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STYRESAK 68-2009  INVESTERINGSPLAN 2010-2018,  
 MULIGHETSANALYSE OG FORSLAG TIL  
 INVESTERINGSRAMMER 
 Sakspapirer ble ettersendt. 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken er det fokus på økonomiske rammebetingelser og premisser for rullering av 
investeringsplanen. Styret orienteres om hvilke muligheter Helse Nord RHF har til å investere 
i årene fremover basert på noen forutsetninger om økonomisk resultat og økonomisk 
bæreevne. På denne bakgrunn inviteres styret til å vedta nivå på årlige investeringer og gi 
føringer til prioritering av investeringsprosjekter.  
 
I saken fremmes det noen forutsetninger og prinsipper for arbeidet med rullering av 
investeringsplan 2010-2018. Investeringsbudsjett 2010 for Helse Nord ble behandlet av styret 
i møte 22. juni, og vil bli endelig vedtatt i budsjett 2010, november møtet. 
 
I arbeidet med investeringsplan 2010-2018 legges til grunn styrets tidligere vedtak i sak 64-
2008 ”Investeringsplan 2009-2018”, vedtatte prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord, konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord og 
retningslinjer for risikostyring. 
 
Gjennomføring av vedtatt investeringsplan krever økt evne til egenfinansiering, både for å 
styrke likviditeten, men også for å kunne håndtere økte kostnader som følge av 
nyinvesteringene. 
 
Analyser av bærekraft og likviditet, tilsier et behov for å styrke likviditeten for å kunne 
gjennomføre planene. Dette kan løses ved å realisere årlige driftsoverskudd på opp mot 200 
mill. kroner de nærmeste årene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Investeringsplan 2009-2018 ble vedtatt i sak 64-2008 i styrets møte 18. juni. Vedtatt 
investeringsplan for planperioden 2010-2018 er vedlagt. 
 
Arbeidet med lokalsykehusstrategi er godt i gang i Helse Nord. Prosjektgruppen legger frem 
sin rapport i høst. Rapporten vil bli sendt på høring i november. Styret i Helse Nord RHF skal 
behandle lokalsykehusstrategien i møte februar 2010. Behovet for investeringer for realisering 
av lokalsykehusstrategien vil behandles parallelt med lokalsykehusstrategien. Foruten de 
strategiske sykehusprosjekter vil spørsmål om investeringer i lokale enheter i kommunene for 
nærhet i diagnostikk og behandling avklares. Herunder drøftes behov/ønske om lokale 
røntgenlaboratorier (thorax/skjelett), IKT-løsninger og rehabiliteringsenheter og behovet for 
investeringstiltak fra Helse Nord. Investeringsplanen skal også samordnes med den nye 
sykehusreformen, samhandlingsreformen. Reformen som vil innebære at kommunene må 
betale deler av kostnadene ved sykehusinnleggelser, har blant annet som mål at en større 
andel av behandlingen skal skje lokalt i primærhelsetjenesten. Dette vil få konsekvens for 
dimensjonering av nye sykehus. 
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Likviditetsanalyse, investeringsrammer 
Styret har tidligere vedtatt å holde tilbake deler av inntektsveksten som følger av ny 
inntektsmodell for å kunne disponere den til å finansiere økte kostnader som følge av 
investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. I tillegg har styret lagt til grunn at 
reduksjon i åpningsbalanseavskrivningene i HF-ene ikke skal frigjøres til drift, men 
fremkomme som overskudd frem til avskrivningene av nye anlegg kommer inn i regnskapene. 
Samlet sett innebærer dette at styret har lagt til grunn at foretaksgruppene de nærmeste årene 
skal planlegge med og realisere årlige overskudd opp mot 200 mill kroner. Dette vil styrke 
likviditeten i foretaksgruppen og øke mulighetene for å gjennomføre ønskede investeringer. 
 
Regnskapsresultatene i 2009 frem til og med juli viser et underskudd på 88 mill kroner, og et 
avvik fra budsjett på 138 mill kroner. Regnskapsresultatene svekker forutsetningene som 
styret har lagt som premiss for planleggingen og gjør det nødvendig å simulere noen 
alternativer. 
 
Det er foretatt enkle simuleringer basert på fire ulike alternativer: 
1. Fortaksgruppen oppnår balanse i 2009 og realiserer årlige driftsoverskudd slik styret har 

vedtatt og lagt til grunn. 
2. Foretaksgruppen oppnår balanse i 2009 og Helse Nord RHF realiserer årlige overskudd 

tilsvarende tilbakeholdt basisramme, foretaksgruppen for øvrig realiserer økonomisk 
balanse.  

3. Foretaksgruppen realiserer eiers (Helse- og omsorgsdepartementet – HOD) krav til 
økonomisk resultat, dvs. økonomisk balanse hvert enkelt år. 

4. Foretaksgruppen klarer ikke å oppnå økonomisk balanse, forutsetter årlige underskudd på 
100 mill kroner i 2009, balanse i 2010 og årlige underskudd på 50 mill kroner fra 2011. 

 
Disse fire alternativene gir store forskjeller i mulighetene til å investere.  
 
Alternativ 1 gir mulighet til å fullføre utbyggingen av Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø, 
oppstart og gjennomføring av Nordlandssykehuset Vesterålen, prisjustering av rammene til de 
to store prosjektene, økt nivå på investeringene i medisinskteknisk utstyr, tiltak knyttet til 
samhandlingsreformen og gjennomføring av 3-4 av de øvrige større prosjektene. 
(Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik, UNN Tromsø A-fløy, Helse Finnmark 
Kirkenes, Helse Finnmark Hammerfest, UNN Tromsø Pasienthotell). 
 
Alternativ 2 gir mulighet til å fullføre utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø, oppstart og 
gjennomføring av Nordlandssykehuset Vesterålen, prisjustering av rammene til de to store 
prosjektene, økt nivå på investeringene i medisinskteknisk utstyr, tiltak knyttet til 
samhandlingsreformen og gjennomføring av 1-2 av de øvrige større prosjektene. 
 
Alternativ 3 gir mulighet for å fullføre utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø. 
Nordlandssykehuset Vesterålen må utsettes noe og det vil gå flere år før det er rom for å 
styrke investeringene i medisinskteknisk utstyr. I slutten av plan perioden vil det være mulig å 
starte opp ett av de øvrige store prosjektene. 
 
Alternativ 4 medfører at gjennomføringen av Nordlandssykehuset Bodø må forskyves og 
prosjektet må reduseres. Nordlandssykehuset Vesterålen må skyves flere år ut i tid. Det blir 
ikke rom for å øke investeringene i MTU1, IKT eller prosjekter knyttet til 
samhandlingsreform og lokalsykehusstrategi 

                                                 
1 MTU: Medisinsk-teknisk utstyr 
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Bærekraftsanalyser 
I tillegg til vurderingene ovenfor knyttet til likviditet til finansiering av investeringsutgiften er 
det gjennomført noen enkle analyser for å vurdere konsekvensene for helseforetakenes 
driftsregnskap og muligheter og forutsetninger for å oppnå de økonomiske mål, overskudd og 
senere balanse. 
Bærekraftanalysene som ble gjennomført våren 2009, viser at alle foretakene vil stå overfor 
økte kostnader som følge av ønskede nye investeringer. Netto kostnadsøkning er større enn 
det beløpet styret for Helse Nord RHF har signalisert at det vil bidra med for å realisere 
investeringene. Alle HF-ene må i tillegg redusere kostnader for at det skal være mulig å 
investere slik en ønsker. Analysene som ble gjennomført i vår tok utgangspunkt i at HF-ene 
var i økonomisk balanse i 2009. Regnskapsresultatene frem til i dag, hvor alle HF-ene går mot 
underskudd gjør det nødvendig å oppdatere og gjennomføre analysene på nytt med oppdaterte 
premisser. 
 
Bærekraftsanalysene som ble gjennomført i vår viste at: 
- Det ikke er rom for å øke investeringsnivået i Finnmark i særlig grad, dvs. ingen ny 

investering i sykehusbygg 
- Regnskapsresultatene for NLSH viser behov for ny analyse basert på nye oppdaterte 

forutsetninger, de store investeringsprosjektene ved Nordlandssykehuset må reduseres 
eller utsettes 

- UNN og Helgeland foretakene får en betydelig styrking av likviditet og dermed bedre 
driftsøkonomi. Dette gir rom for å øke investeringene hvis driftskostnadene kan håndteres. 
 

Vurdering 
Investeringsplanlegging og gjennomføring av investeringsprogram, er langsiktige tiltak.  
Planleggingsrammer skal være, tydelige og forutsigbare slik at de bidrar til god kvalitet på 
investeringsplanleggingen og gjennomføringen av investeringsprogrammene. Det er samtidig 
viktig å unngå at det brukes mye tid og ressurser på å planlegge tiltak som ikke blir 
gjennomført, eller skape forventninger som ikke blir realisert. 
 
Det foreslås å stå fast på styrets tidligere føringer om fremtidige årlige overskudd i HF-ene og 
RHF-et. Samtidig er det behov for strategier og tiltak som kan håndtere risikoen knyttet til 
forutsetingene for å kunne gjennomføre investeringsprogrammet. Investeringsplanen skal 
sørge for at de viktigste tiltakene blir gjennomført, uansett størrelse på investeringsrammen. 
Dette vil få konsekvenser både for størrelsen på planleggingsrammen og prioriteringen 
mellom formål og tiltak. 
 
For å forbedre beslutningsgrunnlaget for investeringsplanen må det gjennomføres konkrete 
analyser av alle konkrete prosjekt som foreslås med fokus på økonomisk lønnsomhet og 
helsefaglig effekt. 
 
I forkant av styrebehandling av investeringsplanen våren 2010 må alle HF-ene utrede alle sine 
forslag til investeringer i henhold til kravene i konsernbestemmelsene: 
- Det skal redegjøres for alle økonomiske konsekvenser av tiltakene. 
- Det skal redegjøres for de konkrete effekter på helsetilbudet av investeringene. 
- Forpliktende og konkrete planer for realisering av gevinster av investeringen skal 

presenteres. 
- Alle store prosjekt skal innbefatte en tilhørende OU-prosess. 
 
I de tilfeller det presenteres flere prosjekt fra ett HF skal HF styret gi et råd om rekkefølge, 
dvs. prioritere mellom prosjektene. Det må gjennomføres en revidert analyse av satsningen på 
nye bygg vurdert opp mot MTU investeringer og rehabilitering av eksisterende bygg. 
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Bærekraftsanalysene for alle HF-ene må oppdateres med nye realistiske premisser. Det 
innebærer at bærekraftsanalysene må ta utgangspunkt i regnskapsresultat og prognose for 
2009, ikke bare redegjøre for de tiltak som følger av investeringsprosjektene. 
 
Prioritering 
Nordlandssykehuset Bodø, er under gjennomføring og prioriteres. 
Etter en prosess med helseforetakene er det klart at økte rammer til fornyelse og erstatning av 
medisinteknisk utstyr vurderes som det viktigste tiltaket. Økte rammer til nødvendige MTU 
investeringer foreslås derfor prioritert.  
 
For å kunne følge opp realiseringen av lokalsykehusstrategien i Helse Nord og 
samhandlingsreformen foreslås det å sette av investeringsmidler til styrets disposisjon.  
Tilsvarende settes det av midler til økte investeringer i MTU på styrets disp., midlene fordeles 
i de fremtidige budsjett relatert til oppnådde økonomiske mål. 
 
Nordlandssykehuset Vesterålen gjennomføres i perioden. 
 
Økonomisk lønnsomme prosjekt, vil i tillegg til direkte effekt på tilbudet også bidra til å 
styrke økonomien til foretakt og foretaksgruppen. Det foreslås derfor å vurdere å realisere 
lønnsomme investeringer raskere. Som en konsekvens av dette, settes det i gang en grundig 
analyse av A-fløy Tromsø og nytt pasienthotell Tromsø. 
 
Gjennomføring av tiltak som følge av samhandlingsreformen og lokalsykehusstrategien 
foreslås prioritert foran nye store byggeprosjekter. 
 
Konklusjon 
Eier (HOD) stiller krav om at foretaksgruppen går i økonomisk balanse hvert år. Det foreslås 
å legge til grunn en forutsetning om at foretaksgruppen går med årlige overskudd for 
planlegging av fremtidig investeringsvolum, selv om erfaringene frem til nå viser at det er en 
ambisiøs målsetting.  
 
Ut fra økonomiske betraktninger anbefales det å legge til grunn alternativ 2 som grunnlag for 
fastsetting av årlige investeringsrammer i perioden 2010-2018. I tillegg foreslås det å øke 
investeringsrammene opp mot det nivå som alternativ 1 gir rom for, etter hvert som 
forutsetningene for dette alternativet realiseres.  
 
Det er helt nødvendig at foretakene følger opp og realiserer overskudd i driften for å kunne 
investere og utvikle foretaksgruppen. 
 
Bærekraftsanalysene som er gjort i samarbeid med de enkelte HF viser at det er mulig for 
foretakene å påta seg å gjennomføre store investeringer, men det krever tett oppfølging av 
driften og at det stilles krav til og faktisk realisering av økonomiske gevinster av 
investeringene. Helse Finnmark er unntaket som i dag ikke vil kunne investere i store nye 
anlegg. 
 
Bærekraftanalysene, særlig for UNN og Helse Finnmark er mangelfulle, foretakene må gis 
mer konkrete premisser og det må stilles krav til forpliktende planer for å realisere gevinster 
av nye investeringer. 
 
Det må gjennomføres en faglig vurdering av behov i forhold til status i dag, 
befolkningsutvikling og forventet effekt av reformer og teknologisk utvikling før det kan 
fremmes forslag til ny investeringsplan.  
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Alternativ 2 i utredningen legges som grunnlag for investeringsplanleggingen de nærmeste 
årene. Dette innebærer at vedtatt investeringsplan (juni 2008, justert juni 2009), følges opp og 
resterende handlingsrom legges i denne omgang til styrets disposisjon. 
 
Justert forslag til investeringsplan 2010-2018
basert på alternativ 2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Finnmark HF
Økt MTU 17 000 4 000
Sum til HF styrets disposisjon 27 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 27 000 25 000
Sum Helse Finnmark 44 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 31 000 25 000

UNN  HF
Utvikling RUS behandling 20 000
Økt MTU 48 000 14 700 6 000 8 300 7 300 45 300
Sum til HF styrets disposisjon 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700
Sum UNN 165 700 112 400 103 700 97 700 97 700 97 700 106 000 105 000 143 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300
Prisjustering ramme Bodø 16 112 31 596 37 447 65 922 37 546
Modernisering NLSH, Vesterålen 175 000 100 000 200 000 195 000 25 000
Prisjustering ramme Vesterålen 8 000 15 912 3 122
Økt MTU 13 000 9 000
Sum til HF styrets disposisjon 62 000 55 000 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 62 000 50 000
SUM NLSH 608 000 530 612 680 308 650 268 427 822 460 646 233 300 71 000 50 000

Helgelandssykehuset HF
Etablering RUS institusjon 25 000
Økt MTU 15 000
Sum til HF styrets disposisjon 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM Helgelandssykehuset 64 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500

Sykehusapotek 1 000 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 70 000 55 000 52 142 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000
RHF styrets disp 800 134 488 7 282 79 728 87 254 246 200 284 500 268 500
Sum sykehusapotek og Helse No 71 800 190 488 52 142 45 282 134 728 127 254 301 200 339 500 323 500

Sum forslag investeringer 954 000 865 000 875 000 838 000 711 000 731 000 694 000 574 000 569 000  
 
Dette innebærer at det ligger inne 1,1 milliard i perioden som kan nyttes til økt satsning på 
IKT utstyr/programvare, Medisinsk teknisk utstyr, samhandlingsreformen og nye 
sykehusbygg.  
 
I alternativ 1 økes handlefriheten slik at styret får rom til å øke investeringsrammene med opp 
mot 1,8 milliarder + eventuelle nye lån til øvrige prosjekt. 
  
Justert forslag til investeringsplan 2010-2018
basert på alternativ 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RHF styrets disp 800 193 488 61 000 63 282 142 728 174 254 345 200 386 500 378 000  
 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret står fast på tidligere føringer om å realisere overskudd tilsvarende reduksjon i 

åpningsbalanseavskrivninger i HF og tilbakeholdt basisramme.   
 
2. Styret legger til grunn en planleggingsramme for investeringer som baseres på 

driftsoverskudd, tilsvarende tilbakeholdt basisramme i RHF.  
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3. Innenfor investeringsrammen prioriteres følgende: 

a. Fullføring av Nordlandssykehuset Bodø 
b. Nødvendig medisinsk teknisk utstyr  
c. Oppstart og fullføring av Nordlandssykehuset Vesterålen i planperioden 
d. Lønnsomme investeringer i sykehus, (omstillingstiltak) 
e. Oppfølging av samhandlingsreformen 
f. Oppfølging av lokalsykehusstrategien  
g. Nye sykehusbygg 

 
4. For å bedre grunnlaget for å vurdere, og prioritere investeringsprosjektene må det: 

a. Utarbeides nye investeringsanalyser for alle aktuelle investeringsprosjekt, jfr. 
Konsernbestemmelser for investeringer, med særlig fokus på driftsøkonomiske 
konsekvenser og effekt på helsetilbudet 

b. Bærekraftsanalysene for alle HF, og spesielt for Nordlandssykehuset må gjennomføres 
på nytt, basert på realistiske og oppdaterte forutsetninger 

c. Kjente effekter av samhandlingsreformen skal innarbeides i premissene for rullering 
av investeringsplanen 

 
5. Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil bli lagt frem for styret våren 2010 
 
 
Bodø, den 21. august 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning 
 
Utrykte vedlegg: Bærekraftsanalyse 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Denne saken er en forberedelse til rullering av investeringsplanen 2010-2018 våren 2010. I 
denne saken oppdateres styret om mulighetene for å investere i årene fremover og om 
premissene som skal legges til grunn for prioritering. På denne bakgrunn skal styret ta stilling 
til fremtidige planrammer for investeringer og gi føringer for prioritering av investeringene 
mellom ulike HF og ulike typer investeringer. 
 
Bakgrunn 
Vedtatt investeringsplan slik den ble vedtatt i juni 2008 med de endringer som styret vedtok i 
juni 2009.  
 
Helse Finnmark HF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Økt MTU 17 000 4 000
Sum til HF styrets disposisjon 27 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 27 000 25 000
Sum Helse Finnmark 44 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 31 000 25 000

UNN  HF
Utvikling RUS behandling 20 000

Økt MTU 48 000 14 700 6 000 8 300 7 300 45 300
Sum til HF styrets disposisjon 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700 97 700
Sum UNN 165 700 112 400 103 700 97 700 97 700 97 700 106 000 105 000 143 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300
Modernisering NLSH, Vesterålen 175 000 100 000 200 000 195 000 25 000
Økt MTU 13 000 9 000
Sum til HF styrets disposisjon 62 000 55 000 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 62 000 50 000
SUM NLSH 608 000 506 500 632 800 609 700 361 900 423 100 233 300 71 000 50 000

Helgelandssykehuset HF
Etablering RUS institusjon 25 000
Økt MTU 15 000
Sum til HF styrets disposisjon 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM Helgelandssykehuset 64 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500

Sykehusapotek 1 000 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 70 000 55 000 55 000 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000
RHF styrets disp 800 15 000 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Sum sykehusapotek og Helse Nor 71 800 71 000 55 000 38 000 80 000 65 000 80 000 80 000 80 000

Sum vedtatt investeringer 954 000 721 400 830 350 790 150 590 350 631 200 472 800 314 500 325 500  
Investeringsrammen for 2010 forutsetter økonomisk balanse i 2009, se egen styresak om økonomirapport 7 
2009. 
 
Innspill fra helseforetakene til investeringsplan 2010-2018 
Ved brev av 27. januar 2009 ble det vist til at RHF styret forutsetter at HF styrene blir 
involvert i prosessen med rullering av og prioritering i investeringsplanen. Helseforetakene er 
konkret bedt om å ta stilling til og gi tilbakemelding om 
 forslag og prioriteringer av investeringstiltak, 
 redegjøre for hvordan helseforetakene vil håndtere planlagte investeringer innenfor eget 

budsjett og egen likviditet, 
 sikre kontinuitet mellom plan og byggefase ved store prosjekt, 
 redegjøre for håndtering av overskuddskrav og hvordan realisere driftsbesparelser som 

følge av investeringer, 
 vurdere og gi tilbakemelding på fremdriftsplanen slik de er vedtatt av styret RHF i juni 

2008 (sak 64-2008), 
 redegjøre for hvordan arbeidet med OU prosesser er integrert i plan og byggeprosesser og 
 redegjøre for hvordan helseforetaket vil sikre finansiering av økte kostnader som følge av 

nyinvesteringer, ut over bidraget fra Helse Nord RHF. 
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Helgelandssykehuset HF 
Investeringsplan 2010-2018 ble behandlet i styret 23. mars som sak 22/2009, hvor styret fattet 
dette vedtak: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF understreker nødvendigheten av økonomisk balanse for å 

kunne heve investeringsnivået ut over dagens nivå. Styret ber administrasjonen om å 
tilpasse og prioritere investeringsbehovene innenfor de rammene som vil bli stilt til 
disposisjon fra Helse Nord RHF. 

2. Styret viser til at ny rusenhet er et prioritert prosjekt på grunn av et svakt tilbud til denne 
pasientgruppen på Helgeland. Styret forutsetter at administrasjonen er i dialog med Helse 
Nord RHF om å stille nødvendige investerings- og driftsrammer til disposisjon. 

 
Av saksfremlegget til styret i Helgelandssykehuset fremgår at det er langt større behov for 
investeringer i medisinsk teknisk utstyr enn hva foretaket har evne til å effektuere innenfor de 
rammer som er gitt i styresak 64-2008 i Helse Nord RHF. 
 
Merknad: I planrammer 2010 er det både innarbeidet ramme til ny rusinstitusjon på 
Helgeland og økt ramme MTU. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Styret behandlet investeringsplan 2010-2018 i møte 27. april 2009 som sak 19/09, og styret 
fattet dette vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at investeringene i 

Nordlandssykehuset for perioden 2010-2018 prioriteres slik det går frem av tabell 2 i 
saksutredningen. 

2. Styret viser til bærekraftsanalysen og krav til driftstilpasning som følge av økte kostnader 
ved at nye bygg tas i bruk. For at Nordlandssykehuset skal kunne håndtere de krav som 
stilles til drift fra og med 2016 vil det være nødvendig med langsiktig tilpasning av 
driftsøkonomien, samt oppbygging av reserve for å styrke likviditeten. Styret legger til 
grunn krav om driftsmessig overskudd i planperioden jf tabell 1.  

3. Det legges til grunn for bærekraftsanalysen at kapitalkompensasjon prisjusteres i tråd 
med årlig prisjustering av basisrammen fom 2010. 

4. Styret forutsetter at arbeidet med konkretisering og iverksettelse av driftseffektiviserende 
tiltak startes opp i god tid før ferdigstillelse av nye bygg, slik at samlet effekt på om lag 
105 mill kr kan realiseres i 2017. Styret understreker behovet for balanse i driften som 
grunnlag for realisering av investeringsplan.  

5. Styret viser til likviditetsanalysen i saksfremlegget og forutsetter at det gis nødvendig 
lånefinansiering fra Helse Nord for å håndtere likviditetsbehovet knyttet til gjennomføring 
av byggeprosjektene. 

6. Styret ber om at det i planperioden tilføres investeringsramme til HF-styrets disposisjon, 
jf tabell 3, for å ivareta nødvendig utskiftning av utstyr, bygningsmessig vedlikehold mv.  

7. Styret ber om at det i 2010 i tillegg til ramme til HF-styrets disposisjon tilføres midler til 
reanskaffelse av CT i Lofoten med inntil 15 mill kr, samt økt investeringsramme til 
etablering av legevaktlokaler i Vestvågøy med inntil 5 mill kr, slik det fremgår av tabell 3. 

 
Av saksfremlegget fremgår bl.a. at NLSH forutsetter at kapitalkompensasjon blir prisregulert 
på linje med øvrige elementer i basisrammen ved senere regulering av investeringsplanen.  
 
Styret forutsetter at det gis nødvendig lånefinansiering fra Helse Nord RHF for å håndtere 
likviditetsbehovet knyttet til gjennomføring av byggeprosjektene. 
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Styret ber om at det tilføres investeringsramme til HF-styrets disposisjon til nødvendig 
utskifting av utstyr, bygningsmessig vedlikehold mv. og at det i tillegge gis ramme til 
reanskaffelse av CT i Lofoten (15 mill. kroner) samt etablering av legevaktlokaler (med inntil 
5 mill. kroner). 
 
Merknad: Helse Nord RHF vil gjennom det investeringsopplegget som foreslås følge opp 
med nødvendige interne og eksterne lån til finansiering av investeringsprosjektene. I 
planrammen for 2010 er det foreslått økte rammer til MTU investeringer.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret i UNN sluttbehandlet investeringsplan 2009 – 2018 som sak 27/2009 i møte 16. april 
2009 og fattet dette vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til tidligere vedtak i sak 7/2009 og 

vedtar investeringsplanen for 2009-2018 slik den nå foreligger i saksfremlegget. 
2. Styret tar til etterretning at investeringsrammen for 2009 i hovedsak er disponert slik at 

det for 2009 bare gjenstår 4,3 mill. kr. til styrets disposisjon. 
3. Styret gir direktøren fullmakt til å reanskaffe driftsteknisk utstyr som bryter sammen når 

slik reanskaffelse er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Styret ber om å bli 
fortløpende orientert om alle slike investeringer gjennom de månedlige 
virksomhetsrapportene. 

4. Styret ber direktøren arbeid videre med alternativ finansiering av PET-CT og nytt 
sykehotell som foreslått i saksfremlegget, og velger derfor inntil videre ikke å sette disse 
opp mot de andre investeringsprosjektene i prioriteringssammenheng. 

5. Styret mener at det ikke foreligger et vurderingsgrunnlag som er godt nok til å prioritere 
mellom sykehus i Narvik og utbygging av A-fløya i Breivika. Direktøren bes gjennomgå A-
fløya prosjektet på ny i lys av fagutviklingen og de organisatoriske endringene som er 
gjennomført i LUO-prosjektet, og fremme en egen sak for styret om prioritering mellom 
de to prosjektene før Helse Nord RHFs rullering av investeringsplanen i november 2009. 

6. Styret erkjenner at gjennomføring av de store byggeprosjektene forutsetter drift i 
økonomisk balanse eller med overskudd, og at disse prosjektene må ledsages av 
organisasjonsutviklingsprosjekter som muliggjør mer kostnadseffektiv drift etter at nye 
bygg er tatt i bruk. 

7. Styret mener at Helse Nord RHFs foreslåtte fordeling av økt basisramme etter 
ferdigstilling av de forskjellige byggeprosjektene i regionen bør oppdateres, og anmoder 
Helse Nord RHF om å gjøre dette i forbindelse med rulleringen av investeringsplanen. 

8. Styret i UNN ser det som problematisk å gjennomføre pålagte oppgaver og å løse de 
investeringsutfordringene UNN står ovenfor innenfor den rammen investeringsmidler som 
er tildelt. 

 
Av saksfremlegget fremgår bl.a. at UNN har behov for reanskaffelser av medisinsk teknisk 
utstyr og driftsteknisk utstyr og at det ikke er satt av tilstrekkelige midler til slike 
investeringer. Direktøren har derav fått fullmakt til å reanskaffe slikt utstyr som bryter 
sammen innenfor tildelt investeringsramme, når dette er nødvendig for å opprettholde 
forsvarlig drift. 
 
Lykkes ikke forutsetningen om driftsbalanse og overskudd må foretaket prioritere medisinsk 
teknisk utstyr foran realisering av byggeprosjektene. Byggeprosjektene må prioriteres mot 
hverandre. 
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Merknad: Alle investeringer som planlegges gjennomført skal vurderes i arbeidet med 
oppdatering av investeringsplanen og alle investeringer som skal gjennomføres må 
innarbeides i planen, det fins ingen investeringsplan på siden av den planen som styret for 
Helse Nord RHF vedtar. I planrammene for 2010 er rammen til MTU investeringer økt. 
Størrelsen på ”kapitaltilskuddet”(økt basisramme) som styret for Helse Nord RHF vil fordele 
til HF når investeringene er gjennomført vil bli gjennomgått og vurdert i tilknytning til 
rullering av investeringsplanen.   
 
Helse Finnmark HF 
23. mars 2009 behandlet styret i Helse Finnmark HF investeringsplan 2010-2018 som sak 
12/2009 og fattet dette vedtak: 
 
Styret i Helse Finnmark HF viser til saksfremlegget og vedtar følgende innspill til Helse Nord 
RHF på investeringsplan 2010-2018: 
1. Helse Finnmark har et årlig investeringsbehov på ca. 40 mill. kr., hvorav medisinsk 

teknisk utstyr utgjør 16-20 mill. kr. 
2. Styret i Helse Finnmark HF mener at foretaket har to uhensiktsmessige sykehusbygg. 

Styret mener det er nødvendig med to nye sykehusbygg for å gi et godt pasienttilbud, 
forbedret arbeidsmiljø og effektiv drift. Investering i nye bygg bør gjennomføres i 
rekkefølge: 

- Sykehus i Kirkenes 
- Sykehus i Hammerfest 
- Finnmarksklinikken 
- Øvrige bygg 

3. Helse Finnmark HF har i dag ikke bærekraft til å finansiere økte driftskostnader til to nye 
sykehusbygg. Det må utarbeides ytterligere forslag til hvordan man skal sikre en 
bærekraftig finansiering i nye sykehusbygg, herunder integrasjon av OU-prosjekt. 

 
Av saksfremlegget fremgår bl.a. ”levetid på utstyret er blitt strukket etter foretaksreformen”. 
De årlige investeringer, utover planene om nye bygg, er anslått til 22 mill. kroner per år i 
planperioden; ekskl. egenkapital innskudd i KLP og MTU. 
 
Med de investeringsrammer som gjeldende investeringsplan (per juni 2008) har lagt for Helse 
Finnmark de nærmeste tre årene står foretaket ovenfor store utfordringer knyttet til fornyelse 
av medisinsk teknisk utstyr. En svekket eller fraværende utstyrspark kan få følger for 
pasientbehandlingen og medføre at pasienter må få sine undersøkelser ved andre sykehus. 
 
Helse Finnmark har i dag ikke bærekraft til å finansiere økte driftskostnader til to nye 
sykehusbygg. 
 
Merknad: I planrammene for 2010 er rammen til MTU investeringer økt. Investeringer i nye 
sykehusbygg forutsetter er betydelig bidrag  fra det aktuelle HF i form av egenfinansiering av 
investeringer og evne til å bære nye økte kostnader. Det viktigste tiltaket for å realisere nye 
sykehusbygg er derfor økonomisk balanse i 2009 og deretter årlige overskudd. 
 
Helse Nord’s mulighet til å investere i perioden 2010 til 2018 
For at Helse Nord RHF skal kunne investere er det noen økonomiske og faglige forutsetninger 
som må være oppfylt:  
1. Helse Nord RHF må ha tilstrekkelig likviditet til å finansiere investeringene 
2. Foretakene må enkeltvis og i sum klare å håndtere de økte kostnader som investeringene 

vil medføre.  
3. I tillegg må det legges til grunn helsefaglige vurderinger før en kan prioriterere og 

gjennomføre investeringer. 
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Det er den samlede vurdering av investerings muligheter, økonomiske analyser og 
helsefaglige prioriteringer, som skal legges til grunn for prioritering og gjennomføring av 
investeringsprogrammet i Helse Nord.  
 
Likviditet og mulighet for investeringer 
Likviditet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å kunne investere. En 
vurdering av volum og endringer i likviditet gir en øvre grense for hvor mye som kan 
investeres. Grovt sett kan Helse Nord RHF/foretaksgruppen øke sin likviditet til å finansiere 
investeringer ved å: 
 Generere et likviditetsoverskudd fra driften i foretaksgruppen. 
 Likvidere fast eiendom, (salg av eiendommer) 
 Ta opp eksterne langsiktige lån (HOD) 

 
Når det gjelder lån, vil det være en grense for hvor mye en kan låne. 
 
Styret for Helse Nord RHF har lagt til grunn at foretaksgruppen skal styre mot og levere 
regnskapsmessige overskudd i årene fremover. Denne strategien er begrunnet med ønsket om 
å øke investeringsvolumet. 
 
Det presenteres her fire ulike scenarioer for økonomisk utvikling og dermed rom for 
investeringer: 
- Alternativ 1: årlige driftsoverskudd, slik styret for Helse Nord RHF har lagt som premiss  
- Alternativ 2: Helse Nord RHF realiserer årlige overskudd tilsvarende tilbakeholdt 

basisramme, foretaksgruppen for øvrig realiserer økonomisk balanse. 
- Alternativ 3: økonomisk balanse, dvs. oppfylle eiers økonomiske krav 
- Alternativ 4: årlige driftsunderskudd 

 
Alternativ 1: årlige driftsoverskudd 
Styret har lagt til grunn at HF-ene skal gå med overskudd i en periode hvor avskrivningene av 
gamle anlegg reduseres og før de nye avskrivningene slår inn. I tillegg har styret lagt opp til å 
holde igjen midler i RHF for så å fordele dem ut til HF når nye store anlegg er klar til drift. 
Dette skal da løses ved å budsjettere med overskudd i RHF en periode frem til de nye 
anleggene står klare og pengene overføres til HF. 
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alternativ 1 Store prosjekt
Årlige avskrivninger 644 000 644 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000
Planlagt overskudd RHF 143 000 143 000 143 000 67 000 37 000 45 000 28 000 38 000 18 000
 - underskudd året før
 - årlige avdrag -72 000 -72 000 -72 000 -110 000 -110 000 -103 000 -128 000 -128 000 -113 000
Sum overskudd HF 52 000 59 000 61 000 56 000 63 000 87 000 99 000 102 000 109 500
Lån NLSH Vesterålen 50 000 37 000 50 000 75 000 143 000
Lån NLSH Bodø fase 230 000 150 000 100 000 65 000 74 000 120 000 125 000 130 000
Lån andre store prosjekt

Mulige rammer 954 000 924 000 936 000 894 000 774 000 818 000 793 000 676 000 678 500  
 
I dette alternativet øker mulighetene for å investere. 
 Utbygging av Nordlandssykehuset Bodø kan gjennomføres som planlagt. 
 Utbygging av Nordlandssykehuset Vesterålen kan gjennomføres som planlagt. 
 Det vil være mulig å øke nivået på MTU investeringer i 2010 og videreføre dette fra 2011 

og ut planperioden. 
 Det er rom for å styrke likviditeten. 
 Nye investeringer innen russektoren kan gjennomføres. 
 Lokalsykehusstrategien og samhandlingsreformen kan følges opp. 
 Det vil være mulig å sette i gang med ett nytt stort prosjekt allerede i 2014 og 

gjennomføre 3-4 større prosjekter i perioden.  
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Resultatkrav 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Nord RHF 143 000 143 000 143 000 67 000 37 000 45 000 28 000 38 000 18 000
Helse Finnmark HF 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000 37 000 40 000 47 500
UNN HF 10 000 10 000 10 000 24 000 38 000 52 000 52 000 52 000 52 000
Nordlandssykehuset HF 32 000 39 000 41 000 22 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Apotek Nord HF

Sum 195 000 202 000 204 000 123 000 100 000 132 000 127 000 140 000 127 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fordelt pr. sykehus
Helse Nord RHF 143 000 143 000 143 000 67 000 37 000 45 000 28 000 38 000 18 000
Helse Finnmark H. fest 5 000 10 000 16 000 16 000 19 300
Helse Finnmark K.nes 5 000 10 000 16 000 19 000 23 200
Helse Finnmark buffer 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
UNN Tromsø 14 000 28 000 28 000 28 000 28 000
UNN Narvik 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
UNN Buffer 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
NLSH Bodø 12 000 19 000 20 000
NLSH Vesterålen 20 000 20 000 21 000 22 000
NLSH Buffer 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset buffer 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum 195 000 202 000 204 000 123 000 100 000 132 000 127 000 140 000 127 500  
 
Overskuddskravet til RHF er knyttet til økte inntekter som i første omgang holdes tilbake og 
så fordeles til de enkelte HF (se tabell i bærekraftsanalyse). Etter hvert som pengene fordeles 
til HF, reduseres derfor overskuddskravet til RHF. 
 
Alternativ 2: årlige driftsoverskudd RHF 
Styret har lagt til grunn at det holdes igjen midler i RHF for så å fordele dem ut til HF når nye 
store anlegg er klar til drift. I perioden frem til de nye anleggene står klare og midlene 
fordeles til HF skal det budsjetteres med overskudd i RHF. 
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alternativ 2 Store prosjekt
Årlige avskrivninger 644 000 644 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000
Planlagt overskudd RHF 143 000 143 000 143 000 67 000 37 000 45 000 28 000 38 000 18 000
 - underskudd året før
 - årlige avdrag -72 000 -72 000 -72 000 -110 000 -110 000 -103 000 -128 000 -128 000 -113 000
Sum overskudd HF 52 000
Lån NLSH Vesterålen 50 000 37 000 50 000 75 000 143 000
Lån NLSH Bodø fase 230 000 150 000 100 000 65 000 74 000 120 000 125 000 130 000

Mulige rammer 954 000 865 000 875 000 838 000 711 000 731 000 694 000 574 000 569 000  
 
Alternativ 2 gir mulighet til å fullføre utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø, oppstart og 
gjennomføring av Nordlandssykehuset Vesterålen, prisjustering av rammene til de to store 
prosjektene, økt nivå på investeringene i medisinskteknisk utstyr, tiltak knyttet til 
samhandlingsreformen og gjennomføring av 1-2 av de øvrige større prosjektene. 
 
I alternativ 3 forutsettes det økonomisk balanse hvert eneste år i perioden 2010-2018. 
Alternativet legger til grunn at byggeprosjektene ved NLSH Bodø (byggetrinn 2 i perioden 
2010 - 2016) og NLSH Vesterålen (nybygg i perioden 2010 – 2013) gjennomføres og at 
eksterne lån til disse er en del av finansieringen. Det legges ikke inn noe planlagt overskudd i 
Helse Nord RHF og/eller krav om overskudd ved HF. 
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Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alternativ 3 Store prosjekt
Årlige avskrivninger 644 000 644 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000
Planlagt overskudd RHF 143 000
 - underskudd året før
 - årlige avdrag -72 000 -72 000 -72 000 -110 000 -110 000 -103 000 -128 000 -128 000 -113 000
Sum overskudd HF 52 000
Lån NLSH Vesterålen 50 000 37 000 50 000 75 000 143 000
Lån NLSH Bodø fase 230 000 150 000 100 000 65 000 74 000 120 000 125 000 130 000

Mulige rammer 954 000 722 000 732 000 771 000 674 000 686 000 666 000 536 000 551 000  
 
Alternativ 3 gir mulighet for å fullføre utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø. 
Nordlandssykehuset Vesterålen må utsettes noe og det vil gå flere år før det er rom for å 
styrke investeringene i medisinskteknisk utstyr. I slutten av plan perioden vil det være mulig å 
starte opp ett av de øvrige store prosjektene. 
 
Alternativ 4 er basert på et forventet underskudd på 100 mill kroner i 2009, balanse i 2010 og 
årlige underskudd på 50 mill kroner i perioden. 
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alternativ 4 Store prosjekt
Årlige avskrivninger 644 000 644 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000 664 000
Planlagt overskudd RHF 143 000
 - underskudd året før -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
 - årlige avdrag -72 000 -72 000 -72 000 -110 000 -110 000 -103 000 -128 000 -128 000 -113 000
Sum overskudd HF 52 000
Lån NLSH Vesterålen 50 000 37 000 50 000 75 000 143 000
Lån NLSH Bodø fase 230 000 150 000 100 000 65 000 74 000 120 000 125 000 130 000

Mulige rammer 954 000 672 000 682 000 721 000 624 000 636 000 616 000 486 000 501 000  
 
 
Alternativ 4 med de gitte forutsetningene viser: Sterkt svekket likviditet de første årene, vi vil 
måtte benytte hele kassakreditt rammen, noe som øker risikoen og finanskostnadene. 
 
Helse Nord vil kunne gjennomføre en noe redusert/utsatt utbygging av Nordlandssykehuset 
Bodø, og et meget nøkternt nivå på diverse investeringer (MTU, ambulanser ombygging osv).  
Oppstart Nordlandssykehuset Vesterålen, må sannsynligvis utsettes flere to år. Fra 2016 vil 
det igjen være mulig å øke rammen til MTU opp til 2010 nivå. 
 
Økonomisk bærekraft i HF-ene 
Det er gjort noen enkle analyser av utvikling i økonomisk resultat (bærekraft) etter 
investeringer i HF-ene, basert på en videreføring av dagens inntektsnivå, dagens drift, 
endringer i kapital kostnader (etter investeringer) og bidrag fra RHF til store prosjekt. 
 
Styret har lagt opp til Helse Nord RHF skal yte bidrag til delvis dekning av økte kostnader 
som følge av nye store investeringer. Avsetningen på til sammen 143 mill kroner et planlagt 
fordelt på de enkelte anlegg slik det fremgår av tabellen nedenfor. (Tidspunkt for utbetaling 
vil avhenge av fremdriften i investeringsplanen). 
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2011 2012 20013 2014 2015 2016 2017 2018
Nordlandssykehuset Bodø 76000 76000 68000 65000 55000 55000
Nordlandssykehuset Vesterålen 20000 20000 20000 20000 20000

UNN Narvik 20000
UNN Tromsø 10000 10000 10000 10000 10000

Helse Finnmark Kirkenes 20000 20000 20000
Helse Finnmark Hammerfest

Sum 0 76000 106000 98000 115000 105000 125000

Resultat RHF 143000 67000 37000 45000 28000 38000 18000  
 
Bærekraftsanalysene for de enkelte HF som ble gjennomført våren 2009, forutsatte 
økonomisk balanse i alle HF-ene i 2009, og er i realiteten kun en analyse av de økte kostnader 
som følger av nye store investeringer. Regnskapsresultatene frem tom juli 2009, viser at det er 
nødvendig å revidere denne forutsetingen. Det må gjennomføres nye bærekraftsanalyser for 
alle HF, særlig er det kritisk å få gjennomført en oppdatert analyse for Nordlandssykehuset. 
 
Basert på de opprinnelige forutsetningene viste analysene følgende: 
 
 Resultatet av denne forenklede analysen viser at: 
 Helgelandssykehuset vil forbedre sin likviditet og redusere sine kapitalkostnader og 

dermed kunne styrke sin bærekraft. 
 Nordlandssykehuset vil kunne gjennomføre sine to store tunge investeringer, men det 

kreves årlige driftsforbedringer allerede i 2011 (4 mill kroner) stigende til over 80 mill 
kroner i 2017, for at dette skal kunne bæres av foretaket. Analysen for 
Nordlandssykehuset inkluderer også driftskostnader av nye investeringer og realisering av 
effektiviseringsgevinster. Dersom ikke Nordlandssykehuset oppnår økonomisk balanse i 
2009 og overskudd i årene fremover, må enten utbyggingsprosjektet i Bodø reduseres og 
Vesterålsprosjektet utsettes i tid eller så må Nordlandssykehuset prioriteres. 

 UNN vil kunne øke sitt investeringsvolum uten å ta opp nye lån. Dersom foretaket skal 
investere i pasienthotell, nytt sykehusanlegg i Narvik, A-fløy, PET skanner samt øke 
investeringene i MTU, vil de årlige driftsutfordringene øke til opp mot 50 mill kroner i 
perioden. Dette er før det er tatt hensyn til driftskostnader knyttet til investeringene og 
realisering av effektiviseringsgevinster.  

 Helse Finnmark, har dårlig likviditet og vil være avhengig av interne lån for å kunne øke 
investeringsvolumet. Netto driftsutfordring før økte driftskostnader og realisering av 
effektiviseringstiltak vil bli vel 20 mill kroner i perioden og øke opp mot 70 mill i 2020. 
Bærekraftsanalysen for Helse Finnmark, som er basert på en forutsetning om økonomisk 
balanse i 2009, viser at foretaket ikke vil være i stand til å håndtere sin del av de økte 
kostnaden som investeringer i nye sykehus vil medføre. Regnskapsprognosen for 2009 
styrker denne konklusjonen. Den eneste reelle muligheten for å kunne håndtere to nye 
sykehus i Finnmark, er å prioritere Helse Finnmark. 
 

Likviditets- og bærekraftsanalysene pr. HF viser at det vil være forsvarlig å øke 
investeringsnivået ved UNN og Helgelandssykehuset, dersom foretakene kan håndtere de økte 
kostnadene som følger av investeringene. 
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Håndtering av og ansvar for prisrisiko 
Alle prosjekter i investeringsplanen skal beskrives i samme prisnivå og prisene skal være 
mest mulig reelle. Frem til nå har investeringsrammene vært satt i priser til januar det året 
planen utarbeides. Dette innebærer at rammene til prosjekter som går over flere år oppdateres 
løpende. Denne måten å budsjettere på, gjør at en ikke uten videre kan sammenligne 
investeringsutgifter med investeringsrammen, det må hver gang foretas en ny oppdatering. 
For å forenkle kommunikasjon om rammer, avvik og endringer arbeides det nå med å laget et 
opplegg for investeringsrammer som også inkluderer fremtidig prisstigning. Og som klargjør 
og presiserer ansvar for å håndtere denne utsikkerheten og hvilke strategier/tiltak en skal følge 
ved avvik. Forslag til modell for å håndtere prisrisiko vil inngå som et ledd i rullering av 
investeringsplanen. 
 
Medisinsk teknisk utstyr 
I sak 64-2008 ba styret om at helseforetakene prioriterer nødvendig utskifting av MTU i 
arbeidet med oppgradering og fornying av realkapitalen. Ved brev av 14. mai 2009 ble 
helseforetakene bedt om en samlet opplisting av alt MTU. Det ble også vist til 
Riksrevisjonens forvaltningsprosjekt og Stortingets behandling av tilliggende saker. Formålet 
med kartleggingen var å få et bedre grunnlag for vurdering av de totale investeringer til MTU 
i Helse Nord. 
 
Den foreløpige behandling og analyse av innkommet oversikt viser noen sammenfallende 
utfordringer ved alle HF: 
 Prosedyre og praksis i registreringen av MTU er forskjellig mht. til detaljeringsgrad. 
 Året for innkjøp og levetid for utstyret er registrert løpende. Betydelig andel av utstyret er 

langt eldre enn registrert levetid. Levetiden for MTU er satt etter SHDs retningslinjer fra 
1998. Levetiden er beregnet ut fra normallevetid per utstyrskategori og beregnet til en 
gjennomsnittlig økonomisk levetid for hele utstyrsparken til 10 år. 

 Løpende innkjøpspriser er registrert men det finnes ikke dekkende registreringer av 
gjenanskaffelsespris for de samme utstyrsenhetene. 

 HF har ikke prioritert gjenanskaffelse av MTU foran andre nødvendige investeringer og 
dette har medført en økende alder på utstyret. Gjennomsnittsalderen på MTU ved HF 
nærmer seg den registrerte levetid for utstyret. 

 
I forberedelsene til behandlingen av investeringsplan 2010-2019 vil det foretas en fullstendig 
gjennomgang av kartlegging og analyse av MTU ved alle foretak/sykehus i Helse Nord.  
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STYRESAK 70-2009/6  MULIGHETSSTUDIE FOR ALTERNATIV  
 ORGANISERING AV FORVALTNINGSTJENESTER I  
 HELSE NORD.  
 INNHOLD, ORGANISERING OG FRAMDRIFT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Bakgrunn 
Gjennomføringen av dette prosjektet i regional regi, som skal omfatte alle helseforetakene, 
har sitt utgangspunkt i flere sammenhenger.  
 
Helseforetakene i Helse Nord rapporterte at de ved behandlingen av konsolidert budsjett for 
2009, jfr. styresak 4-2009, manglet tiltak for til sammen 140 millioner kroner for å 
gjennomføre en drift i tråd med budsjett. Ved ny behandling av konsolidert budsjett 2009, jfr. 
styresak 30-2009, var dette gapet redusert, men det var fortsatt betydelig risiko knyttet til 
gjennomføring av det økonomiske opplegget for 2009.  
 
Ved behandling av styresak 17-2009 Økonomirapport nr. 1-2009 og 2-2009 fattet styret 
følgende vedtak under punkt 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.  
  
Styret fikk i sak 46-2009/5 en orientering om gjennomføring av en mulighetsstudie for 
alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. Her følger et utdrag fra denne 
styresaken: 
 
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. 
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Adm. direktør ønsker at det framtidige beslutningsgrunnlaget for utvikling av FDV1-
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. 
 
Styret i Helse Nord RHF tok saken til orientering.  
 
Anskaffelse av ekstern bistand for gjennomføring av arbeidet 
Helse Nord RHF utlyste et anbud med frist 29. juni 2009 for 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 kom ni tilbud på oppdraget, og det er nå inngått avtale med leverandør for 
gjennomføringen. Avtalen er inngått med ISS Facility Services AS som skal gjennomføre 
oppdraget i samarbeid med Rokade AS. Det er Rokade AS som skal stå for den vesentlige 
delen av prosjektarbeidet, mens ISS med sin erfaring fra drift skal levere bakgrunnsmateriell 
og nødvendig data og kompetanse fra reell drift av slike støttetjenester. Avtalen med ISS er 
ikke til hinder for at de kan delta i en eventuell framtidig konkurranse om evt. oppdrag. All 
informasjon, med bakgrunnsmateriell som kommer fram i arbeidet, vil være tilgjengelig for 
alle mulige leverandører ved en eventuell framtidig konkurranse. I prosjektet skal det også 
gjennomføres en intern analyse av driften av de samme støttetjenestene i egenregi. 

                                                 
1 FDV – Forvaltning Drift Vedlikehold 
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Medbestemmelse 
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. innhold, 
organisering og framdrift ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 18. august 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere orientering om mulighetsstudien, spørsmål og problemstillinger som 

har vært diskutert i samarbeidsmøtene. 
 
2. Partene gir sin tilslutning til organiseringen av prosjektet. I styringsgruppen skal det være 

to konserntillitsvalgte. I prosjektgruppen skal det være en foretakstillitsvalgt og et 
foretaksverneombud. KTV/KVO oppnevner representanter til gruppene.  

 
3. Partene er enige om at det skal orienteres underveis om prosjektgjennomføringen i 

samarbeidsmøtet. 
 
4. Før endelig styrebehandling skal saken drøftes med KTV/KVO. 
 
5. Partene vil understreke nødvendigheten av at det gis god informasjon og sikres 

medvirkning fra de tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene i gjennomføringen av 
prosjektet. 

 
Protokolltilførsel fra Akademikerne, LO Stat, SAN, YS Helse, UNIO og 
konsernverneombud: 
 
KTV/KVO oppfatter at tidsrammen for prosjektet synes knapp. Det blir derfor viktig å vurdere 
underveis om man har fått den kvalitet på dataene som er nødvendig.  
 
Innhold i arbeidet 
1. Analyse og rådgivning, der vi avklarer dagens forvaltning og drift (catering, 

eiendomsforvaltning og drift, renhold, sikkerhet, forsyning) i forhold til:  
a. Mulighetsrom ved egen fremtidig forvaltning og drift - dette arbeidet må 

foretaksgruppen selv foreta.  
b. Mulighet for konkurranseutsetting og ekstern drift av forvaltnings- og driftstjenester. 

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.  Denne leveransen har ekstern leverandør 
primær ansvaret for.  

2. Felles datagrunnlag.  
3. De to alternativer skal deretter drøftes og anbefalinger gis av Styringsgruppen 
 
Arbeidet skal synliggjøre mulighetene for effektivisering av driften basert på analyser av 
virksomhetsdata, beskrivelse av den enkelte virksomhets egenart og særlige forhold og krav 
til leveranser på de ulike områder.   
 
Arbeidsmetodikken vil være innhenting av informasjon, samtaler og møter med ulike 
medarbeidere i helseforetakene. Det vil også bli anvendt mer strukturerte intervjuer før en går 
over i analysefasen som ender opp med å utvikle nødvendig dokumentasjon.  
 
Forslag til organisering 
o Prosjekteier: Adm. direktør Helse Nord RHF 
o Styringsgruppe: Direktørmøtet og to konserntillitsvalgte 
o Styringsgruppesekretær og prosjektleder: Direktør for forretningsutvikling i Helse Nord 

RHF  
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o To delprosjektgrupper  
 Delprosjektgruppe konkurranseutsetting:  

 RHF’s Prosjektleder (Eierdirektør utpeker)  
 Drifts/eiendomssjefene i helseforetakene 
 Analyse/dataperson fra Helse Nord  
 Ekstern prosjektleder fra leverandør 
 Analyseansvarlig hos leverandør 
 Tjenesteansvarlig kompetanseperson for tjenesteområdene (en felles person) fra 

leverandør 
 Én foretakstillitsvalgt og et foretaksverneombud  

 Delprosjektgruppe egenregi: samme delprosjektgruppe som for konkurranseutsetting, 
men uten eksterne representanter 

 
Tidsplan for gjennomføring 
Prosjektet starter opp med besøk i helseforetakene i uke 35 og utover. Rapport skal være 
ferdig til prosjekteier, den 27. oktober 2009. I forhold til en ev. pandemi legges til grunn 
”business as usual”. Da vil det kunne. komme til forskyvinger i tidsplanen, dersom det skulle 
vise seg nødvendig.  
 
Informasjon til medarbeidere i berørte organisasjoner 
Ansvaret for informasjon til berørte virksomhetsområder tilligger adm. direktør i det enkelte 
helseforetak med den etablert linjeorganisasjonen. Helse Nord RHF vil utarbeide en kort 
generell informasjon om prosjektets innhold og gjennomføring som kan brukes som felles 
informasjonsgrunnlag. I tillegg vil dette bli publisert på helseforetakenes nettsider.  
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