markedsprisen medfører at det kan gjennomføres uten vesentlig 
tap i forhold til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett. 

 
3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i styresak 111-

2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Brev fra Helse Finnmark HF med Styresak 56/2008 i Helse Finnmark HF med tilhørende 

vedlegg og tilleggsinformasjon etter forespørsel fra Helse Nord RHF 
2. Brev fra Helse Finnmark HF med Styresak 19/2009 i Helse Finnmark HF med tilhørende 

vedlegg 
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STYRESAK 45-2009  HELSE FINNMARK KIRKENES, 
 PLAN FOR KONSEPTFASE 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å godkjenne idéfaserapporten og gi tilslutning til oppstart av 
konseptfase der renoveringsalternativet oppdateres og at det utredes nybygg ved Helse Finnmark 
Kirkenes (Kirkenes). Det er utarbeidet en plan for konseptfasen som ledd i utredningsarbeidet. 
Arbeidet er tenkt gjennomført parallelt med gjennomføringen av konseptfasen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 
 
Helse Nord RHF skal behandle rulleringen av investeringsplanen i to omganger før endelig 
behandling i styremøtet i november. I august legges det opp til behandle strategi og analyse av 
bærekraft for investeringsplan 2010-2019, mens endelig behandling av investeringsplanen skjer i 
styret i november og endelig investeringsbudsjett for 2010 i desember. 
 
Arbeidet med konseptfasen er en del av den tidlige planprosessen for store investeringsprosjekter. 
Slik planlegging kan således pågå selv om styret ikke har tatt stilling til om og når disse 
prosjektene lar seg realisere. Adm. direktør tilrår at konseptfasen for Kirkenes utredes parallelt 
med den allerede vedtatte utredningen for Narvik. Det tas sikte på at begge rapporter med 
tilhørende saksfremlegg vil bli klargjort for styrebehandling i mars 2010, dvs. etter at 
investeringsplanen er behandlet i november 2009.  
 
Styret i Helse Finnmark HF behandlet idéfaserapporten på styremøte, den 16.desember 2008 
(styresak 67/2008). Det vises til vedlagte saksfremlegg. 
 
I idéfasen er det utarbeidet tre hovedalternativer som underlag for beslutning om hvilke alternativ 
som skal bearbeides videre: 
 Alternativ 0: Renovering av gammelt anlegg uten ombygging eller endringer i driften. 
 Alternativ 1: Delvis renovering av gammelt bygg med noe riving og noe påbygg. 
 Alternativ 2: Nybygg 
 
Nullalternativet er estimert til å koste omlag 630 mill. kroner. Det understrekes her at en 
renovering av gamle bygg er særdeles vanskelig å beregne da all erfaring viser det påløper 
kostnader som er vanskelig å forutse før renoveringen starter.  
 
For ombyggingsalternativet (alt 1) er det antatt en ombyggingskostnad på rundt 640 mill. kroner 
kroner. Alternativet består av et nybygg med samling av akuttfunksjoner og nye sengeposter og 
ombygging i eksisterende bygg. To fløyer forutsettes revet i dette alternativet.  
 
Nybygg (alt. 2) vil koste i størrelsesorden 670 mill. kroner, når det benyttes en B/N (Brutto/netto)-
faktor på 2,0. 
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En sammenstilling av alternativene der både kvalitative og økonomiske vurderinger legges til 
grunn, viser at det er mest fordelaktig å bygge nytt, en konklusjon som også ble trukket for Narvik 
og Stokmarknes som begge er sammenliknbare sykehus i størrelse og alder. 
 
Det er for tidlig å beregne de driftsøkonomiske forskjellene mellom de ulike alternativene. 
Nybygget har mange driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som tilsier at dette 
alternativet anbefales videreført. 
 
Anbefalingene fra styringsgruppen er å videreføre 0-alternativet og alternativ 2 i en konseptfase. 
Denne anbefalingen ble tatt til etterretning av styret i Helse Finnmark HF og man ba i vedtakets 
punkt 2 om en avklaring fra Helse Nord RHF om nybyggalternativet skal utredes.  
 
Adm. direktør foreslår overfor styret i Helse Nord RHF å godkjenne idéfaserapporten og samtidig 
å tilrå at både renoveringsalternativet oppdateres og at nybygg utredes i en konseptfase. Det 
understrekes at beslutning om valg av alternativ og tempo for gjennomføring av renovering eller 
nybygg ikke tas nå. 
 
Det er tidligere satt av 15 mill. kroner i investeringsbudsjettet til Helse Finnmark til planlegging 
av renovering i Kirkenes. I idéfasen er det påløpt 2 mill. kroner og det gjenstår 13 mill. 
kroner. Dersom prosjektet skal videreføres i den anbefalte konseptfasen, tilrår styringsgruppen 
at adm. direktør foreslår at det budsjetteres med 7,5 mill. kroner til ferdigstillelse av konseptfasen 
og 5,5 mill. kroner til forprosjektfase i 2010.  
 
I styremøte, den 18. juni 2008 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 65-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for konseptfasen. I den saken besluttet styret å 
be om at konseptrapporten blir lagt frem ved årsskiftet 2009/2010.  
 
Under forutsetning om styrets vedtak, finner adm. direktør det hensiktsmessig at arbeidet med de 
to konseptrapportene for hhv Kirkenes og Narvik gjennomføres parallelt og at rapportene 
behandles i samme styremøte, mest sannsynlig i mars 2010. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at idéfaserapporten godkjennes og at konseptfasen gjennomføres med en 
oppdatering av renoveringsalternativet og utredning av nybygg etter den fremlagte planen med 
tidsplan, økonomisk ramme og organisering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for renovering 

av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten.  
  
2. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er 

lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill. kroner. 
Styret ber om at renoveringsalternativet oppdateres og at nybyggalternativet utredes i en 
konseptfase.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at idéfaserapporten, denne saken og styringsdokumentet for 

konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og organisering, legges til grunn for 
utredningsarbeidet i Kirkenes.  
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4. Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i forhold 

til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende sak for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 

 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Styresak Helse Finnmark HF 67/2008 Renovering Kirkenes sykehus  
 – prosjekt idéfase 
 Idéfaserapport for Renovering Kirkenes sykehus 
 Nye Kirkenes Sykehus: Styringsdokument for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
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Utredning 
 
Sammendrag 
I henhold til retningslinjer for styring av store investeringsprosjekter, skal store 
investeringsprosjekter gjennomføres med en tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase. Tidligfasen er kort beskrevet i 
styringsdokumentet for konseptfasen for Kirkenes sykehus. 
 
Helse Finnmark har nå sluttført arbeidet med idéfasen for sykehuset i Kirkenes. 
 
I idéfasen er det utarbeidet tre hovedalternativer som underlag for beslutning om hvilke alternativ 
som skal bearbeides videre: 
 Alternativ 0: Renovering av gammelt anlegg uten ombygging eller endringer i driften. 
 Alternativ 1: Delvis renovering av gammelt bygg med noe riving og noe påbygg. 
 Alternativ 2: Nybygg 
 
Nullalternativet er estimert til å koste omlag 630 mill. kroner. Det understrekes her at en 
renovering av gamle bygg er særdeles vanskelig å beregne da all erfaring viser det påløper 
kostnader som er vanskelig å forutse før renoveringen starter.  
 
For ombyggingsalternativet (alt 1) er det antatt en ombyggingskostnad på rundt 640 mill. kroner 
kroner. Alternativet består av et nybygg med samling av akuttfunksjoner og nye sengeposter og 
ombygging i eksisterende bygg. To fløyer forutsettes revet i dette alternativet.  
 
Nybygg (alt. 2) vil koste i størrelsesorden 670 mill. kroner Når det benyttes en B/N (Brutto/netto)-
faktor på 2,0. 
 
Det er for tidlig å beregne de driftsøkonomiske forskjellene mellom de ulike alternativene. 
Nybygget har mange driftsmessige, tekniske og funksjonelle fortrinn som tilsier at dette 
alternativet anbefales videreført. 
 
Anbefalingene fra styringsgruppen er å videreføre 0-alternativet og alternativ 2 i en konseptfase. 
Dette ble også vedtatt av styret i Helse Finnmark HF. I en senere sak, styresak 12/2009 
Investeringsplan 2010-2018 for Helse Finnmark HF, har man tilrådd å investere i nytt sykehus. 
Adm. direktør i Helse Nord RHF tilrår overfor styret i Helse Nord RHF at nullalternativet 
(renovering av Kirkenes) også legges frem i konseptrapporten, der det i dette alternativet på nytt 
er gjort rede for hva som er absolutte minimumsinvesteringer for at sykehuset i Kirkenes skal 
kunne drives videre i et 20-års perspektiv. 
 
I konseptfasen skal det derfor utarbeides skisseprosjekt, både for et renoveringsprosjekt og et 
nybyggalternativ, mens det for Narvik allerede er besluttet å utrede nytt sykehus. I tillegg skal det 
gjennomføres en revidering av hovedfunksjonsprogram (HFP), utarbeides plan for gjennomføring 
av forprosjektfasen, avstemming mot overordnede mål og planer i HF/RHF, nasjonal 
helsepolitikk/retningslinjer (herunder lokalsykehusenes rolle og samhandling mellom ulike nivåer 
i helsetjenesten). Videre skal det gis en redegjørelse for Helse Finnmarks bæreevne for sin 
investeringsplan, dette prosjektet i særdeleshet, egenfinansiering og behov for medfinansiering fra 
Helse Nord RHF i form av lån. Dette vil være sentralt for å danne et godt og riktig 
beslutningsgrunnlag for styret i forhold til endelig beslutning om godkjenning av konseptfase og 
gjennomføring av forprosjekt, samt å gi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en orientering 
om prosjektet i henhold til plan- og meldingssystemet. 
 
Konseptfasen vil etter den planen som det redegjøres for i denne saken, være ferdig tidlig i 2010. 
Prosjektarbeidet vil ha en kostnadsramme på 7,42 mill kroner og arbeidet vil bli organisert 
gjennom styringsgruppe og prosjektgruppe og gjennom innleide fagkonsulenter. Vi viser til 
vedlagte styringsdokument for prosjekt ”Nye Kirkenes Sykehus”. 
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Helse Finnmark – Idéfaserapport 
Helse Finnmark behandlet idéfaserapporten i styremøtet i desember 2008 og fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for renovering 

av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten. Styret tar til etterretning at 
det foreligger en anbefaling om både å gå videre med utredning av et renoveringsalternativ 
og et nybyggalternativ.  

 
2. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er 

lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill kroner. 
Styret ber derfor administrerende direktør avklare med Helse Nord om hvordan man skal 
forholde seg til styringsgruppens anbefaling om å utrede nybygg i tillegg 
til renoveringsalternativet.  

 
3. Så snart tilbakemelding fra Helse Nord foreligger, ber styret om at administrerende direktør 

fremmer ny sak om videreføring av prosjektet innenfor de rammer som styret i Helse Nord 
legger til grunn.  

 
Styringsgruppen for arbeidet med idéfasen har vurdert tre alternativer; ett nullalternativ der 
dagens sykehusanlegg renoveres med sikte på drift i en 20-årsperiode fremover, ett 
ombyggingsalternativ der deler av det gamle sykehusanlegget nyttiggjøres, mens deler bygges 
nytt, og endelig ett alternativ der det bygges et nytt sykehus. 
  
Styringsgruppens vurderinger er at alternativet med kombinert renovering og nybygg ikke gir et 
sykehusanlegg som tilfredsstiller kravene til et moderne sykehusanlegg. Det vil dessuten komme 
til å koste mer enn et nybygg og vil ikke få samme funksjonalitet og driftseffektivitet som et 
nybygg. Styringsgruppen anbefaler ikke å gå videre med dette alternativet i en konseptfase. 
  
Adm. direktør i Helse Nord RHF vil i samsvar med vedtaket i Helse Finnmark, tilrå overfor styret 
i Helse Nord RHF å gå videre med konseptfasen og vil at idéfaserapporten legges til grunn for 
arbeidet. Konseptrapporten anbefales i så fall utført i løpet av 2009 og legges frem for styret tidlig 
i 2010. Arbeidet med konseptrapporten skal følge veilederen for tidligfaseplanlegging og skal 
fremdriftsmessig samordnes med planleggingen av nytt sykehus for Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik.  
  
Alternativ 0 - renovering av eksisterende anlegg anbefales utredet og verifisert i forhold til behov 
for nødvendig renovering med sikte på å ivareta Helse Finnmarks sørge for ansvar i forhold til å 
gi befolkningen i Øst-Finnmark et tilfredsstillende spesialisthelsetjenestetilbud i et 20 års 
perspektiv. Dette alternativet skal brukes som sammenligningsgrunnlag for alternativ 2. Alternativ 
2 - nybygg - utredes i minst to alternativer; ett alternativ med bearbeidelse av den fremlagte 
skissen i idéfaserapporten og ett alternativ der vedtatt konsept for Nordlandssykehuset Vesterålen 
legges til grunn, sistnevnte alternativ med nødvendig tilpasninger for psykisk helsevern og rus. 
 
Den tilrådningen som er fremmet i saken for Helse Finnmark, vil gå ut over rammene på 170 mill. 
kroner som er satt av i investeringsplanen for Helse Nord. Styret i Helse Finnmark har derfor 
vedtatt at anbefalingen fra adm. direktør i Helse Finnmark må oversendes Helse Nord 
for vurdering, før styret i Helse Finnmark tar stilling til om konseptfasen kan påbegynnes.  
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Begge alternativer for nybygg anbefales utredet med bygging på eksisterende tomt og med 
alternativt tomtevalg i samråd med Sør-Varanger kommune som vertskommune for sykehuset. 
Herunder må samarbeidsløsninger med de kommunene som er omfattet av nedslagsfeltet for 
Kirkenes være en del av utredningen. De utredningene omkring samhandling mellom ulike nivåer 
i kjeden av helsetjenester som nå gjennomføres i Helse- og omsorgsdepartementet og som vil 
komme som tilrådninger medio 2009, anbefales å bli tatt hensyn til i arbeidet med konseptfasen.  
  
Samspillet mellom sykehusdriften og driften av sykestueplassene i Øst-Finnmark 
redegjøres nærmere for i konseptfasen. Likeledes vil det måtte redegjøres for sykehusets 
påvirkning på det samlede tilbudet innefor psykisk helsevern og rus, herunder 
forholdet til sentret i Tana. Samarbeidet med Universitetssykehuset Nord-Norge avklares også.  
  
Det er tidligere satt av 15 mill. kroner i investeringsbudsjettet til Helse Finnmark til planlegging 
av renovering i Kirkenes. I idéfasen er det påløpt 2 mill. kroner og det gjenstår 13 mill. 
kroner. Dersom prosjektet skal videreføres i den anbefalte konseptfasen, tilrår styringsgruppen 
at adm. direktør foreslår at det budsjetteres med 7,5 mill. kroner til ferdigstillelse av konseptfasen 
og 5,5 mill. kroner til forprosjektfase i 2010.  
 
Styringsdokument for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
Det er utarbeidet et styringsdokument for konseptfaseutredningen. Styringsdokumentet er laget i 
tråd med retningslinjene for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter og har i tillegg tatt inn 
over seg de styringssignaler som ligger i de nasjonale føringene og i de strategiske dokumentene 
for Helse Nord i forhold til spesialisthelsetilbudet i regionen. 
 
Det er satt opp et målhierarki for prosjektet som omfatter samfunnsmål, effektmål og resultatmål 
og det er satt om kritiske suksessfaktorer som har effekt for måloppnåelsen i prosjektet. 
 
Konseptfasen vil inneholde følgende punkter: 
1. Tomtevalg. Begge alternativer for nybygg anbefales utredet med bygging på eksisterende tomt 

og med alternativt tomtevalg i samråd med Sør-Varanger kommune som vertskommune for 
sykehuset. Herunder må samarbeidsløsninger med de kommunene som er omfattet av 
nedslagsfeltet for Kirkenes være en del av utredningen. 

 
2. Planprogram kommunedelplan og reguleringsplan. Så snart tomtevalg er foretatt, må dette inn 

i Sør-Varanger kommunes planprogram og det må gjennomføres en kommunal behandling 
som leder frem til en godkjent reguleringsplan og en avtale mellom Helse Finnmark og Sør-
Varanger kommune i forhold til erverv av aktuell tomt, dersom nåværende tomt ikke er 
tilstrekkelig. Denne prosessen påbegynnes umiddelbart etter at tomt er valgt og det legges opp 
til at dette arbeidet blir gjennomført i første halvår av 2009. Helse Finnmark må kvalitetssikre 
at denne delen av fremdriftsplanen vil holde. 
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3. Løsningskonsept. Dette arbeidet kan påbegynnes umiddelbart. Det omfatter oppdatering av 

hovedfunksjonsprogrammet og forslag til romfordelingsprogram og må samordnes med 
fagplanene i Helse Nord og arbeidsfordelingen i Helse Finnmark HF og i forhold til andre 
helseforetak i regionen, spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Her må arbeidet også 
ta inn over seg arbeidene med fagutredningene i Helse Nord og lokalsykehusstrukturen. Det 
må gås opp grenser mellom spesialisthelsetilbudet som skal være i nedslagsfeltet for det 
renoverte eller nye sykehuset i Kirkenes og helsetilbudet for øvrig, og herunder vurderes om 
deler av bygget skal planlegges for samdrift med Sør-Varanger kommune, for eksempel i form 
av en intermediæravdeling for rehabilitering og/eller et legesenter integrert i sykehusbygget. 
Så snart tomt er avklart, kan arkitekt engasjeres og arbeidet med uttegning av 
bygningsmessige skisser kan påbegynnes. Løsningskonseptet skal presenteres med et 
oppdatert hovedfunksjonsprogram, en skisse for renoveringsalternativet og minst to skisser til 
arkitektonisk løsning for nybygg, hvorav ett skal anbefales. Løsningsforslagene skal ha 
dokumentert driftsøkonomi og finansieringsplan og skal sammenlignes med nullalternativet 
som innebærer drift av dagens anlegg inkludert nødvendig renovering for forsvarlig drift. 

 
4. Utredningene for konseptfasen bør være ferdig innen årsskiftet 2009/2010, slik at styresak kan 

klargjøres til styremøtet i Helse Nord RHF på nyåret 2010. En slik styresak skal behandles i 
Helse Finnmark HF før den behandles av styret i Helse Nord RHF. 

 
Økonomi 
Det er lagt inn som forutsetning at Helse Finnmark skal bruke inntil 7,42 mill. kroner samlet for 
det arbeidet som skal gjennomføres med konseptfasen i Kirkenes.  
 
Organisering 
Arbeidet med planleggingen av nytt sykehus i Kirkenes organiseres på vanlig måte for store 
prosjekter i Helse Nord. Det er foretaket (Helse Finnmark HF) som er prosjekteier og 
styringsgruppa settes sammen av fagdirektør, forretningsdirektør (leder) og konserntillitsvalgt fra 
Helse Nord RHF og ledergruppa i Helse Finnmark HF, foretakstillitsvalgt fra Helse Finnmark, og 
kommunelegen i Sør-Varanger.  
 
Styringsgruppa utpeker prosjektgruppe, eventuelt referansegruppe, og brukergruppene samt 
godkjenner mandat for disse. Innleide rådgivere i forbindelse med utarbeidelsen av 
konseptrapporten møter i prosjektgruppa.  
 
I tillegg vil det bli engasjert et firma som skal kontrollere at alle elementer i konseptfasen blir 
gjennomført slik det skal. Denne kontrollen benevnes følgeevaluering. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at idéfaserapporten godkjennes og gir sin tilslutning til at konseptfasen 
gjennomføres i henhold til denne utredningen og etter den fremlagte planen med tidsplan, 
økonomisk ramme og organisering. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900005-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 46-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning 2008 
4. Revisors årsregnskapskommentarer 
5. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900005-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 46-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900005-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 46-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 46-2009/3  FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER –  
 STYRETS BERETNING 2008 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
I styresak 113-2008 Orienteringssaker gjorde styret følgende vedtak: 
  
I styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper poengterte styret betydningen av regelmessig 
informasjon til styret i Helse Nord RHF for bedre involvering i strategiske spørsmål. Det er ønskelig 
at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som referatsak. 
  
Vedlagt følger styrets beretning for 2008 for de tre felleskontrollerte virksomhetene som Helse Nord 
RHF eier sammen med de andre regionale helseforetakene. 
  
 
Vedlegg:  Styrets beretning for Luftambulansetjenesten ANS 
 Styrets beretning for Norsk Helsenett AS 
 Styrets beretning for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 46-2009/4  REVISORS ÅRSREGNSKAPSKOMMENTARER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 22. april 2009 styresak 28-2009 
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2008 – herunder disponering av resultat.  
 
Ekstern revisor var ikke tilstede på dette styremøtet, og vedlagt følger tilbakemelding fra 
revisjonsselskap Ernst & Young, som vi mottok 22. april 2009 – til styrets orientering. 
 
  
Vedlegg: Presentasjon fra Ernst & Young 
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Oppsummering av revisjon 2008

Helse Nord RHF og konsern

08.05.2009Side 2

► Bakgrunn for rapporten

► Generelt inntrykk

► Vesentligste regnskapsposter som er gjenstand for skjønn 
fra foretakets side

Innhold
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08.05.2009Side 3

Bakgrunn for rapporten

► Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ifm revisjon 
av årsregnskap pr 31.12.2008

► Vi avgir revisjonsberetning når vi har mottatt de siste 
bekreftelser fra selskapet, signert versjon av styrets 
årsberetning og regnskap for 2008

► Vi understreker at vårt arbeid ikke medfører en full 
gjennomgang av foretakenes interne kontroll rutiner

08.05.2009Side 4

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er ikke etablert rutine for at overordnet 
gjennomgår og godkjenner avstemmingene

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket var ikke i mål med avstemmingsarbeidet i tråd med vår 

opprinnelig avtale for revisjon. Dette også dels pga forsinkelser i 
helseforetakene

Generelt inntrykk 
Helse Nord RHF (inkl. IKT)
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08.05.2009Side 5

Skjønnsmessige avsetninger
Helse Nord RHF (inkl. IKT):

► Ved regnskapsårets slutt foretas det en nøyaktig opptelling av antall 
feriedager som ansatte har til gode

-2,2-2,0Ikke uttatt 
ferie/avspasering

-0,9

0,1

-20,1

31.12. 
2007

-1,1

0,1

-22,8

31.12. 
2008

► Foretaket har to personer som har permisjon med lønn i sine 
arbeidsavtaler. Det avsettes 1,5 månedslønn pr år pr person. Det er 
foretatt ny beregning pr 31.12.

Permisjon med lønn 

► Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforliktelse pr. 31.12.

Netto pensjonsmidler/

-forpliktelse

Kommentar ifr revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 6

Skjønnsmessige avsetninger 
Helse Nord RHF (inkl. IKT):

-16,7

31.12. 
2007

-46,5

31.12. 
2008

► Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader

► Vi anser dette som en skjønnsmessig post da det er enkelte poster 
som er underbygget med skjønn

► Vi har foretatt stikkprøver av underlagsdokumentasjon for noen av 
postene

► Ut fra våre kontroller av store enkeltposter, mener vi at disse er 
riktig behandlet

► Den store økningen skyldes hovedsklig en avsetning på 15,5 mill 
vedr NPE. Grunnlag mottatt fra NPE med beregning i etterslep av 
innbetalinger. Likt for alle helseregioner 

► Enkelte eldre poster som foretaket jobber med

Påløpte kostnader                
(kto 2960)

Kommentar for tertialrevisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 7

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter
► Lønnsrelaterte avsetninger er preget av skjønn, men ventes bedret i 

tråd med full innfasing av bedre styringsverktøy (GAT)

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er ikke etablert rutine for at overordnet 
gjennomgår og godkjenner avstemmingen

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket hadde i hovedsak på plass avstemmingene i tråd med 

vår avtale for revisjon, og vi har nå fått tilfredsstillende 
dokumentasjon av alle vesentlige poster

Generelt inntrykk

08.05.2009Side 8

Skjønnsmessige avsetninger

252,7

-225,0

-11,2

0

31.12. 
2007

221,6

-266,7

-11,0

0

31.12. 
2008

►Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforpliktelse pr. 31.12.08

►Avsetning på mnok 11 er en avsetning som er ment å dekke opp 
personer som ikke er innmeldt i KLP (gjelder fra før 1990). Er 
redusert med mnok 0,2 for personer som er blitt innmeldt i løpet av 
2008

Netto pensjonsmidler/

(-forpliktelse) 

►Ikke vesentlig avsetning pr. 31.12. da alle pasienter er kodet ferdig 
før avslutning av regnskapet 

Pasienter under 
behandling 

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 9

Skjønnsmessige avsetninger

►Avsatt overtid/var lønn på mnok 79 gjelder desember lønn som 
utbetales i februar etter samme prinsipp som tidligere år. Vi har ikke 
mottatt oversikt på at avsetningen går i null når lønna er utbetalt 

►Overført ferie på mnok 72,7. Bruker samme prinsipp som i fjor. 
Bygger på liste ned på personnivå (GAT) samt en avsetning for de 
som ikke er med i GAT basert på estimat for de som er registrert i 
GAT. Stort innslag av skjønn

►Flexitid er basert på innhentede svar fra en del ansatte. Benytter 
disse som estimat for avsetning for øvrige. Stort innslag av skjønn

►Overtid er basert på GAT for om lag 3400 ansatte. Benyttet som 
estimat for de øvrige. Stort innslag av skjønn 

►Avsetning svensk arbeidsgiveravgift på mnok 23,5. Er redusert med 
mnok 5 i forhold til IB. Fortsatt svak dokumentasjon som viser at tallet 
er reelt, og at det er i samsvar med hva Sverige vil kreve innbetalt. 

►Lønnstvist på mnok 6. Bakgrunn for avsetning er mail fra lønnsavd. 
Ikke mottatt mer dokumentasjon på denne

-181,3-177,9Andre lønnsavsetninger 
(overtid, flexitid, ikke 
uttatt ferie, svensk 
arbeidsgiveravgift mv)

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 10

Skjønnsmessige avsetninger

►Totalt 282 overleger har svart, gj.snittlig opptjeningstid på 3,3 år. Har satt 
opp beregning etter 350 årsverk og gjennomsnittlig årslønn

►Basert på svarene så har 25 stk tatt ut permisjon i 08

►Uttak trekkes fra og pensjon/aga legges til i beregningen

►Beregning og dokumentasjon stort innslag av skjønn

-92,0-83,0Overlegepermisjon

►Avsetningen er basert på gjennomsnittskostnad for de siste tre årene 
multiplisert med antall utestående saker

►Benyttet grunnlag fra NPE vedr utestående saker for å avsette kostnaden

-6,0-4,7Norsk 
pasientskadeerstatn. 

-32,1

-18,4

31.12. 
2007

-64,3

31.12. 
2008

►Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader. Rutinen er at det tas ut 
rapporter fra Basware og alle større faktura gjennomgås og avsetning 
fordeles pr avdeling. Herunder ligger også avsetning for mer spesielle 
poster som (pasienttransport, TNF-hemmere, Psykiatri, RUS, mv)

►Fjorårets avsetning på mnok 18,4 som vedrørte forpliktelser fra tidligere 
HHF  er nå reversert i sin helhet, siden man har fått med alle kostnader

►Posten anses fortsatt som en skjønnsmessig post, selv om avstemming er 
gjennomgått og funnet tilfredsstilende

Påløpte kostnader 

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 11

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er også etablert rutine for at overordnet 
gjennomgår og godkjenner avstemmingen. Kun unntaksvis at dette 
ikke er gjort

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket var ikke helt i mål med avstemming av balansen i tråd 

med vår opprinnelig avtale for revisjon, men vi har fått ettersendt 
dokumentasjon

Generelt inntrykk

08.05.2009Side 12

Skjønnsmessige avsetninger

-18,4

102,0

-133,4

-7,2

1,7

31.12. 
2007

-16,6

92,2

-152,4

-7,2

1,8

31.12. 
2008

► Overført ferie bygger på liste ned på personnivå (svar fra ansatte) 
samt en avsetning for de som ikke har svart

► Avspasering er delvis dokumentert ned på personnivå samt estimat 
for de som ikke har svart 

Ikke uttatt 
ferie/avspasering

► Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforliktelse pr. 31.12.08

► Avsetning på 7,2 mnok er en avsetning som er ment å dekke opp for 
feil i beregnet avsetning for ansatte fra før 1990. Ingen avdekkede feil 
vedr tidligere ansatte i 2008

Netto pensjonsmidler/

(-forpliktelse) 

► Avsetning pr. 31.12.08 da alle pasienter ikke er kodet ferdig før 
avslutning av regnskapet for 2008

► Forutsetningen som er lagt til grunn pr. 31.12. er snittvekten pr. avd. 
og 50 % fordeling pr år

Pasienter under 
behandling 

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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Skjønnsmessige avsetninger

► Har pr. 31.12.08 fått tilbakemelding mht uttak fra alle avdelinger. Har 
lagt til grunn at de som ikke har svart, ikke har hatt uttak 

► Uttakstilbøyeligheten er på 100 %. Fortsatt 4 måneders opptjening 
på 5 år. Uttakstilbøyelighet er iht vedtak fattet av Helse Nord

-56,7-47,9Overlegepermisjon         
(kto 2182)

► Avsetningen er basert på kostnad for de tre forutgående år

► Fått kopi av grunnlag fra NPE vedr. antall innkomne saker siste tre år 
og antall saker med vedtak 

-3,7-2,9Norsk 
pasientskadeerstatn. (kto 
2181)

-55,2

31.12. 
2007

-72,9

31.12. 
2008

► Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader og vi anser dette 
for å være en skjønnsmessig post. Rutinen er at det tas ut rapporter 
fra Basware og alle større faktura gjennomgås og avsetning fordeles 
pr avdeling. I tillegg gjøres det andre avsetninger

► Avstemming gjennomgått og funnet tilfredsstillende

Påløpte kostnader                
(kto 2960)

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 14

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Det ble foretatt flere justeringer av resultat og balanse ifm revisjon 2008

▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige resultat- og 
balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører avstemmingen. Det 
er imidlertid ikke etablert rutine for at overordnet gjennomgår og 
godkjenner avstemmingene

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Avdelingen har fått tilført kapasitet i økonomiavdelingen i år

▬ Foretaket var ikke helt i mål med alle avstemming av balansen mv i tråd 
med vår opprinnelig avtale for revisjon. Har medført en del ekstra 
etterarbeid 

Generelt inntrykk
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Skjønnsmessige avsetninger

-8,6

33,8

-48,6

-3,0

0,0

31.12. 
2007

-12,1

30,3

-56,5

-3,0

0,0

31.12. 
2008

► Overført ferie på bygger på liste ned på personnivå pluss 15 % tillegg 
for pensjonskostnader, utgjør 8 mnok

► Avspasering bygger på liste ned på personnivå for 49,7 % av 
forbrukte årsverk.  Denne er brukt som representativt utvalg, så er  
12 % feriepenger og 18 % pensjonskostnad lagt til, utgjør 4 mnok

Ikke uttatt 
ferie/avspasering

► Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforpliktelse pr. 31.12.08

► Avsetning på 3 mnok er en avsetning som er ment å dekke opp for 
feil i beregnet avsetning for ansatte fra før 1990. Ingen avdekkede 
feil i 2008

Netto pensjonsmidler/

(-forpliktelse) 

► Ikke avsetning pr. 31.12.08 da alle pasienter er kodet ferdig før 
avslutning av regnskapet for 2008

Pasienter under 
behandling

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 16

Skjønnsmessige avsetninger

► Usikkerhet ift hvem som omfattes av ekstra opptjening (Finnmark). 
Om lag alle overleger er lagt inn med Finnmarkspermisjon. 
Usikkerhet ifm leger m spesialisering; benytter 865 dager som i 
2005. Har justert med endring i lønn

► Uttakstilbøyeligheten er på 100 %. Fortsatt 4 måneders opptjening 
på 3 år (Finnmark). Uttakstilbøyelighet er iht vedtak fattet av Helse 
Nord

-26,2-18,0Overlegepermisjon        

(kto 2182)

► Avsetningen er basert på kostnad for de tre siste årene

► Fått tall fra NPE vedr. antall innkomne saker siste tre år og antall 
saker med vedtak 

-2,6-2,4Norsk 
pasientskadeerstatn. (kto 
2181)

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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Skjønnsmessige avsetninger

► Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader og vi anser dette 
for å være en skjønnsmessig post. Rutinen er at det tas ut rapporter 
fra Basware og alle faktura over 100’ gjennomgås og avsetning 
fordeles pr avdeling

► Noen gamle poster, ulik grad av dokumentasjon

-22,0-19,0Påløpte kostnader                
(kto 2995)

► Mottatt likviditet  som er periodisert ut fra aktivitet. Avstemming 
gjennomgått med kontroller

► Det har pågått diskusjoner med Helse Nord mht endelig 
resultatføring gjennom 2008. 

► Helse Nords brev av 18.12.08 angir at de vil komme med utfyllende 
retningslinjer for bruk av resterende midler

-24,1-29,5Ubenyttede 
prosjektmidler -
opptrappingsplan

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar for tertialrevisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige resultat- og 

balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører avstemmingen. Det 
er imidlertid ikke etablert rutine for at overordnet gjennomgår og 
godkjenner avstemmingene 

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Avdelingen var sårbar ift tilstrekkelig kapasitet ifm årsoppgjøret. Foretaket 

hadde ikke all dokumentasjon av balansen klar i tråd med vår opprinnelige 
avtale for revisjon. Vi har fått ettersendt denne dokumentasjonen

Generelt inntrykk
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Skjønnsmessige avsetninger

-2,3

-12,2

-7,2

39,1

-52,1

-2,8

0,8

31.12. 
2007

-3,2

-14,9

-7,2

35,6

-55,6

-2,8

0,2

31.12. 
2008

►Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforliktelse pr. 31.12.08

►Avsetning på 2,8 mnok er en avsetning som er ment å dekke opp for 
feil i beregnet avsetning for ansatte fra før 1990. Ingen avdekkede feil 
i 2007 ifm tidsligere ansatte

Netto pensjonsmidler/      

(-forpliktelse)

►Ikke avviklet ferie og avspasering er spesifisert pr sykehus  

►Hadde ikke overført ferie i 2006 da de hadde hatt fokus på å få alle til 
å ta ut ferie

Ikke uttatt avspasering / 

overført ferie 

►Foretaket har benyttet 100 % uttakstilbøyeligheten i samsvar med 
Helse Nord sine prinsipper

Overlegepermisjon

►Avsetning tar høyde for uavsluttede saker 31.12.08

►Avsetningen er basert på kostnad for de tre forutgående år

►Fått kopi av grunnlag fra NPE vedr. antall innkomne saker siste tre år 
og antall saker med vedtak 

Norsk 
pasientskadeerstatn.

►Normalt ikke avsetning pr. 31.12.08 da alle pasienter skal være kodet 
ferdig før avslutning av regnskapet for 2008

Pasienter under 
behandling

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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Skjønnsmessige avsetninger

►Vi har på stikkprøvebasis etterprøvd øvrige avsetninger på denne 
konto

►Avsetningene synes rimelige og vi finner dokumentasjonen 
tilfredsstillende

-8,2-12,0Påløpte kostnader

(kto 2990 mfl.)

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er etablert rutine for at overordnet gjennomgår 
og godkjenner avstemmingen (unntaksvis at rutine ikke er fulgt)

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket var i mål med avstemmingsarbeidet i tråd med vår 

opprinnelig avtale for revisjon

▬ Vi fikk tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige poster da 
vi besøkte HF’et

Generelt inntrykk: 
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STYRESAK 46-2009/5  MULIGHETSSTUDIE FOR ALTERNATIV  
 ORGANISERING AV FORVALTNINGSTJENESTER  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Bakgrunn 
Helse Nord kjøper inn varer og tjenester til drift av bygninger, tekstiler, mat, telefoni, 
transportmidler og annen driftsmessig rekvisita for i størrelsesorden 650 mill kroner årlig. I 
tillegg kommer lønnskostnader innenfor disse områdene for om lag 375 årsverk.  
 
Områdene kalles for forvaltning, drift og vedlikehold, forkortet til FDV. I 2004 ble det 
gjennomført en gjennomgang av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord, men der FDV-
områdene ikke ble inkludert. Tiden er nå moden for å se nærmere på om disse tjenestene er 
organisert og driftes slik at de støtter opp om helsetjenesten på best mulig måte. Samtidig er 
det kjent at foretaksgruppen har betydelige utfordringer forbundet med å etablere en 
bærekraftig driftsøkonomi for nødvendige større investeringer i nybygg.  
 
Med denne bakgrunnen fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak i styresak 17-2009 
Økonomirapport nr 1-2009 og 2-2009: 
 
4. Styret ber helseforetakene vurdere effektivisering av driftsfunksjoner som renhold, 

kjøkken/kantine, bilhold, brøyting o. a. ved helseforetakene og ber om tilbakemelding av 
hvilke tiltak som vurderes gjennomført senest innen 30. juni 2009.  

 
Adm. direktør har under konkurranseutsetting et oppdrag om ’leveranse av mulighetsstudie 
for kjøp av eksterne FDV-tjenester til foretaksgruppen’. Dette gjelder renhold, matforsyning, 
sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, eiendomsdrift og tekniske forvaltnings- og 
driftstjenester, unntatt skrivetjenester til helseforetakene i Helse Nord. 
 
Det vil bli inngått avtale med leverandør for levering av konsulenttjenester til gjennomføring 
av slik mulighetsanalyse for ikke-medisinsk drift og service for alle FDV-områder. I denne 
mulighetsanalysen vil alternativer til dagens, i all hovedsak, egenregi innen området bli 
belyst. Dette vil være løsninger hvor virksomhetsområder blir skilt ut og overdratt til eksterne, 
profesjonelle aktører som har FDV-tjenester som sin kjernevirksomhet. Mulighetsstudien skal 
avdekke om det slik er mulig å gjøre endringer i omfang og organisering av disse ikke-
medisinske støttetjenestene slik at det gir kostnadsbesparelser og bedret støtte til 
kjernevirksomheten som er behandling av pasienter.  
 
Det er en forutsetning at tilbyderne, enten det vil være konsulentselskaper, eller profesjonelle 
driftsselskaper for drift av aktuelle støttetjenester som gir tilbud i denne innledende fasen, har 
erfaring fra både intern og ekstern drift av de støttetjenester som omfattes av denne 
mulighetsanalysen, dvs. eiendomsdrift (drift og vedlikehold), renhold, 
matforsyning/forpleining, sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, vakttjeneste osv.  
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Mulighetsstudien er første trinn i arbeidet med å kartlegge støtteområdene og finne frem til et 
mulig potensial for å drive støttetjenestene på bedre måte. Hele prosessen med å endre driften 
av disse tjenestene er tenkt gjennomført i tre faser, der Analyse og rådgivning gjennomføres 
nå. Den første fasen vil inneholde: 
a. Behovsavdekking (hvilke støttetjenester har vi og hvilke trenger vi) – er omfattet av denne 

utlysningen 
b. Mulighetsstudier 

i. Eksternt outsourcet drift – er omfattet av denne utlysningen 
ii. Intern drift – er ikke omfattet av denne utlysningen (gjøres i egenregi) 

c. Anbefalinger 
i. Anbefalt forslag til ekstern drift – er omfattet av denne utlysningen 
ii. Konkurransegrunnlag for eksternt driftede tjenester – er omfattet av denne utlysningen 
 

Senere faser vil være Omstilling og ny driftsorganisasjon og til slutt Drift og tjenesteyting. 
 
Helse Nord skal ha all eiendomsrett til mulighetsstudien, alt datagrunnlag og alle skjemaer, 
metodikk og annet materiell som valgt leverandør bruker i denne leveransen. 
 
Adm. direktør ønsker at det framtidige beslutningsgrunnlaget for utvikling av FDV-tjenestene 
i foretaksgruppen også skal omfatte en vurdering av potensialet for kostnadseffektiv 
videreutvikling av virksomhetsområdene i egenregi. Parallelt med den eksterne 
mulighetsstudie vil det i driftsorganisasjonene bli arbeidet med en gjennomgang av drift i 
egenregi og forbedringsmuligheter for egen drift.  
 
For at resultatet fra begge delstudier skal være sammenlignbare skal datagrunnlag for begge 
oppdragene være faktakartleggingen i den eksterne analysen. 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal avklare i hvilken grad 
det ved omstilling kan oppnås betydelige besparelser og bedret støtte til helseproduksjon: 
o Definere hva som ligger utenfor kjernevirksomheten 
o Etablere kostnadseffektive løsningsalternativer ut fra kjernens behov og krav til 

støttetjenester 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal videre avklare i 
hvilken grad det ved alternative løsninger kan sikres: 
o Kostnadsbesparelser 
o Forbedret styring og kontroll 
o Økt brukertilfredshet 
o Fleksibilitet 
o Økt samordning, effektivitet og kvalitet 
o Videreutvikling av tjenesteområder 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal fremlegge klare råd og 
anbefalinger til beslutning hos Helse Nord, samt synliggjøre de forutsetninger som må legges 
til grunn for gevinstrealisering. 
 
Prosessen skal organiseres slik at den sikrer nødvendig involvering og forankring i 
utredningsarbeidet. De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble 
orientert om arbeidet med mulighetsanalysen i samarbeidsmøte, den 5. mai 2009.  
 
Anbefaling fra arbeidet legges frem som egen sak i styremøtet i november 2009. 
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STYRESAK 47-2009  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 30. mars 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. varsel om 

tvangsmulkt – lukking av pålegg, prehospitale tjenester, Hammerfest Ambulanse 
2. Brev av 20. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om 

tvangsmulkt – følgebrev, prehospitale tjenester, Hammerfest Ambulanse 
3. Korrespondanse mellom NN og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. klagesak XX  

Korrespondansen er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 
4. Brev av 23. april 2009 fra LO Finnmark og NHO Finnmark ad. akuttilbud ved Kirkenes 

sykehus 
5. Brev av 28. april 2009 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avlutning av tilsynssak 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 47-2009/1  BREV AV 30. MARS 2009 FRA ARBEIDSTILSYNET TIL 
 HELSE FINNMARK HF AD. VARSEL OM  
 TVANGSMULKT – LUKKING AV PÅLEGG,  
 PREHOSPITALE TJENESTER, HAMMERFEST  
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Møtedato: 20. mai 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 47-2009/2  BREV AV 20. APRIL 2009 FRA ARBEIDSTILSYNET TIL  
 HELSE FINNMARK HF AD. VEDTAK OM  
 TVANGSMULKT – FØLGEBREV,  
 PREHOSPITALE TJENESTER, HAMMERFEST  
 AMBULANSE 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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 SYKEHUS 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 47-2009/5  BREV AV 28. APRIL 2009 FRA HELSETILSYNET I  
 TROMS TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET  
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 Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 
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