
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 15. desember 2009 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009 200900005-89 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 108-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 15. desember 2009: 
 
Sak 108-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 109-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. november 2009 Side 3 
Sak 110-2009 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse 

Nord RHF 
Side 15 

Sak 111-2009 Evaluering av etiske retningslinjer – Helse Nord  Side 23 
Sak 112-2009 Nordlandssykehuset Vesterålen – fullmakt til 

detaljplanlegging 
Side 42 

Sak 113-2009 Oppfølging av tiltaksgjennomføring 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 45 

Sak 114-2009 Viken Senter – langsiktig forhold, jf. styresak 91-2009/7 
Viken senter 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 46 

Sak 115-2009 Felles RHF-prosjekt nasjonale tjenester – samlet vurdering av 
eksisterende og nye nasjonale tjenester 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 47 

Sak 116-2009 Orienteringssaker Side 48 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 49 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 50 
 o Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2009 – 

foreløpige regnskapstall 
  

 3. Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og 
utfordringer  

Side 51 

 4. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i 
helseforetakene  

Side 55 

 5. Status overtakelse av oppgaver fra NAV innen 
pasientreiser og status krav til elektronisk rapportering av 
egenandeler til Helfo 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 70 

 6. Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord – status, 
jf. styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i 
Helse Nord 

Side 71 

 7. Statsbudsjett 2011 – felles innspill fra alle regionale 
helseforetak, jf. styresak 101-2009 Statsbudsjett 2011 – 
innspill 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 74 

 8. Samdata 2008 Side 75 
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Sak 117-2009 Referatsaker Side 84 
 1. Brev av 9. november 2009 fra Helsetilsynet i Sør-

Trøndelag til BUE-Stiftelsen, Langørjan Gård ad. Tilsyn 
med tverrfaglige spesialiserte tjenester til personer med 
rusmiddelmisbruk – BUE-Stiftelsen Langørjan gård – 
endelig rapport 

  

 2. Brev av 6. november 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. 
sikring av tilstrekkelig barne- og ungdomspsykiatrisk 
utrednings- og behandlingstilbud til pasienter bosatt i 
Finnmark og svarbrev fra Helse Finnmark HF til Helse 
Nord RHF av 25. november 2009 

  

 3. Brev av 13. november 2009 fra arbeidsgiverforeningen 
Spekter ad. presisering vedrørende Arbeidstilsynets pålegg 
i helseforetakene relatert til ubalanse mellom oppgaver og 
ressurser, oversendelsesbrev 

  

 4. Brev av 24. november 2009 fra Helsetilsynet i Nordland 
ad. oppsummering etter tilsyn med distriktspsykiatriske 
sentre (DPS) i Helse Nord 

  

 5. Brev av 27. november 2009 fra Norsk Pensjonsforbund 
Nordland ad. oppnevning av representanter til regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord 

  

Sak 118-2009 Eventuelt Side 143 
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009 200900005-90 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
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STYRESAK 109-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. NOVEMBER 2009 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 18. NOVEMBER 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte Rica Hotel i Sandnessjøen, den 18. november 
2009 – fra kl. 10.30 til kl. 15.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kari 
Jørgensen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-
Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Terje Olsen og Line Miriam Haugan 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum, leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg og rådgiver Trude Grønlund.  
 
 
STYRESAK 95-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 95-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 96-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2009 
Sak 97-2009 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013  

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 98-2009 Økonomirapport nr. 10-2009 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 99-2009 Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Sak 100-2009 Budsjett 2010 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål 
Sak 101-2009 Statsbudsjett 2011 – innspill 

Endret saksfremlegg, side 3 – punkt om  
Finansiering av større investeringsprosjekter 

Sak 102-2009 Oppdragsdokument 2010 – første versjon/utkast 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 103-2009 Plan 2010-2013 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 104-2009 Nasjonalt Prosjekt stab/støtte – anskaffelse av økonomi- og 
logistikksystemer 
Sakspapirene ble ettersendt. 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23,1.ledd. 
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Sak 105-2009 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 4. Samarbeidsavtaler med Høgskolen 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 106-2009 Referatsaker 
 1. Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. vedtak om pålegg – 
balanse mellom oppgaver og ressurser  

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2009 
 3. Brev fra ansatterepresentanter i Prosjektgruppa for mulighetsstudien 

(FVO Helse Finnmark, Gunn-Bente Knudsen og FTV Fagforbundet 
UNN HF, Ann-Iren Thomassen) mottatt pr. e-post, den 21. oktober 
2009 og svarbrev fra Helse Nord RHF av 27. oktober 2009 ad. 
Mulighetsstudien – medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten, jf. 
styresak 93-2009 Eventuelt 

 4. Brev av 16. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. tilbakemelding vedr. 
geriatrisk seksjon 

 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. november 2009 til 
Kåre Simensen ad. opphør av styreverv i Helse Nord RHF, jf. 
informasjonen gitt i styremøte 22. oktober 2009 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. november 2009 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 107-2009 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 96-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. OKTOBER 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. oktober 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 97-2009  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD  
 2010-2013 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer det endelige forslaget til forskningsstrategi 2010-2013 som godt, og at det 

vil styrke forskningsaktiviteten i helseforetakene. 
 
Adm. direktør trakk sitt forslag til vedtak til fordel for styreleders forslag. 
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2. Den vedtatte strategien med forslag til nye tiltak implementeres fra 1. januar 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i vedtaket:  
 
Styret vedtar forslag til forskningsstrategi 2010-2013 med følgende presisering: Det er et mål 
å øke bevilgningen til forskningsformål til 150 mill. kroner i løpet av perioden, men reell 
vekst må vurderes i de enkelte års budsjetter ut fra tilgjengelige ressurser. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar forslag til forskningsstrategi 2010-2013 med følgende presisering: Det er et 

mål å øke bevilgningen til forskningsformål til 150 mill. kroner i løpet av perioden, men 
reell vekst må vurderes i de enkelte års budsjetter ut fra tilgjengelige ressurser. 

 
2. Den vedtatte strategien med forslag til nye tiltak implementeres fra 1. januar 2010. 
 
 
STYRESAK 98-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2009 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringene i kursiv): 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2009 til orientering. 
 
2. Styret er tilfreds med at den økonomiske utviklingen samlet sett er bedre, og det gis 

honnør til ledere og medarbeidere for det arbeidet som gjøres. 
 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling 

med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen og årsakene til 
kostnadsoverskridelsene på overtid/ekstrahjelp. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlem Inger Lise Strøm fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket: 
 
Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp gjennomføringen av omstillingstiltak og 
etableringen av nye tiltak inn mot 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2009 til orientering. 
 
2. Styret er tilfreds med at den økonomiske utviklingen samlet sett er bedre, og det gis 

honnør til ledere og medarbeidere for det arbeidet som gjøres. 
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3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling 

med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen og årsakene til 
kostnadsoverskridelsene på overtid/ekstrahjelp. 

 
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp gjennomføringen av omstillingstiltak og 

etableringen av nye tiltak inn mot 2010. 
 
 
STYRESAK 99-2009  BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN  
 – RAMMER OG FØRINGER 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Helse Nords viktigste oppgave for 

2010 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i 
tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Samtidig må virksomheten omstilles slik at 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge kan videreutvikles.  

 
2. Budsjett for 2010 skal gi grunnlag for aktivitetsvekst i rusomsorgen, psykisk helsevern og 

spesifiserte områder i somatikken. Aktivitetsvekst skal prioriteres til disse områdene.   
 
3. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres at 

Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og grupper 
av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. 

 
4. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal 

videreutvikles. Pasienter skal få behandlingstilbud av god kvalitet på laveste effektive 
omsorgsnivå.  

 
5. Styringsmålet til helseforetakene står fast som vedtatt i sak 54-2009:  

Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon +143 mill. kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +10 mill. kroner  
Nordlandssykehuset HF  +32 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Sykehus Apotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +195 mill. kroner 

 
6. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav vil kunne få konsekvenser for 

pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for 
implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten 
og behandles i arbeidsmiljøutvalget. Dokumentasjon på dette skal følge med sakene til 
styrets behandling.  

 
7. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av 

desember 2009 ha utarbeidet og styrebehandlet konkrete tiltaksplaner for å oppnå 
resultatkravet. Planene skal: 
• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt framdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 
• ta høyde for normal risiko  
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Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene gjennom 2010. 
 

8. Det settes av 40 mill. kroner til omstillingstiltak i 2010, hvorav 35 mill. kroner til 
investeringer og 5 mill. kroner til drift. 

 
9. Basisramme for 2010 fastsettes til:  

Helse Nord RHF    970,412 mill. kroner 
Styrets disposisjon 124,603 mill. kroner 
Helse Finnmark HF  1 224,760 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF    3 877,708 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  2 356,272 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF  957,927 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum 9 511,682 mill. kroner 

 
10. Investeringsrammen fastsettes til totalt 1032 mill. kroner for Helse Nord under 

forutsetning av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen 187 mill. kroner.  
 
Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
Helse Nord RHF 63,1 mill. kroner 
Styrets disposisjon 92,1 mill. kroner 
Helse Finnmark HF 39,3 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  155,6 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  576,5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF  61,5 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill. kroner  
Helse Nord IKT 42,9 mill. kroner 
Sum 1032,0 mill. kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2010 vil investeringsrammene revurderes for de 
aktuelle helseforetakene. 

 
11. Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 430 mill kr i 2010, inklusive 

viderefordeling av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Endring av helseforetakenes 
vedtekter § 9 Lånerammer følges opp i egen sak.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Helse Nords viktigste oppgave for 

2010 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i 
tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Samtidig må virksomheten omstilles slik at 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge kan videreutvikles.  

 
2. Budsjett for 2010 skal gi grunnlag for aktivitetsvekst i rusomsorgen, psykisk helsevern og 

spesifiserte områder i somatikken. Aktivitetsvekst skal prioriteres til disse områdene.   
 
3. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres at 

Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og grupper 
av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. 
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4. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal 
videreutvikles. Pasienter skal få behandlingstilbud av god kvalitet på laveste effektive 
omsorgsnivå.  

 
5. Styringsmålet til helseforetakene står fast som vedtatt i sak 54-2009:  

Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon +143 mill. kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +10 mill. kroner  
Nordlandssykehuset HF  +32 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Sykehus Apotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +195 mill. kroner 

 
6. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav vil kunne få konsekvenser for 

pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for 
implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten 
og behandles i arbeidsmiljøutvalget. Dokumentasjon på dette skal følge med sakene til 
styrets behandling.  

 
7. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av 

desember 2009 ha utarbeidet og styrebehandlet konkrete tiltaksplaner for å oppnå 
resultatkravet. Planene skal: 
• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt framdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 
• ta høyde for normal risiko  
 
Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene gjennom 2010. 
 

8. Det settes av 40 mill. kroner til omstillingstiltak i 2010, hvorav 35 mill. kroner til 
investeringer og 5 mill. kroner til drift. 

 
9. Basisramme for 2010 fastsettes til:  

Helse Nord RHF    970,412 mill. kroner 
Styrets disposisjon 124,603 mill. kroner 
Helse Finnmark HF  1 224,760 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF    3 877,708 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  2 356,272 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF  957,927 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum 9 511,682 mill. kroner 

 
10. Investeringsrammen fastsettes til totalt 1032 mill. kroner for Helse Nord under 

forutsetning av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen 187 mill. kroner.  
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Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
Helse Nord RHF 63,1 mill. kroner 
Styrets disposisjon 92,1 mill. kroner 
Helse Finnmark HF 39,3 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  155,6 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  576,5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF  61,5 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill. kroner  
Helse Nord IKT 42,9 mill. kroner 
Sum 1032,0 mill. kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2010 vil investeringsrammene revurderes for de 
aktuelle helseforetakene. 

 
11. Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 430 mill kr i 2010, inklusive 

viderefordeling av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Endring av helseforetakenes 
vedtekter § 9 Lånerammer følges opp i egen sak.  

 
 
STYRESAK 100-2009  BUDSJETT 2010 HELSE NORD RHF  
 – RAMME OG RESULTATMÅL 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse 

Nord RHF for 2010. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en analyse av økte kostnader i 

forbindelse med overtakelse av enkeltoppgjør pasienttransport. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse 

Nord RHF for 2010. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en analyse av økte kostnader i 

forbindelse med overtakelse av enkeltoppgjør pasienttransport. 
 
 
STYRESAK 101-2009  STATSBUDSJETT 2011 – INNSPILL 
 Endret saksfremlegg, side 3 – punkt om  
 Finansiering av større investeringsprosjekter. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for tverrfaglige 

spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 2011. 
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2. Styret viser til de spesielle forhold som gjelder Helse Nord og ber departementet vurdere 

hvordan en skal håndtere strukturkostnadene i inntektsfordelingen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for tverrfaglige 

spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 2011. 
 

2. Styret viser til de spesielle forhold som gjelder Helse Nord og ber departementet vurdere 
hvordan en skal håndtere strukturkostnadene i inntektsfordelingen.  

 
 
STYRESAK 102-2009  OPPDRAGSDOKUMENT 2010  
 – FØRSTE VERSJON/UTKAST 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2010.  
 
2. Midlertidig oppdragsdokument legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 1. 

januar 2010.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlem Ann-Mari Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:  
 
Innspill til dokumentet fra styremedlemmer og det regionale brukerutvalget oversendes 
administrasjonen elektronisk innen 10. januar 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2010.  
 
2. Midlertidig oppdragsdokument legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 1. 

januar 2010.  
 

3. Innspill til dokumentet fra styremedlemmer og det regionale brukerutvalget oversendes 
administrasjonen elektronisk innen 10. januar 2010. 

 

side 10



 
 
STYRESAK 103-2009  PLAN 2010-2013 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Fremlagte plan for 2010-13 godkjennes. 
 
2. Følgende områder prioriteres i planperioden 2010-2013: 
 Videreutvikle gode lokale, differensierte og desentraliserte helsetjenester 
 Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle 

helhetlige behandlingsforløp 
 Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere, psykisk helsevern 

og kronikeromsorg.  
 
3. Som ledd i styrkingen av kronikeromsorgen skal en ha utarbeidet konkrete mål for økning  
      av innsatsen overfor lungesyke, pasienter med behov for nyreerstattende behandling og  
      pasienter med sykelig overvekt i løpet av 2010 og tiltakene innarbeides i rulleringen av  
      planen for 2011-2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Fremlagte plan for 2010-13 godkjennes. 
 
2. Følgende områder prioriteres i planperioden 2010-2013: 
 Videreutvikle gode lokale, differensierte og desentraliserte helsetjenester 
 Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle 

helhetlige behandlingsforløp 
 Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere, psykisk helsevern 

og kronikeromsorg.  
 
3. Som ledd i styrkingen av kronikeromsorgen skal en ha utarbeidet konkrete mål for økning  
      av innsatsen overfor lungesyke, pasienter med behov for nyreerstattende behandling og  
      pasienter med sykelig overvekt i løpet av 2010 og tiltakene innarbeides i rulleringen av  
      planen for 2011-2014. 
 
 
STYRESAK 104-2009  NASJONALT PROSJEKT STAB/STØTTE  
 – ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG 
 LOGISTIKKSYSTEMER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23,1.ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at Helse Nord har regionalt standardiserte og konsoliderte systemløsninger 

for økonomi og logistikk, med lav kompleksitet og rimelig begrenset omfang. Styret er av 
den oppfatning at regionen nå ikke har behov for annen prioritering enn gitt i 
konkurransebestemmelsene for den nasjonale anskaffelse av økonomi og 
logistikksystemer i NPSS prosjektets regi.  
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2. Ovennevnte forhold må gjenspeiles i hvilket ansvar Helse Nord påtar seg i forbindelse 
med ressursavgivelse og finansieringsforpliktelser i forhold til det planlagte ’nasjonalt 
forprosjekt’ for ny nasjonal løsning.  

 
3. Nasjonalt forprosjekt bør deles opp i ett mindre ’nasjonalt forprosjekt’ og flere regionale 

forprosjekter som hver av regionene finansierer og tidsplanlegger i forhold til egne 
prioriteringer. Kostnader ved det ’nasjonale forprosjekt’ bør fordeles etter størrelse på de 
regionale foretaksgruppene og prioriteringer i konkurransebestemmelsene.  

 
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å sluttføre forhandlinger om Samarbeidsavtale 

inklusive finansieringsbilag, herunder fordeling av forpliktelser for 
Forvaltningsorganisasjon og forprosjekter.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at Helse Nord har regionalt standardiserte og konsoliderte systemløsninger 

for økonomi og logistikk, med lav kompleksitet og rimelig begrenset omfang. Styret er av 
den oppfatning at regionen nå ikke har behov for annen prioritering enn gitt i 
konkurransebestemmelsene for den nasjonale anskaffelse av økonomi og 
logistikksystemer i NPSS prosjektets regi.  
 

2. Ovennevnte forhold må gjenspeiles i hvilket ansvar Helse Nord påtar seg i forbindelse 
med ressursavgivelse og finansieringsforpliktelser i forhold til det planlagte ’nasjonalt 
forprosjekt’ for ny nasjonal løsning.  

 
3. Nasjonalt forprosjekt bør deles opp i ett mindre ’nasjonalt forprosjekt’ og flere regionale 

forprosjekter som hver av regionene finansierer og tidsplanlegger i forhold til egne 
prioriteringer. Kostnader ved det ’nasjonale forprosjekt’ bør fordeles etter størrelse på de 
regionale foretaksgruppene og prioriteringer i konkurransebestemmelsene.  

 
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å sluttføre forhandlinger om Samarbeidsavtale 

inklusive finansieringsbilag, herunder fordeling av forpliktelser for 
Forvaltningsorganisasjon og forprosjekter.  

 
 
STYRESAK 105-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Besøk av statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen i Helse Nord, den 9. og 10. november 
2009  

- Valg av nytt styre i Helse Nord RHF: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
Fylkeskommuner og Sametinget ad. forslag til styremedlemmer. Fristen er satt til 15. 
desember 2009.  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 106-2009/1 Brev av 15. 

oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. vedtak om 
pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser og styresak 106-2009/4 Brev av 16. oktober 
2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. tilbakemelding vedr. 
geriatrisk seksjon 
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- Psykiatri – samhandling med kommunene: Ref. styremøte 23. mars 2009, jf. styresak 
16-2009 Årlig melding 2008 – tilbakemelding til styret etter besøksrunden ved DPS-
ene. 

- Prosjekt mulighetsstudie: Ref. styremøte 22. oktober 2009, styresak 93-2009 
Eventuelt – utsettelse av sluttrapporten til 15. desember 2009 

- Lokalsykehusstrategi: Orientering om fremdrift m. m.  
- Helseforetakenes engasjement i stiftelser: Orientering om henvendelse fra lotteri og 

stiftelsestilsynet og resultat av gjennomført kartlegging i helseforetakene. 
- Kommunikasjonsstrategi, jf. styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status 

for gjennomføring: Denne saken behandles i styremøte 3. februar 2010, samtidig med 
styrebehandling av oppdragsdokument og budsjett for 2010. 

- Konferanse i etterkant av besøksrunden ved DPS-ene, den 28. og 29. oktober 2009, jf. 
strekpunkt 2. 

- Møte med Geir Ketil Hansen og Tove Karoline Knudsen, den 29. oktober 2009  
- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 3. november 2009  
- Konferanse for kommuneoverlegene i Nord-Norge, den 6. november 2009  
- Møte om Nordkalottsamarbeidet i Luleå, den 11. og 12. november 2009  
- Riksrevisjonens rapport om underskuddene i spesialisthelsetjenesten – reelt 

underskudd på 1,6 mrd. kroner på syv år 
- Pandemi H1N1 – forberedelser, status og situasjonen i helseforetakene 
- Møte med Universitetet i Tromsø, den 19. november 2009 ad. organisering og 

samspill i Helse Nord 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 

Sakspapirene ble ettersendt. 
4. Samarbeidsavtaler med Høgskolen 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 106-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 

vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser  
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2009 
3. Brev fra ansatterepresentanter i Prosjektgruppa for mulighetsstudien (FVO Helse 

Finnmark, Gunn-Bente Knudsen og FTV Fagforbundet UNN HF, Ann-Iren Thomassen) 
mottatt pr. e-post, den 21. oktober 2009 og svarbrev fra Helse Nord RHF av 27. oktober 
2009 ad. Mulighetsstudien – medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten, jf. styresak 
93-2009 Eventuelt 

4. Brev av 16. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
tilbakemelding vedr. geriatrisk seksjon 

5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. november 2009 til Kåre Simensen ad. 
opphør av styreverv i Helse Nord RHF, jf. informasjonen gitt i styremøte 22. oktober 2009 
Sakspapirene ble ettersendt. 

6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. november 2009 
Sakspapirene ble ettersendt. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 107-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. november 2009 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian I. Fanghol/Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 110-2009  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM  
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 
Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn og sammendrag 
I styresak 77-2009 Samhandlingsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord 
RHF vedtok styret å gi adm. direktør i oppdrag å få etablert en samarbeidsavtale med KS1

1 KS – Kommunenes Sentralforbund 

 
Nord-Norge på vegne av kommunene i landsdelen.  
 
Forslag til slik avtale fremmes her for behandling. Parallelt skjer det behandling i styrene for 
de tre fylkeskretsene i KS Nord-Norge. Avtalen er utarbeidet i nært samarbeid med KS. Det 
operative og viktigste samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten i landsdelen skjer mellom 
kommunene og helseforetakene.  
 
Målsettingen med avtalen er å styrke grunnlaget for en god utvikling av den samlede 
helsetjenesten i Nord-Norge gjennom samarbeid, dialog og informasjonsutveksling basert på 
et nært og likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetaksgruppen.  
 
Formål med og innhold i avtalen 
Helse Nord RHF har ansvar for det samlede spesialisthelsetjenestetilbud til landsdelens 
befolkning. Dette innebærer også omfattende planleggingsarbeid med sikte på langsiktig 
utvikling av helsetjenesten. Det regionale helseforetaket fordeler ressurser mellom 
helseforetakene. Rammene for utvikling av spesialisthelsetjenesten lokalt legges med 
konsekvenser for lokalsamfunn på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Disse forhold gjør 
det viktig for Helse Nord RHF å ha kontakt med representanter for kommunene.  
 
I Nord-Norge er det 88 kommuner, 38 av disse har færre enn 2000 innbyggere. Under ti av 
kommunene har mer enn 10 000 innbyggere. Kommunene har ulike forutsetninger for å yte 
gode helsetjenester til befolkningen. Skal Helse Nord RHF’s arbeid med planlegging og 
utvikling av spesialisthelsetjenestene, fordeling av ressurser og bidrag til en samlet utvikling 
av landsdelen ivaretas på en god måte er det nødvendig å ha god kontakt med representanter 
for kommunesektoren. Her er Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nordland, Troms og 
Finnmark det naturlige kontaktpunkt. Organisasjonen har tre fylkeskretser, men ett regionalt 
sekretariat.  
 
Avtalen skal understøtte lokale avtaler og danne grunnlag for samhandling mellom kommuner 
og helseforetak som likeverdige parter. De lokale, operative avtalene mellom de enkelte 
helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, lokale 
samarbeidet. Denne regionale avtalen skal understøtte disse ved å bidra til at de lokale 
samarbeidsavtalene og den praktiske gjennomføring av disse skal bygge på omforente 
overordnede verdier og prinsipper.  
 
Samarbeid mellom kommunesektoren i Nord-Norge og Helse Nord RHF på andre områder 
har sitt utgangspunkt i denne avtalen. Gjennom avtalen er også KS del av kontaktorganet 
mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF.  
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Slik kombineres perspektivene fra tjenesteinnhold, organisering og regional utvikling på en 
felles arena for alle aktører med ansvar. Dette gir også muligheter til å ta opp felles og 
omfattende utfordringer eksempelvis i forhold til framtidig rekruttering og utdanning i større 
bredde og med mer slagkraft. 
 
I avtalen er det etablert følgende: 
 
• Et felles regionalt samarbeidsutvalg som skal møtes to ganger i året 
• En regional samhandlingskonferanse 
• Helse Nord RHF inviteres til KS strategi- og høstkonferanser 
• KS Nord-Norge inviteres til Helse Nords styreseminar og ledersamlinger 
• KS Nord-Norge inviteres til å delta i kontaktorganet mellom fylkeskommunene i Nord-

Norge og Helse Nord RHF 
• KS mottar planer og utredninger til høring 
• KS mottar Helse Nords årlige melding 
• KS oppnevner representanter for kommunesektoren til råd og utvalg hvor Helse Nord ber 

RHF ber om representasjon  
 
Avtalen gjelder for to år og skal evalueres underveis. Begge parter har ansvar for å bidra med 
saker og problemstillinger inn til møter i samarbeidsutvalget. Det blir særlig viktig å legge 
vekt på strategier og teknikker for oppfølging av de diskusjoner og initiativ som tas med 
utgangspunkt i dette samarbeidet. Det gjelder både overfor helseforetakene og ikke minst den 
store kommunesektoren med så mange enheter av svært varierende størrelse.  
 
I første omgang blir det nå et felles løft å arrangere regional samhandlingskonferanse i slutten 
av mai i 2010. Videre vil et viktig tema å sette på dagsorden være folkehelsesatsingen som 
fylkeskommunen har et primæransvar for. Her vil det regionale kontaktutvalget kunne spille 
en viktig rolle for å ta mer koordinerende initiativ særlig nå etter at kommunene i 
statsbudsjettet for 2010 har fått bevilget midler til satsing på forebyggende helsearbeid.  
 
Konklusjon 
Samarbeidsavtalen mellom KS Nord-Norge på vegne av kommunene i landsdelen og Helse 
Nord RHF skaper en nødvendig arena for samhandling om utvikling av den samlede 
helsetjeneste i landsdelen. Helse Nord RHF vil prioritere dette arbeidet for å styrke grunnlaget 
for den operative samhandlingen som må skje mellom kommunene og helseforetakene. Et 
utvidet samarbeid mellom kommunene, Helse Nord og fylkeskommunene omkring bl.a. 
utdanning av helsepersonell og forebyggende helsearbeid vil også kunne få ytterligere kraft 
som følge av etableringen av avtalen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kommunene i Nord-Norge er for Helse Nord en svært viktig samhandlingspartner for å 

utvikle og bedre tilbudet til befolkningen. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke 
behovet for ytterligere å styrke og systematisere samhandlingen i og mellom alle nivå i 
helsetjenesten. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i 

Nord Norge og Helse Nord RHF. 
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3. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at arbeidet særlig må ta initiativ som bidrar til 
gode prosesser mellom kommunene og lokale helseforetak i styrking av 
helsetjenestetilbudene til befolkningen 

 
4. Styret i Helse Nord RHF vil også understreke behovet for at arbeidet innrettes slik at det 

oppnås resultater på strategisk viktige områder som utdanning av helsepersonell og 
forebyggende helsearbeid/folkehelsearbeid 

 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utkast til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge,  

her representert ved KS i Finnmark, Troms og Nordland og Helse Nord RHF 
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Avtale om samarbeid  
mellom kommunene i Nord-Norge 

og Helse Nord RHF 
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UTKAST TIL: Avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge, her representert ved KS i 
Finnmark, Troms og Nordland og Helse Nord RHF 
 
Bakgrunn: 
KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet inngikk i 2007 en nasjonal rammeavtale om 
samhandling på helse- og omsorgsområdet. Denne regionale rammeavtalen mellom KS i de tre 
nordnorske fylker og Helse Nord RHF bygger på forannevnte avtale og er å betrakte som et verktøy for 
regional oppfølging av intensjonene i den nasjonale rammeavtalen. 
 
Avtalens parter: 
Avtalens parter er KS ved fylkesstyrene i de tre nordnorske fylker og Helse Nord RHF.   
 
Avtalens intensjoner og verdigrunnlag 
Avtalen skal understøtte lokale avtaler og danne grunnlag for samhandling mellom kommuner og 
helseforetak som likevedrige parter. Det presiseres at de lokale, operative avtalene mellom de enkelte 
helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, lokale samarbeidet. 
Denne regionale avtalen skal understøtte disse ved å bidra til at de lokale samarbeidsavtalene og den 
praktiske gjennomføring av disse skal bygge på omforente overordnede verdier og prinsipper: 

• Pasientenes behov skal være i fokus for samarbeidet 

• Helhetlige behandlings- og omsorgskjeder som sikrer koordinerte tjenester på tvers av 
forvaltningsnivåer og organisasjonsgrenser 

• Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, med fokus på 
dialog og samarbeid om forbedringer, kvalitetsutvikling og god ressursutnyttelse 

• Dialog ved omstilling og endring og respekt for gjeldende avtaleverk i arbeidslivet 

• Forankring av samarbeidet, på politisk nivå/styrenivå, ledernivå og i fagmiljøene, både i 
kommunene og helseforetakene 

• Gjensidig kompetanseutveksling mellom kommunene og helseforetakene 

• Involvere brukerne og frivillig sektor gjennom aktivering og medvirkning 

 
Avtalen forutsetter videre at partene setter fokus på regionale samarbeidsoppgaver som strekker seg ut 
over de geografiske grensene for de enkelte foretaksområder, slik at de samlede ressurser utnyttes til 
beste for befolkningen og den enkelte pasient. Samtidig må det utvises respekt og forståelse for at den 
variasjon som foreligger mht geografi, avstander og befolkning, både innen og mellom foretak, kan tilsi 
ulike løsninger innen samhandlingsfeltet.  
Partene skal generelt legge til rette for god og effektiv samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten både på overordnet styrende nivå (politisk/styre), administrativt nivå og på 
fagnivå.  
 
Organer og arenaer for samarbeid 
Gjennom den regionale rammeavtalen etablerer partene et overordnet samarbeidsorgan på regionalt 
nivå, samtidig som partene påtar seg en tilretteleggende funksjon for etablering av samarbeidsorganer 
innenfor de enkelte foretaksområder. Partene inviterer dessuten til gjensidig deltagelse i relevante fora 
for drøftelse av overordnede prinsipper og strategier. 
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Regionalt samarbeidsutvalg: 
Partene etablerer et overordnet samarbeidsorgan, benevnt Regionalt samarbeidsutvalg. I dette forum 
skal representanter for politisk og administrativ ledelse fra kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse 
Nord RHF møtes for å drøfte saker av både prinsipiell, strategisk og praktisk betydning for 
samhandlingsfeltet.  
KS og Helse Nord RHF oppnevner hver fire medlemmer til Regionalt samarbeidsutvalg. Medlemmene 
fra KS oppnevnes av styrene i henholdsvis KS Nordland, Troms og Finnmarkt.  Fra Helse Nord RHF 
oppnevnes styreleder, administrerende direktør, samhandlingsansvarlig direktør og tt medlem fra 
helseforetakene. I tillegg oppnevnes to medlemmer fra brukerorganisasjonene, en oppnevnt fra 
kommunesiden og en oppnevnt fra foretakssiden.  
KS og Helse Nord RHF veksler om å ivareta lederfunksjonen i utvalget.  
 
Mandat for utvalget: 
Samarbeidsutvalget skal være et forum hvor representanter for politisk og administrativ ledelse fra 
kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse Nord RHF møtes for å drøfte saker av prinsipiell, 
strategisk og praktisk betydning for samhandlingsfeltet. Ved behov kan utvalget opprette 
arbeidsgrupper/underutvalg for utredning eller gjennomføring av konkrete oppgaver av administrativ 
eller faglig art. Begge partene skal: 

• Bidra til å sette fokus på oppgave- og ansvarsfordeling mellom helseforetak og kommuner, og 
bidra til at lokalt planlagte samarbeidstiltak får nødvendig overordnet forankring 

• Bidra til at lokale samarbeidsstrukturer og avtaler samsvarer med omforente verdier og 
prinsipper 

• Bidra til felles forståelse av utfordringer og oppgaver og etablere felles planprosesser der dette 
er naturlig både i helseregionen og i de enkelte foretaksområder. 

• Legge til rette for større utviklingsprosjekter som understøtter bedre samhandling 

• Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom Internett og andre informasjonskanaler.  

• Aktivt formidle og fokusere på de gode eksempler på vellykkede samhandlingsprosjekter 

Utvalget forutsettes å møtes minimum to ganger årlig.  
Partene dekker selv sine utgifter ved deltagelse i samarbeidsutvalget.  
Hovedprinsippet bør være at arbeidet i utvalget baseres på konsensus. 
 
Tilretteleggelse/bistand ved etablering av samarbeidsorganer i de enkelte foretaksområder. 
Partene har et overordnet ansvar for at det innefor de enkelte foretaksområder etableres representative 
og effektive samarbeidsorganer mellom foretakene og kommunene i de respektive foretaksområder. 
Helseforetakene oppnevner selv sine medlemmer i disse lokale samarbeidsorganer. Ved behov bistår 
KS kommunene i de enkelte foretaksområder i prosessene med å velge ut kommunerepresentanter til 
de lokale samarbeidsorganene.  
 
Generelt om kostnadsdekning 
Det generelle prinsipp er at partene deler kostnader knyttet til deltagelse i samhandlingsorganer, felles 
faglige aktiviteter og utviklingsprosjekter på en likelig måte. Avvik fra dette prinsipp må eventuelt 
begrunnes særskilt og forutsetter enighet mellom partene.   
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Samhandlings- og kontaktkonferanse. 
Mandat 

• Samhandlingskonferansen skal være en åpen og tilgjengelig arena for dialog mellom 
kommunene, Helse Nord og pasient/ brukerrepresentanter. 

• Samhandlingskonferansen skal være en arena for å læring og erfaringsutveksling, for drøfting 
av strategier og tiltak og for å sette nye samhandlingssaker på dagsorden.  

Deltagere 
Til samhandlingskonferansen skal inviteres: 

• Politisk og administrativ ledelse fra alle kommuner og foretak 

• Styremedlemmer 

• Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark 

• Faglige ledere i kommuner og helseforetak 

• Brukerrepresentanter 

• Aktuelle fagforeninger 

Organisering og kostnader 
KS og Helse Nord RHF skal i samarbeid planlegge og gjennomføre konferansen  
Samhandlingskonferansen skal arrangeres etter behov. 
Som hovedprinsipp dekkes felleskostnader likelig mellom partene. Enkeltdeltagere belastes reise- og 
oppholdsutgifter 
 
Fora for gjensidig invitasjon og deltagelse 
 
KS’ Høstkonferanser og Strategikonferanser 
I de tilfeller der samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er tema på de 
årlige konferansene KS avvikler, inviteres Helse Nord RHF til disse som del av denne 
programposten.  
 
Helse Nords styreseminar og lederkonferanser 
KS inviteres til å delta med inntil fire representanter i disse fora. 
 
Deltakelse i regionalt kontaktorgan mellom fylkeskommunene i Nord-Norge, KS Nord-Norge og 
Helse Nord RHF 
KS Nord-Norge, representert ved styrelederne (eller de styret oppnevner) og regional sekretariatsleder 
deltar i regionalt kontaktorgan sammen med fylkeskommunene og inviteres på de halvårlige 
styreseminarene i Helse Nords regi.  
 
Høringer og oppnevning til ulike utvalg etc 
KS mottar til høring planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i landsdelen. KS mottar også Helse N 
Nords årlige melding for virksomheten til orientering.  
KS oppnevner på vegne av kommunene i Nord-Norge representanter til arbeidsgrupper etc. hvor Helse 
Nord ber om representasjon fra kommunesektoren i landsdelen. 
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Varighet 
Avtalen gjelder i 2 år fra underskriftsdato.  
 
Evaluering 
Hver av partene i det regionale samarbeidsutvalget skal evaluere avtalen senest innen 1. september 
2011. 

 
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Styreleder   Styreleder    Styreleder  
Rolf Einar Mortensen  Gunda Johansen   Jann-Arne Løvdahl 
KS Finnmark   KS Troms    KS Nordland 
 
 
 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
Helse Nord RHF 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Guri Nestvold, tlf. 75 51 29 48 
 

 

STYRESAK 111-2009  EVALUERING AV ETISKE RETNINGSLINJER  
 – HELSE NORD 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med evalueringen er å se om de etiske retningslinjer er blitt implementert i 
foretakene, og om verdigrunnlaget kvalitet, trygghet og respekt er kjent og blir brukt i det 
daglige arbeidet.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 46-2007 ble de etiske retningslinjene for ansatte i Helse Nord vedtatt. Samtidig ble 
det vedtatt at det skulle gjennomføres en evaluering som skulle være knyttet til hvordan de 
etiske retningslinjene er blitt implementert og bruken av dem. Evalueringen skulle være 
gjennomført innen utgangen av 2009, og de tillitsvalgte skulle delta aktiv i dette arbeidet. 
 
Evalueringen er blitt gjennomført ved at alle ansatte i Helse Nord har mottatt et spørreskjema 
som omhandler implementering og bruk av de etiske retningslinjene. I dette arbeidet har 
tillitsvalgte vært med i utarbeidelsen av spørreskjemaet og i vurdering av resultatene fra 
undersøkelsen. 
 
Vurdering 
Det er 8,3 % av de ansatte som har valgt å svare på undersøkelsen. Selv om det er ønskelig 
med en høyere svarprosent, så gir tilbakemeldingen en klar indikasjon på at det må jobbes 
mer aktivt for at de etiske retningslinjene skal kunne sies å være implementert. Det 
interessante og positive som undersøkelsen viser er at over 85 % av de ansatte svarer at de er 
bevisst verdigrunnlaget kvalitet, trygghet og respekt, når de gjør jobben sin. Men samtidig 
svarer i underkant av 70 % at verdigrunnlaget ikke er diskutert og definert i 
avdelingen/klinikken de hører til. Det kan tolkes på flere måter, men det kan tyde på at de 
ansatte har en personlig og individuell etisk bevissthet i forhold til yrkesetikk og etikk 
generelt, men den kollektive etiske bevissthet ikke er godt nok etablert.  
 
Dette er lagt til grunn for vedtak om etablering av prosjekt Verdibasert hverdag (styresak 78-
2009) hvor målet blant annet er å definere hva verdigrunnlaget betyr på alle nivå i 
organisasjonen. Helse- og omsorgdepartementet har også pålagt de regionale helseforetakene 
å sette verdispørsmål på dagsorden og at kjerneverdiene skal brukes aktivt som 
styringsredskap.  
 
Medbestemmelse 
Evaluering av etiske retningslinjer i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 1. desember 2009 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at det må gjøres en fornyet henvendelse til helseforetakene om aktivt 

å implementere de etiske retningslinjene blant annet innenfor rammen av prosjektet 
Verdibasert hverdag. 
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2. Partene er enige om at det ved sluttføring av prosjektet Verdibasert hverdag skal det 

gjennomføres en bred evaluering av innholdet i de etiske retningslinjene og av selve 
prosjektet. 

 
Konklusjon 
Prosjektet Verdibasert hverdag blir viktig for å øke fokuset på de etiske retningslinjene og 
etiske spørsmål på alle nivå i helseforetakene i Helse Nord. Målet er å få en kollektiv 
forståelse av verdigrunnlaget, og for hvordan etiske problemstillinger håndteres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber helseforetakene om aktivt å implementere de etiske retningslinjene blant annet 

innenfor rammen av prosjektet Verdibasert hverdag. 
 
2. Ved sluttføring av prosjektet Verdibasert hverdag skal det gjennomføres en bred 

evaluering av innholdet i de etiske retningslinjene og av selve prosjektet. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Sammendrag av svar fra spørreundersøkelsen 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Hovedhensikten med de etiske retningslinjene som ble vedtatt i 2007, var å øke bevisstheten 
om etiske vurderinger og refleksjoner når valg og beslutninger skal tas. Selve retningslinjene 
er overordnede og flere av våre yrkesgrupper har også egne yrkesetiske retningslinjer. 
 
Formålet med evalueringen er å se om at de ansatte kjenner til og aktivt bruker det felles 
nasjonale verdigrunnlaget for spesialisthelsetjenesten som er vedtatt for Helse Nord. Videre er 
det ønskelig å se om de etiske retningslinjene er implementert, om de har vært gjenstand for 
felles diskusjon/refleksjon i avdelinger/klinikker osv. Utfordringen tilknyttet dette er å få en 
felles forståelse for hva verdigrunnlaget betyr for de som er i et arbeidsfellesskap. 
 
I forbindelse med prosjektet Verdibasert Hverdag er det også ønskelig å få en 
nullpunktsanalyse for å sjekke ut hvordan forholdet til vårt felles verdigrunnlag ser ut i dag. 
Det er interessant å se om de ansatte oppfatter at ledelsen setter verdiorientering tilstrekkelig 
høyt og om det vises gjennom utøvelse av lederskap. Videre er det ønskelig å se om det er 
etablert prosedyrer for håndtering av brudd på de etiske retningslinjene.  
 
I foretakene (unntatt sykehusapoteket) er det etablert klinisk etikkomité og det er interessant å 
se om komiteen blir brukt i forhold til etiske dilemmaer som ansatte/helseforetaket skal 
håndtere.  
 
Bakgrunn og vurdering 
Det ble utarbeidet og sendt ut et spørreskjema til alle ansatte i Helse Nord som omhandlet 
implementering og bruk av de etiske retningslinjene. Det kom inn 1000 svar og det utgjør 8,3 
% av de ansatte. Svarprosenten skulle gjerne vært høyere, men svarene gir en retning og gir 
grunnlag for noen refleksjoner. 
 
På spørsmål om hvorvidt de etiske retningslinjene er implementert i avdelingen/klinikken den 
enkelte tilhører, sier 35,7 % at de er det i nokså stor grad eller i stor grad. Det betyr at 64,3 % 
mener at de i mindre grad eller ikke er implementert. Foretakene har en utfordring for å få de 
etiske retningslinjene kjent og gi dem et innhold. 
 
Videre sier 69,5 % at de ikke har diskutert eller blitt enige om hva verdigrunnlaget betyr i 
fellesskap. Samtidig sier 86,7 % at de er bevisst verdigrunnlaget når de gjør jobben sin. 
Bakgrunnen for dette kan være ulikt, men det kan tolkes slik at de ansatte har fokus på sin 
egen personlige etikk i det de gjør og den yrkesetikk som de er sosialisert inn i gjennom 
utdanning og praksis. Når det gjelder den kollektive etiske bevissthet i en avdeling/klinikk så 
er ikke den godt nok etablert. 
 
Det er også grunn til bekymring at 45,4 % svarer at de har vært i situasjoner der de etiske 
retningslinjene er blitt brutt, men at 65,2 % svarer at de ikke vet hvordan slike brudd skal 
håndteres. 42,8 % svarer også at de har opplevd dilemma mellom varsling om kritikkverdige 
forhold og lojalitet til arbeidsgiver. Når det gjelder kjennskap til klinisk etikkomité så svarer 
12,9 % at de kjenner til hvordan komiteen arbeider. 
 
65,2 % av de som har svart vet ikke hvordan brudd på de etiske retningslinjene skal håndteres. 
82,2 % svarer at de ikke vet eller svarer at det ikke foreligger skriftelige rutiner på hvordan 
etiske retningslinjer skal etterleves. Ved et foretak foreligger det rutiner for håndtering av 
brudd på de etiske retningslinjene, mens slike rutiner ikke er utviklet hos de andre. Flere 
foretak har rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold.  Det blir viktig å få på 
plass systemer for hvilke brudd på de etiske retningslinjene som skal håndteres via 
avvikssystemet, hvilke skal håndteres via klinisk etikkomité og hvilke brudd skal eventuelt 
håndteres på annen måte. 
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Oppsummering 
Prosjektet Verdibasert hverdag blir sentral i forhold til implementering og bruk av de etiske 
retningslinjene. Det er behov for å initiere et arbeid for å definere og gi verdigrunnlaget et 
innhold på alle nivå i foretakene.  
 
Det synes å være for tidlig å endre innholdet i de etiske retningslinjene, men undersøkelsen 
viser at det er et behov for å arbeide videre med implementeringen av dem. I tillegg er det 
behov for å se nærmere på kulturaspektet ved bruken av retningslinjene, hvordan gjøre 
verdigrunnlaget kjent og aktuelt i hver avdeling/klinikk, hvordan skape eierskap til 
verdigrunnlaget slik at det blir en kollektiv bevissthet i kollegiet, hva er leders ansvar og 
medarbeiders ansvar osv. Dette er områder som inngår i prosjektet Verdibasert hverdag. 
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Etikk og verdier i Helse Nord 
 
Publisert fra 09.11.2009 til 22.11.2009 
1002 respondenter (1002 unike) 
 
 
1. Har du en lederstilling med personalansvar? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 17,3 % 171 
 2 Nei 82,7 % 820 
 Total  991   
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2. I min avdeling/klinikk er Helse Nords etiske retingslinjer implementert. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 7,6 % 76 
 2 I noen grad 11,8 % 118 
 3 I middels grad 17,7 % 177 
 4 I nokså stor grad 20,4 % 204 
 5 I stor grad 15,3 % 153 
 -1 Vet ikke 27,2 % 272 
 Total  1000   
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3. I min avdeling/klinikk er verdigrunnlaget – kvalitet – trygghet - respekt definert, det vil si at personalgruppen sammen har 
diskutert og blitt enige om hva verdiene betyr hos oss. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 30,4 % 304 
 2 Nei 45,9 % 459 
 -1 Vet ikke 23,6 % 236 
 Total  999   
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4. Jeg er bevisst verdigrunnlaget - kvalitet - trygghet - respekt når jeg gjør jobben min. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 2,2 % 22 
 2 I noen grad 3,9 % 39 
 3 I middels grad 5,1 % 51 
 4 I nokså stor grad 27,3 % 273 
 5 I stor grad 59,4 % 593 
 -1 Vet ikke 2,1 % 21 
 Total  999   
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5. I min avdeling/klinikk brukes verdigrunnlaget i utøvelse av personalledelse. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 12,3 % 122 
 2 I noen grad 10,4 % 103 
 3 I middels grad 15,7 % 156 
 4 I nokså stor grad 24,4 % 243 
 5 I stor grad 13,9 % 138 
 -1 Vet ikke 23,4 % 233 
 Total  995   
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6. Har du vært i situasjoner der de etiske retingslinjene har blitt brutt? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 45,4 % 448 
 2 Nei 54,6 % 539 
 Total  987   
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7. Vet du hvordan brudd på etiske retningslinjer skal håndteres? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 34,8 % 343 
 2 Nei 65,2 % 644 
 Total  987   
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8. Har du opplevd dilemma mellom behov for å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass og lojalitet til arbeidsgiver? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 42,8 % 427 
 2 Nei 57,2 % 570 
 Total  997   
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9. Har du opplevd konflikt mellom dine yrkesetiske retningslinjer og Helse Nords etiske retningslinjer? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 14,9 % 146 
 2 Nei 75,9 % 745 
 3 Har ikke egne yrkesetiske retningslinjer 9,3 % 91 
 Total  982   
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10. I min avdeling/klinikk har vi takhøyde for å diskutere situasjoner der de etiske retningslinjene ikke etterleves. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 7,1 % 71 
 2 I noen grad 10,3 % 103 
 3 I middels grad 15,9 % 159 
 4 I nokså stor grad 27,7 % 277 
 5 I stor grad 22,5 % 225 
 -1 Vet ikke 16,4 % 164 
 Total  999   
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11. I min avdeling/klinikk har vi en kultur der etiske problemstillinger vedrørende våre pasienter/brukere drøftes i et flerfaglig miljø. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 18,5 % 184 
 2 I noen grad 12,3 % 123 
 3 I middels grad 15,7 % 156 
 4 I nokså stor grad 20,8 % 207 
 5 I stor grad 16,3 % 162 
 -1 Vet ikke 16,5 % 164 
 Total  996   
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12. I min avdeling/klinikk foreligger det skriftlige rutiner på hvordan etiske retningslinjer  skal etterleves. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 17,8 % 178 
 2 Nei 29,7 % 296 
 -1 Vet ikke 52,5 % 524 
 Total  998   
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13. Kjenner du til hvordan klinisk etikkomité arbeider? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 14,2 % 142 
 2 Nei 72,8 % 727 
 3 Min arbeidsplass har ikke klinisk etikkomité 12,9 % 129 
 Total  998   
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14. På hvilke områder mener du at det er behov for å gjøre endringer i Helse Nords etiske retningslinjer? (Du kan velge flere 
alternativer.) 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Omdømme 23,5 % 193 
 2 Habilitet 11,2 % 92 
 3 Ytringsfrihet 21,3 % 175 
 4 Varsling av kritikkverdige forhold 39,5 % 325 
 5 Forvaltning av Helse Nords ressurser 27,6 % 227 
 6 Innkjøp 12,0 % 99 
 7 Gaver og andre fordeler 8,7 % 72 
 8 Kurs, kongresser og møter 15,2 % 125 
 9 Representasjon i inn- og utland 5,2 % 43 
 10 Bistillinger og bierverv 10,6 % 87 
 11 Ikke behov for endringer 34,0 % 280 
 Total  823   
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15. Samlet sett er jeg fornøyd med det fokus vi har på verdier og etikk i min avdeling/klinikk. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 11,2 % 111 
 2 I noen grad 12,6 % 125 
 3 I middels grad 23,3 % 231 
 4 I nokså stor grad 28,8 % 286 
 5 I stor grad 12,4 % 123 
 -1 Vet ikke 11,8 % 117 
 Total  993   
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009 200800263-13 031 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 112-2009  NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN  
 – FULLMAKT TIL DETALJPLANLEGGING 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi Nordlandssykehuset HF tillatelse til å fortsette 
detaljplanleggingen av nytt sykehus i Vesterålen. 
 
Fremdriften i prosjektet er nå kommet inn i en fase hvor styret i Helse Nord RHF må ta 
stilling til om det er grunnlag for å starte opp selve byggeprosjektet. I styresak 68-2009 
Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til investeringsrammer, som ble 
behandlet av styret, den 25. august 2009 ble premissene for rullering og oppfølging av 
investeringsplanen drøftet. Som det fremgår av styresak 68-2009 er det nødvendig å foreta en 
ny bærekraftsanalyse av spesielt Nordlandssykehuset HF, før en kan gi klarsignal til å starte 
opp et nytt stort byggeprosjekt. 
 
I 2009 er resultatkravet for Nordlandssykehuset HF et overskudd på 10 mill kroner, 
resultatkravet som er vedtatt for 2010 er et overskudd på 32 mill kroner. Disse resultatkravene 
er satt som en nødvendig premiss både for å sikre likviditet til å gjennomføre investeringene 
og for å sikre at Nordlandssykehuset vil kunne håndtere de økte kostnadene som kommer når 
de nye store byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen er ferdige og skal tas i bruk.  
 
Nordlandssykehusets regnskap pr. oktober og prognostisert årsresultat for 2009 avviker 
betydelig fra dette kravet.  
 
Styret i Nordlandssykehuset vil i styremøte 14. desember 2009 behandle sak – Nybygg 
Nordlandssykehuset HF Vesterålen - Godkjenning av forprosjekt og oppstart detaljprosjekt. 
Direktøren har fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
1. Styret ved Nordlandssykehuset tilrår overfor styret til Helse Nord at det fremlagte 

forprosjektet godkjennes som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av 
prosjektet. 

2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 
byggekompleks på hhv 7.477 m2 og 14.786 m2. 

3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i 
eksisterende bygningsmasse.  

4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. 
Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. 

5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018. Styret 
legger til grunn at prosjektet finansieres med en andel lån på 81 %, dvs 704 mill kr i lån 
og 160,3 mill kr i egne midler.  I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter.  

6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning. Realisering av legevakt 
forutsetter at der er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift. 

7. Prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i april 2014. 
 
I budsjett 2010 er det satt av 156,5 mill kroner til nytt sykehus i Vesterålen. 
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Vurdering/tilrådning 
Styret i Nordlandssykehuset HF skal i styremøte, den 14. desember 2009 behandle budsjett 
2010. I denne forbindelse skal styret behandle oppdatert bærekraftanalyse med tiltak og 
konsekvenser for tilbudet.  
 
Når det foreligger et foreløpig resultat for 2009 og det er foretatt en gjennomgang av tiltak, 
analyser og prognoser for 2010 av Helse Nord RHF, vil adm. direktør komme tilbake med 
saken i styremøte, den 24. februar 2010. 
 
Forprosjektarbeidet har kun medført mindre justeringer av de føringer for planløsninger, 
arealer og kostnader som gis av konseptrapporten godkjent i styresak 124-2008 Nybygg 
Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjekt i 
Helse Nord RHF. Forprosjektet inneholder en fremdriftsplan som viser at 
ferdigstillelse/oppstart prøvedrift skal skje 3. mars 2013 og at ordinær drift skal starte 2. april 
2014. Fremdriftsplanen vedlegges saksframlegget. Denne fremdriftsplan forutsetter imidlertid 
at positivt vedtak om videreføring gjøres i desember 2009 og at byggestart skjer i september 
2010. I vedtaket i sak 124-2008 i Helse Nord RHF forutsettes det at sykehuset blir ferdigstilt i 
2013. 
 
Byggestart i september 2010 forutsetter at prosjekteringen videreføres ubrutt. Det foreligger 
imidlertid ikke vedtak om ytterligere planleggingsarbeid utover forprosjektet. Adm. direktør 
foreslår derfor at styret i Helse Nord RHF gir fullmakt til videreføring av prosjekteringen. 
Uten slik fullmakt vil innleid personell i prosjektorganisasjonen bli omdisponert til andre 
prosjekter. Dette vil gi økte planleggingskostnader og forsinkelser i prosjektgjennomføringen. 
Ingen byggearbeider vil bli startet opp før endelig beslutning om realisering er fattet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 
1. Styret godkjenner at arbeidene med prosjekteringen av nytt sykehus i Vesterålen 

videreføres for å kunne oppfylle følgende milepæler: 
• Oppstart byggearbeider 1. september 2010 
• Ferdigstillelse/oppstart prøvedrift 3. mars 2013 
• Ordinær drift 2. april 2014 
 

2. Alle avtaler som inngås, før styret for Helse Nord RHF har fattet beslutning om oppstart 
av byggearbeider, skal inneholde bestemmelser om at disse kan bli terminert med kort 
varsel. 

 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
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Vedlegg 
 
 
 

 
 
 
 
 

side 44



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 113-2009  OPPFØLGING AV TILTAKSGJENNOMFØRING 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 114-2009  VIKEN SENTER – LANGSIKTIG FORHOLD,  
 JF. STYRESAK 91-2009/7 VIKEN SENTER 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 115-2009  FELLES RHF-PROSJEKT NASJONALE  
 TJENESTER – SAMLET VURDERING AV  
 EKSISTERENDE OG NYE NASJONALE  
 TJENESTER 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009 200900005-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 116-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 15. desember 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 

o Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2009 – foreløpige regnskapstall 
3. Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer  
4. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene  
5. Status overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser og status krav til elektronisk 

rapportering av egenandeler til Helfo 
Sakspapirene ettersendes.  

6. Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord – status, jf. styresak 21-2009 
Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord  

7. Statsbudsjett 2011 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 101-2009 
Statsbudsjett 2011 – innspill   
Sakspapirene ettersendes.  

8. Samdata 2008  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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 4.12.2009 200900005-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 116-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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 4.12.2009 200900005-91 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 116-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Saksbehandler: Knut Tjeldnes, tlf.75 51 29 16 
 

 

STYRESAK 116-2009/3  REHABILITERINGSTJENESTEN I HELSE NORD,  
 STATUS OG UTFORDRINGER 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn 
I styremøte, den 23.september 2009 ba styret om en orientering/statusrapport om 
rehabiliteringen i Helse Nord. Styret ba om at rekrutteringssituasjonen for rehabilitering ble 
inkludert i orienteringen.  
 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 vedtok Stortinget Nasjonal strategi for 
rehabilitering 2008-2011. Nytt i den nasjonale strategien var blant annet et sterkere fokus på 
at rehabilitering skal inngå i alle pasientforløp og i alle klinikker/avdelinger der dette er 
relevant.  
 
Oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2008 og 2009 har 
pålagt RHF-ene å styrke tilbudene innen habilitering og rehabilitering. Det forventes lignende 
krav i 2010. I det foreløpige oppdragsdokumentet til foretakene, som ble vedtatt av Helse 
Nord RHF’s styre, den 18. november 2009, var også tiltak innen rehabilitering høyt prioritert.  
 
Kronikersatsingen 
Helse Nord har siden 2004 hatt en langsiktig satsing på å utvikle tjenestetilbudene i 
habilitering og rehabilitering, med regionale handlingsplaner for store kronikergrupper som 
har blitt fulgt opp gjennom øremerkede midler til prioriterte tiltak. Helseforetakene har også 
utarbeidet egne handlingsplaner i habilitering og rehabilitering. Flere av tiltakene har som mål 
å unngå eller redusere behovet for rehabilitering, for eksempel tidlig intervensjon av 
diabetespasienter og pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser.        
 
Handlingsplaner for geriatri og habilitering/rehabilitering ble lagt fram samlet for Helse Nord 
RHF’s styre i november 2004. Det ble avsatt midler i budsjettet for 2005 med samlet årseffekt 
på ca. 23 mill. kroner til å følge opp planene. I budsjettvedtaket for 2004 ble det også 
prioritert noen tiltak for å styrke diabetes og revmatologi. Senere har styret avsatt øremerkede 
midler til disse fire fagområdene hvert år, unntatt i 2008.   
 
Tiltakene i kronikersatsingen har vært finansiert gjennom økt tilskudd som har kommet i 
tillegg til de ordinære rammene til helseforetakene. Teknikken som har vært benyttet er å 
avsette en prosentandel av RHF-budsjettet til styrking av de prioriterte områdene, og fordele 
disse midlene på bakgrunn av overordnede prioriteringer som godkjennes av styret.  
 
De viktigste tiltakene i handlingsplan for geriatri er å etablere et geriatrisk tilbud ved alle 
somatiske sykehus i regionen, med sengeplasser og poliklinisk tilbud. Foreløpig er det etablert 
geriatriske team ved lokalsykehusene i Sandnessjøen, Narvik, Harstad og Hammerfest, og 
tilbudene ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er 
også styrket. Et nytt geriatritilbud for samiske pasienter er etablert i Helse Finnmark i 2009.  
I budsjett 2010 er det avsatt midler til å starte etablering av geriatriteam i Klinikk Kirkenes. 

side 51



 
 
Handlingsplan for habilitering og rehabilitering ble godkjent av styret i Helse Nord RHF 
samtidig med geriatriplanen i november 2004. I oppfølgingen av handlingsplanen har det vært 
prioritert å styrke de spesialiserte rehabiliteringsavdelingene og ambulante habiliterings- og 
rehabiliteringsteamene i alle helseforetak. Etter at Nasjonal strategi for rehabilitering kom, 
har Helse Nord også prioritert tiltak som sikrer rehabilitering for pasienter som ikke er innlagt 
i spesialiserte rehabiliteringsavdelinger. Helseforetakene samarbeider blant annet med de 
private rehabiliteringsinstitusjonene om prosjekter som skal tilby rehabiliteringstilbud til 
pasientgrupper som hittil har hatt mangelfullt utbygde rehabiliteringstilbud, for eksempel 
kreftpasienter.    
 
Handlingsplan for diabetes, som ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 2007, gjennomføres 
fullt ut i 2009 og 2010. Tiltakene innebærer blant annet at diabetesteam inngår som 
lokalsykehusfunksjon ved alle lokalsykehus i Helse Nord. Det skal være en diabetessykepleier 
som fast koordinator for teamene, og kontaktpunkt for pasientopplæringstiltak, 
samhandlingen med fastlege og kommunehelsetjeneste mv. Diabetesansvarlig lege i 
sykehusene skal inngå i diabetesteamene.  
 
Status ved utgangen av 2009 er at tiltakene med få unntak følges opp slik forutsatt.  
 
Kompetanseutvikling har vært høyt prioritert, blant annet har over 100 sykepleiere og andre 
faggrupper gjennomført en tverrfaglig 30-vekttalls utdanning i diabetes i regi av Høyskolen i 
Bodø. Medisinsk avdeling i Bodø kan dokumentere en sterk økning av poliklinisk behandling 
og en like tydelig reduksjon i døgnopphold for diabetespasienter.  
 
I handlingsplan for revmatologi (2007) er det vedtatt en struktur med spesialistpoliklinikk for 
diagnostikk og kontroll, tverrfaglig team, pasientskoler for de hyppigste tilstandene og 
dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de mest vanlige biologiske medikamenter i 
alle helseforetak. De inflammatoriske tilstandene skal prioriteres. Revmatologi er blant annet 
styrket med revmatologer i tre av helseforetakene, sykepleiere og forskningssekretær ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette for å stimulere til økt forskning, 
kompetanseutvikling og utdanning.   
 
Helse Nord har etablert lærings- og mestringssentre (LMS) ved alle somatiske sykehus. Dette 
innebærer også at LMS-ene inngår i lokalsykehusfunksjonene i Helse Nord. Gjennom 
kronikersatsingen er det etablert et fagnettverk for LMS-ene som har en viktig funksjon for 
samarbeid og kompetanseutvikling. I 2009 har Helse Nord opprettet en regional 
fagutviklingsstilling for LMS-ene, knyttet til Nordlandssykehuset. LMS-ene er fortsatt små og 
sårbare enheter.  
 
Over 100 ansatte i foretakene har tatt en 15-vekttalls etterutdanning i helsepedagogikk, som er 
utviklet ved Høyskolen i Bodø i samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved 
Nordlandssykehuset HF. Dette har hatt stor betydning for å heve kompetansen generelt på 
helsepedagogikk i foretakene.  
 
Tilbudet til samiske pasienter 
Helse Nord har flere tiltak som skal sikre likeverdige rehabiliteringstilbud for samiske 
pasienter. Blant annet er det i 2009 etablert et nytt geriatrisk tilbud for samiske pasienter ved 
Hammerfest sykehus. En ordning som sikrer tolketjeneste ved opphold på 
rehabiliteringsinstitusjonene er etablert, og Opptreningssenteret i Finnmark har en stor andel 
ansatte som snakker samisk. Lærings- og mestringssenter for samiske pasienter planlegges 
etablert i Karasjok.  
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Økonomi 
Gjennom kronikersatsingen er fagområdene geriatri, habilitering og rehabilitering, 
reumatologi og diabetes siden 2005 styrket med ca. 50 mill. kroner. Midler fra regjeringens 
sykefraværsprosjekt ”Raskere tilbake” er her ikke medregnet. Samtidig har foretakene hatt 
egne satsinger, men det har også vært nedskjæringer som følge av foretakenes økonomiske 
situasjon.  
 
Brutto driftsutgifter til rehabilitering i Helse Nord økte fra 2007 til 2008 med ca 5 % 
(korrigert for ”Raskere tilbake”). Dette tilsvarer omlag lønns- og prisstigning i perioden.  
 
Rekrutteringssituasjonen 
De fagpersonene som arbeider i de avdelingene som er omfattet av kronikersatsingen har 
generelt fått gode muligheter til kompetanseutvikling og deltakelse i regionale fagnettverk. 
Mange fagpersoner har fått kompetansegivende utdanning i helsepedagogikk og diabetes. Det 
er grunn til å tro at dette har positiv innvirkning på rekrutteringssituasjonen, uten at vi kan 
dokumentere dette.   
 
Helse Nord driver egne utdanningsprogrammer for leger innen fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin, geriatri og revmatologi. Rekrutteringssituasjonen er best for 
revmatologer, og p.t. vanskeligst i geriatri hvor det pr. november 2009 er fire 
utdanningskandidater. For øvrig er kapasiteten innen endokrinologi1

1 Endokrinologi er læren om hormonsykdommer. 

 styrket som resultat av 
diabetessatsingen, men her er det ikke etablert et eget utdanningsprogram.  
 
Utenom legesituasjonen er det blant annet behov for flere synspedagoger, ernæringsfysiologer 
og logopeder.  
 
Rehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene  
De private tjenestetilbudene gjennom de private rehabiliteringsinstitusjonene utgjør en stor 
andel av de samlede ressurser i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Samlet budsjett for 
institusjonenes langsiktige avtaler med Helse Nord RHF er i 2010 ca. 158 mill. kroner. De 
institusjonene vi har avtaler med er Opptreningssenteret i Finnmark, Skibotnsenteret, 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Salangen HelseRehab, Valnesfjord 
Helsesportssenter og Nordtun HelseRehab.  
 
Institusjonene er svært forskjellige med hensyn til pasientgrupper, størrelse og bemanning. 
Valnesfjord Helsesportssenter har en landsdekkende funksjon sammen med Beitostølen, og er 
den eneste av institusjonene som har barn og unge som store pasientgrupper.  
 
Skibotnsenteret har i 2009 hatt store økonomiske problemer som følge av en vanskelig 
økonomisk situasjon for eieren LHL. Helse Nord RHF er kjent med at det arbeides i LHL 
med å finne en løsning på de økonomiske problemene for Skibotnsenteret.  
 
Helse Nord RHF har lagt vekt på å tilrettelegge for et nært samarbeid mellom helseforetakene 
og rehabiliteringsinstitusjonene. Dette gjøres gjennom krav både til institusjonene og til 
helseforetakene. Institusjonene trekkes aktivt med i planprosesser og i fagnettverk i 
helseforetakene.   
 
Nåværende avtale med rehabiliteringsinstitusjonene ble inngått for 2007 og 2008, med 
mulighet for prolongering i 2009 og 2010. I forbindelse med ny avtaleinngåelse vil vi vurdere 
endringer i dimensjonering av de nåværende behandlingstilbudene, blant annet for å få rom til 
å etablere nye tilbud som etterspørres fra brukere og innsøkende instanser. Vi har høsten 2009 
gjennomført en høringsprosess med kommunene, helseforetakene og brukerorganisasjonene.  
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Utlysing av nye anbud planlegges først i 2010, med avtaleinngåelse i løpet av første halvår 
slik at andre halvår kan benyttes til tilpasninger til ny avtale skal gjelde fra 1.1.2011. 
 
Prioriterte områder innen rehabilitering i 2010  
- HOD har signalisert at de vil vektlegge effektive og gode pasientforløp. Helseforetakene 

vil i 2010 bli bedt om å starte denne prosessen innenfor rehabilitering, rusomsorg og 
behandling av sykelig overvekt.  

 
- Arbeidet med å redusere ventetider vil generelt ha høy prioritet i 2010. Dette antas å fange 

opp mange pasienter med rehabiliteringsbehov. Det er innenfor typiske rehabiliteringsfag 
som revmatologi og nevrologi, rus og psykisk helsevern lange ventetider. Men lange 
ventetider er ikke nødvendigvis uttrykk for lav kapasitet. Det kan ha sammenheng med 
andre forhold som kan rettes opp gjennom effektiviseringstiltak.  

 
- Gjennom de øremerkede midlene fra HOD til regjeringens sykefraværsprosjekt ”Raskere 

tilbake” er det siden 2007 etablert flere prosjekter i foretakene som reduserer ventetid for 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, blant annet nye tverrfaglige polikliniske tilbud for 
pasienter med muskel- og skjelettlidelser og revmatologiske lidelser. Ordningen 
videreføres i 2010. Samarbeidet med NAV og fastlegene vil bli høyt prioritert i 2010       

 
- Det skal i samarbeid med fagmiljøene og brukerorganisasjoner utarbeides strategier for 

fagområdene lungesykdommer og nyresykdommer. Dette da vi her på grunn av økende 
sykdomsforekomst har et klart økende behov fremover.  

 
- Gjennom oppfølgingen av handlingsplan for geriatri og lokalsykehussatsingen vil 

rehabiliteringstilbudene til eldre med sammensatte lidelser bli styrket. Et fokus på 
rekrutteringssituasjonen for geriatere vil bli sikret  

 
- Helse Nord har i 2009 gjennomgått status ved slagenhetene på sykehusene i Helse Nord 

sammenholdt med nasjonale retningslinjer. Tiltak for å sørge for slagenheter ved alle 
sykehus som mottar pasienter med hjerneslag er prioritert i forslag til oppdragsdokument 
for 2010.    
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STYRESAK 116-2009/4  RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV  
 ØKONOMISTYRING I HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål/sammendrag 
Riksrevisjonen har 12. november 2009 lagt frem en undersøkelse av økonomistyringen i 
helsesektoren. Riksrevisjonen reviderer i utgangspunktet Helse- og omsorgsdepartementets 
rolle i økonomistyringen, men rapporten omhandler også en rekke forhold som berører 
styringen i Helse Nord RHF og i helseforetakene i vår region. 
 
Riksrevisjonen har i utarbeidelsen hatt kontakt med Helse Nord RHF og alle helseforetakene, 
gjennomført en egen gjennomgang med Helgelandssykehuset HF og avholdt møte med Helse 
Nord RHF, den 8. mai 2009. 
 
Vi mottok i august en foreløpig rapport hvor vi ble bedt om å redegjøre for forhold i 
faktabeskrivelsen som eventuelt bør justeres og gi kommentarer til vurderingene i rapporten.  
Kopi av vårt brev følger vedlagt, og vi gjorde følgende vurdering:  
 
Hovedinntrykket vårt er at det er en grundig rapport. De vurderingene som er gjort i rapporten 
er i tråd med vårt hovedinntrykk av problemstillingene knyttet til økonomistyring i 
helseforetak. Rapporten tar opp flere forhold som Helse Nord har arbeidet med og som vi vil 
arbeide med fremover med sikte på å bedre økonomistyringen. 
 
Vedlagt følger oppsummeringen fra Riksrevisjonen hvor følgende forhold er tatt opp (med 
kommentarer fra administrasjonen): 
 
9.1 Helseforetakene har i varierende grad ivaretatt eiers økonomiske krav 
Dette er et forhold som følges opp i den løpende økonomistyringen, jf. månedlige 
økonomirapporter.  
 
9.2 Tydeligere forventninger og et mer langsiktig fokus fra eier kan bidra 
til en bedre økonomistyring 
Det er behov for mer forutsigbarhet og langsiktighet fra eier 
Behov for forutsigbarhet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er tatt opp i løpende 
dialog og i ulike styresaker f. eks. styresak 101-2009 Statsbudsjett 2011 – innspill. Behovet 
for bedre forutsigbarhet og samsvar mot budsjettprosessen er tatt hensyn til ved at vi har 
behandlet et foreløpig oppdragsdokument for foretakene allerede i november, selv om vi ikke 
har mottatt vårt oppdragsdokument ennå. 
 
Styringskravene fra eier er for detaljerte 
Når det gjelder kravene til Helse Nord fra HOD i oppdragsdokument er dette noe som vi har 
liten innflytelse på. Oppdragsdokumentene til helseforetakene er forsøkt forenklet innen for 
de mulighetene vi har med hensyn til krav som er gitt i vårt oppdragsdokument 
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Resultatrapporteringen er svært omfattende 
Det er ikke noen klare anbefalinger i rapporten på dette området. Det er som det omtales 
innvendinger mot at rapporteringen er for detaljert med hensyn til tiltak, samtidig som det 
viser seg at tiltaksgjennomføringen er lav. Dette er et område som løpende vurderes. 
 
9.3 Helseforetakene har hatt manglende kontinuitet i sentrale lederfunksjoner 
Kontinuitet i ledelsesfunksjoner er viktig, men samtidig har ikke vi i vår region opplevd en 
slik manglende kontinuitet som det er omtalt i rapporten. 
 
9.4 Stort potensial for erfaringsoverføring innenfor økonomistyringen 
Dette tas løpende opp i regionale og nasjonale samarbeidsforum (f. eks. 
økonomidirektørmøter og plan- og analyseforum).  
 
Budsjettprosessen i helseforetakene starter ofte for sent 
Det er i oppdragsdokumentet og i løpende oppfølgingsmøter presisert at det å arbeide med 
omstilling og finne nye omstillingstiltak er en løpende oppgave som ikke bare skal 
gjennomgås en gang pr. år, og det oppleves at praksis på dette området er i ferd med å endres. 
Fra Helse Nord har det blant annet blitt behandlet planrammer med resultatkrav i juni for å gi 
klare føringer til helseforetakenes budsjettarbeid. 
 
Mange budsjettansvarlige ledere blir ikke tilstrekkelig involvert i budsjettprosessen 
Dette er et forhold som må løses internt i helseforetakene. og rapporten er oversendt til 
Helseforetakene for videre behandling. 
 
Mange mellomledere mener at de ikke har tid og nødvendig økonomikompetanse til å styre 
økonomien 
Dette må følges opp i intern lederopplæring. 
 
Bedre styringsdata og incentivsystemer vil bidra til en bedre kostnadskontroll 
Å fremskaffe bedre styringsdata er noe som Helse Nord tar sikte på å løse i det nye LIS-
systemet. Arbeid med incentivsystemer er et komplekst område i helsesektoren hvor det på 
mange felt ikke finnes klare mål og resultater. Det vises i denne forbindelse blant annet til 
styresak 53-2009 Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord – oppdatering. 
 
Det vises også til kapittel 5.6 om de regionale helseforetakenes oppfølging av helseforetakene 
hvor det fremgår at alle de regionale helseforetakene er opptatt av styrket analysekapasitet og 
controllerfunksjon, jf. styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord og 
risikostyring, jf. styresak 31-2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord og felles 
periodisering, jf. styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte kopi av brev fra Helse Nord av 31. august 2009 med 
kommentarer til utkast til rapport som ble mottatt i august. 
 
 
Trykte vedlegg: Kapittel 5.6 og 9 i rapporten fra Riksrevisjonen 
   Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 31.8.09 
 
Utrykte vedlegg: Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene av  
   10. november 2009 – kan lastes ned her:  
http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/%C3%B8konomistyringihelseforetakene.aspx  
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STYRESAK 116-2009/5  STATUS OVERTAKELSE AV OPPGAVER FRA NAV  
 INNEN PASIENTREISER OG STATUS KRAV TIL  
 ELEKTRONISK RAPPORTERING AV EGENANDELER  
 TIL HELFO 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
 
 

side 70



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 29 
 

 

STYRESAK 116-2009/6  PARKERINGSFORHOLD VED SYKEHUSENE I  
 HELSE NORD – STATUS,  
 JF. STYRESAK 21-2009 PARKERINGSFORHOLD  
 VED SYKEHUSENE I HELSE NORD 
 
Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn 
Styret vedtok i styresak 21-2009 Parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord følgende 
i punkt 2 av vedtaket: 
Styret ber administrerende direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen 
av 2009 og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av 2010.  
 
I styresak 21-2009 ble det gjort rede for parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord. I 
en felles rapport fra alle RHF-ene til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble det gitt 
anbefalinger til hvordan parkeringsforholdene burde være ved våre sykehus. HOD fulgte opp 
rapporten gjennom føringer i foretaksprotokoll for Helse Nord, og Helse Nord videreførte 
dette i oppdragsdokumentet fra Helse Nord til HF-ene. Protokollen fra foretaksmøte i Helse 
Nord RHF Krav og rammer 2009 la vekt på følgende tiltak: 
• Det er viktig at pasienter og pårørende får god informasjon om rettigheter, 

transportmuligheter, og om parkeringsforhold ved det enkelte sykehus. Dette gjelder 
også syketransportforskriftens regler om bruk av egen bil, bruk av offentlige 
transportmidler og dekning av utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og 
behandling. 

• Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler kan være et godt bidrag for å 
støtte opp om de miljømål det regionale helseforetaket arbeider mot. Samarbeid med 
kommunale og fylkeskommunale myndigheter for å tilrettelegge for bruk av offentlig 
transport bør prioriteres. 

• Det må etableres et parkeringstilbud som innebærer at pasienten ikke får ekstra gebyr 
dersom behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon. Dette er også viktig for 
pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. 

• Det bør innarbeides gode rutiner når det gjelder informasjon om klageadgang og 
behandling av klager. 

• Det bes om at det opprettes et partssammensatt parkeringsutvalg ved hvert 
helseforetak.  

 
Tilbakemeldinger og vurderinger 
Adm. direktør. direktør har undersøkt om det er foretatt endringer i forholdene og hvorvidt 

tiltak som ble anvist i foretaksprotokollen er påbegynt ved sykehusene i Helse Nord. 
Tilbakemeldingene viser at de endringene som er gjort er små. 

 
Helgelandssykehuset HF  
o Informasjon til pasienter og pårørende: Delvis ivaretatt gjennom innkallingsbrev. Noe 

varierende fra avdeling til avdeling.  
o Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler: Ikke endret.  
o Parkering og gebyr til pasienter: Det er kun noen av plassene på Mo som er 

avgiftsbelagt. Der frafalles gebyr, dersom det bekreftes fra sykehuset at pasienten ikke 
er å laste. For øvrig er det avgiftsfri parkering, og dedikerte plasser til pasienter, 
besøkende, handikappede osv.  

o Parkeringsutvalg: Det er ikke opprettet ved Helgelandssykehuset HF. 
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Nordlandssykehuset HF  
o Informasjon til pasienter og pårørende: Informasjon gjennom pasientbrosjyre og 

skilting. 
o Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler: Det er godt tilrettelagt for bruk 

av offentlig transport i Bodø. NLSH har også en egen parkeringssak under utredning 
hvor dette momentet behandles i forhold til ansatte og stimulering til bruk av offentlig 
transportmidler. 

o Parkering og gebyr til pasienter: I henhold til egen sak om parkering i Bodø, vil 
automater bli skiftet, slik at pasienter unngår urettmessige gebyrer. Klager behandles 
av Bodø kommune som har kontrollfunksjonen. Det er offentlig skilting. 

o Parkeringsutvalg: Dette foreslås også i egen sak om parkering. 
 
Nordlandssykehuset HF melder for øvrig at for Bodø vil det, som følge av utbyggingen, bli 
løpende endringer i skilting og omfang av tilgjengelige plasser. Det er ikke endret 
bestemmelser ellers, men sykehuset arbeider med en sak, som nevnt i kulepunktene foran, 
hvor hovedtema er bedret kontroll med parkeringen og stimulering til offentlig 
kommunikasjon for å frigjøre parkeringsplasser til de som trenger mest. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har ikke foretatt seg noen endringer i forhold til 
det som ble rapportert i styresak 21-2009.  
 
Følgende informasjon om parkering ved UNN i forhold til protokollen fra foretaksmøtet 
gjelder: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge i Breivika har få parkeringsplasser. Pasienter og pårørende 
oppfordres til å bruke offentlig transport. 
 
Det frarådes at pasienter som blir planlagt innskrevet har med egen bil til UNN. Det er ikke 
kapasitet til å ha bilen parkert. Har pasient med egen bil blir man henvist til gjesteparkeringen. 
Dersom det skjer en ikke-planlagt, eller ø-hjelpsinnleggelse, vil den respektive avdelingen 
kontakte de ansvarlige for parkeringen som deretter tilrettelegger for parkering av bilen. 
Gjester på pasienthotell har egen avgiftpliktig parkeringsordning. Det frarådes også her å ha 
med egen bil. 
 
Følgende grupper er fritatt for parkeringsavgift: 
o Blodgivere i forbindelse med blodgiving.  
o Politi og brannvesenet i tjeneste.  
o Drosjer i tjeneste.  
o Kollektivtransport. 
 
Pasienter og pårørende for øvrig anmodes om å benytte rutegående transport. I 
innkallingsbrev som avdelingene skriver til pasienter skal det gis beskjed om at pasienter ikke 
skal ta med egen bil ved innleggelse i UNN. Dette fordi UNN ikke har parkeringskapasitet for 
pasienter i tillegg til egne ansatte. De som likevel har med bil henvises til det offentlige 
parkeringsområdet. Det skjer likevel at pasient blir innlagt akutt. I slike tilfeller har UNN 
tidligere gitt en midlertidig parkeringstillatelse for den perioden som var aktuell. Dette kan 
fortsette mot å ha en bekreftelse fra avdelingen. 
 
UNN har hatt anbud ute på drift av automater og kontrollrunder for parkering Harstad og 
gjennomfører nå tilsvarende anbudsrunde i Tromsø. I Harstad er driften overtatt av Europark, 
men etablerte rutiner følges som tidligere. 
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Helse Finnmark HF 
Det gjort følgende endringer i parkeringsforhold:  
a. Betalingsordninger: De to sykehusene har ikke avgiftsparkering p.t., slik at det ikke 

har vært nødvendig å innføre egne ordninger for refusjon til pasienter som blir 
forsinket og derigjennom kan få parkeringsgebyr.  

b. God informasjon om parkeringsforhold og rettigheter: Det vurderes slik at pasienter er 
godt opplyst om parkeringsforhold. I forbindelse med overtagelse av oppgjør for 
Pasientreiser har vi informert mye om både reisemåter og rettigheter til refusjon.   

c. Antall plasser: Det er gjort en reduksjon på syv til åtte plasser ved Hammerfest 
sykehus i forbindelse med etablering av kontorrigg for Pasientreiser. Dette er 
håndterbart så langt vi kan bedømme, men ansatte kan helt klart ønske seg flere 
plasser til parkering ved Hammerfest sykehus. Fremfor alt burde parkering vært 
systematisert bedre. Ved Kirkenes sykehus er det relativt god tilgang på 
parkeringsarealer. 

d. Tilrettelegging for pasienter: Ordningen med å reservere parkeringsplasser for 
pasienter nær inngangen fortsetter. Pasienten får parkere nært inngang, får 
parkeringsbevis på den poliklinikken de skal til og legger dette beviset i bilen mens de 
er på sykehuset. I tillegg er det noen øremerkede handikapplasser rett ved inngang. 

e. Miljø- og klimatiltak: Sykehusene har formidlet informasjon til ansatte om kampanjen 
” Sykle til jobben”. En del benytter seg av dette. Sykehusene er plassert sentralt i byen 
i forhold til store boligkonsentrasjoner, slik at behovet for transport av ansatte i 
utgangspunktet er redusert. Det er etablert et busstilbud. Det er ikke gjort ytterligere 
forbedringer av dette i løpet av året. Helse Finnmark har god dialog både med 
vertskommuner og fylkeskommunen, slik at det er opprettet kanaler som kan brukes 
dersom vi ser behov for å få til vesentlige endringer i parkering/kommunikasjon. 
Etterspørselen etter kollektivtransport er lav for pasientgruppen. De fleste i målgruppa 
foretrekker bil fra dør-til-dør.  

f. Det er ikke opprettet partsammensatt eget parkeringsutvalg i eget helseforetak. De 
ansattes behov har vært kanalisert gjennom arbeidsmiljøutvalg på hvert sykehus, og 
pasientenes synspunkter har kommet via Brukerutvalget. Forholdene er relativt 
oversiktlige, slik at det ikke oppleves som noe problem med manglende samordning 
og helhetstenkning. Innholdet i et parkeringsutvalg er således ivaretatt innenfor 
eksisterende rådsstruktur istedenfor å opprette et eget utvalg. Dersom man skulle gå 
for eget utvalg ville det i Finnmark være naturlig å opprette separate utvalg for hvert 
sykehus. 

 
Konklusjon 
Helse Nord har tidligere fulgt opp foretaksprotokollen gjennom oppdragsdokumentene til HF-
ene for 2009. Det vises til vedtak i styresak 3-2009 Oppdragsdokument 2009 og styresak 21-
2009 Parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord. Helse Nord vil følge opp punktene i 
protokollen fra foretaksmøtet med et brev til HF-ene, der vi ber om tilbakemelding i forhold 
til alle punkter innen 2. tertial 2010, slik at endelig rapportering kan skje som forutsatt pr 
utgangen av 2010. 
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Formål/sammendrag 
Denne saken orienterer om noen av hovedfunnene i SAMDATA for 2008, med hovedfokus 
på rapport om Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. SAMDATA er omfattende og består i 
tillegg av egne sektorrapporter for somatisk spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern og 
rusbehandling. Innholdet i disse er ikke fullstendig dekket i denne saken.  
 
Det gis først en kort oppsummering av nasjonale utviklingstrekk innen somatikk, psykisk 
helsevern og rusomsorg før det fokuseres på forbruk av helsetjenester, 
personellsammensetning og til slutt kostnadseffektivitet innen somatisk virksomhet og 
arbeidsproduktivitet innen psykisk helse.  
 
Tabeller og figurer er gjengitt med tillatelse fra SAMDATA.  
 
SAMDATA 2008 konstaterer at Helse Nord fremdeles har høyt forbruk innen psykisk helse 
for barn og unge og av somatiske spesialisthelsetjenester sammenlignet med øvrige regioner. 
Dette samsvarer med behovskomponent i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen.  
 
Helse Nord har fremdeles høyest kostnader per innbygger for den somatiske sektoren, men 
bruker lavest andel av kostnadene til somatiske spesialisthelsetjenester. Alle helseregionene 
viser reduksjon i kostnad per DRG-poeng (økt kostnadseffektivitet), men reduksjonen er 
sterkest i Helse Nord og Helse Sør-Øst.  
 
Produktivitetsindikatorer innen psykisk helse indikerer økt produktivitet i psykisk helsevern 
for barn og unge, og lavere produktivitet i psykisk helsevern for voksne.   
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
De årlige SAMDATA-rapportene publiserer styringsindikatorer og analyserer sentrale 
utviklingstrekk innen somatisk virksomhet, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for SAMDATA-prosjektet som utføres av 
SINTEF Helsetjenesteforskning. I løpet av sommer og høst 2009 har prosjektet avlevert en 
nøkkeltallsrapport for spesialisthelsetjenesten og sektorrapporter for henholdsvis somatisk 
spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern og rusbehandling.  
 
SAMDATA-prosjektet er en av flere aktører som publiserer statistikk for 
spesialisthelsetjenesten. Øvrige aktører er Statistisk Sentralbyrå (SSB), Norsk Pasientregister 
og Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS). Det er samarbeid mellom aktørene, 
men ulike analyseformål og avgrensninger av virksomheten medfører at avvik i tall mellom 
aktørene forekommer.  
 
SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten presenterer indikatorer for ressursinnsats, 
bruk og ressursutnyttelse for spesialisthelsetjenesten i Norge. Noen fakta for utvikling i 
perioden 2003-2008: 
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1. Det har vært en realkostnadsvekst på 13,5 % i spesialisthelsetjenesten (korrigert for 

tilføringen av nye oppgaver i løpet av perioden, avskrivninger ikke inkludert).  
2. Veksten avtok noe i 2008 (+1,6 % realvekst), noe som er lavere enn for tidligere år i 

perioden 2003-2008. Dette gjelder både innen somatikk og psykisk helsevern. 
Kostnadsveksten fra 2007 til 2008 er størst for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Det har vært lavere kostnadsvekst innen psykisk helsevern enn i somatisk virksomhet for 
3 av 4 regioner fra 2007-2008, herunder Helse Nord. Dette avviker fra egne 
rapporteringer. 

4. Kostnader per innbygger hadde en realvekst på 8,3 % fra 2003-2008. Helse Nord har hatt 
en realvekst på 12 %.  Helse Nord har høyest kostnader per innbygger for den somatiske 
sektoren, men bruker lavest andel av kostnadene til somatiske spesialisthelsetjenester. 
Dette har sammenheng med at Helse Nord bruker en større andel av kostnadene på 
prehospitale tjenester.  

5. I løpet av femårsperioden fra 2003 til 2008 har samtlige helseregioner hatt en vekst i 
bruken av somatiske spesialisthelsetjenester. Veksten har imidlertid ikke vært like sterk i 
alle regionene.  

6. Innen somatikk er nivå for bruken av døgnopphold og polikliniske konsultasjoner høyere i 
Helse Nord enn i øvrige regioner hvert år i perioden 2003 til 2008, mens regionen relativt 
sett har noe lavere rater for dagopphold.  

7. Det har vært en nedgang i personellårsverk på 0,2 %, ved somatiske sykehus i 
spesialisthelsetjenesten fra 2007 til 2008. Helse Nord har en nedgang på 2,5 %.  

8. Korrigert for prisvekst og systemtekniske endringer var det en nedgang på 1,7 % i 
gjennomsnittlig behandlingskostnad ved de somatiske sykehusene fra 2007 til 2008. Alle 
helseregionene viser økt kostnadseffektivitet, men sterkest økning i Helse Sør-Øst og 
Helse Nord.  

9. Aktivitetsveksten i psykisk helsevern har vært større enn for somatisk virksomhet fra 2003 
til 2008. 

10. Det samlede antall sykehusopphold i somatisk virksomhet i Norge økte med 3,2 % fra 
2007 til 2008. Dagopphold økte med 6,2 %, mens døgnopphold økte med 1,3 %. 
Polikliniske konsultasjoner økte med 2,6 %. I Helse Nord var veksten i antall DRG-poeng 
betydelig større enn nasjonalt måltall om vekst på 1,5 %.  

11. Målt i prosent har økningen av fagårsverk for psykisk helsevern vært betydelig større enn 
i somatisk virksomhet. Målt i absolutte tall er veksten sterkest i somatisk virksomhet. 

12. Helse Nord og Helse Sør-Øst har nådd målet om å nå 5 % av barn og unge. Nasjonalt fikk 
4,8 % av barne- og ungdomsbefolkningen i Norge et behandlingstilbud i 2008  

 
Forbruk av spesialisthelsetjenester 
Forbruk av spesialisthelsetjenester varierer mellom ulike geografiske områder. Dette antas 
både å ha sammenheng med tilbudet som gis og ulike geografisk betingede behov for 
helsetjenester. I perioden 2003-2008 har samtlige regioner hatt en forbruksvekst innen 
somatiske spesialisthelsetjenester, men veksten har vært ulik mellom regionene. Helse Nord 
har som tidligere år høyere forbruksrater innen døgnopphold og polikliniske konsultasjoner, 
mens vi har noe lavere rater for dagopphold sammenlignet med øvrige regioner. Dette gjelder 
samtlige år fra 2003 til 2008.   
 
Ett hovedfunn i SAMDATA er at geografiske forskjeller i bruk av somatiske 
spesialisthelsetjenester i regioner og helseforetaksområder i stor grad samsvarer med 
forskjeller i det beregnede behovet for tjenester. Beregnet behov er relatert til behovskriterier i 
nasjonal inntektsfordelingsmodell.  
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Innen psykisk helse for voksne har Helse Nord høyere forbruksrater innen døgnbehandling, 
mens poliklinisk behandling er omtrent på landsgjennomsnittet. Innen antall behandlede 
pasienter og antall konsultasjoner innen barne- og ungdomspsykiatrien er ratene betydelig 
høyere enn landsgjennomsnittet. I Helse Nord fikk 6,8 % av barne- og ungdomsbefolkningen 
i Norge et behandlingstilbud i 2008 (nasjonalt mål om minimum 5 %).  
 
Tabellen viser sammenligning av forbruksrater mellom regioner.  
 
Tabell fra SAMDATA:  
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Innen somatikk utmerker fremdeles Helgelandsområdet seg med høye forbruksrater. Området 
hadde den høyeste totalraten for behandlede pasienter i 2005 og har den høyeste raten for 
totalt antall opphold/konsultasjoner per 1 000 innbyggere i 2008.  
 
Tabell fra SAMDATA:  

 

 
 
Prioritering og oppfølging av aktivitetskrav  
En av konklusjonene til SAMDATA er at kostnadsutviklingen for tjenesteområdene på 
nasjonalt nivå er i henhold til ønsket prioritering for rusbehandling, men at bare ett av fire 
RHF (Helse Sør-Øst) innfrir kravet om større vekst innen psykisk helsevern enn for somatisk 
sektor fra 2007 til 2008.  
 
Helse Nord RHF har tidligere rapportert at kostnader til psykisk helsevern har vært marginalt 
større enn innen somatisk virksomhet, altså motsatt av SAMDATAs konklusjoner. Avvikende 
vurdering sammenlignet med SAMDATA skyldes blant annet at SAMDATA vurderer 
veksten eksklusive avskrivningskostnader, mens dette inngår i Helse Nords rapporterte tall. 
SAMDATA foretar i tillegg ytterligere vasking av data.      
 
SAMDATA konkluderer med at Helse Nord i 2008 hadde en aktivitetsvekst i somatikk som 
var betydelig høyere enn forutsatt. Dette er relatert til at antall DRG-poeng økte med 2,9 % og 
at antall polikliniske konsultasjoner økte med 3,3 % fra 2007 til 2008. Ressursrammen som 
ble stilt til rådighet i oppdragsdokumentet for 2008 la til rette for en generell vekst i 
pasientbehandlingen med 1 ½ pst. fra 2007 til 2008. Veksten kunne imidlertid fordele seg 
ulikt innenfor forskjellige behandlingsområder, og skulle måles i forhold til eiers prognose for 
aktivitetsnivå i 2007. Det ble videre presisert at veksten gjelder behandling som er omfattet av 
de aktivitetsbaserte tilskuddsordningene (Innsatsstyrt finansiering og Refusjon poliklinisk 
virksomhet ved sykehus mv.), så vel som behandling som i all hovedsak finansieres av 
basisbevilgningen (f.eks. rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige). 
 
Helse Nord hadde i 2008 en spesiell utvikling ved at antall DRG-poeng økte med 2,9 %, mens 
antall heldøgnsopphold ble redusert med 2,2 %. DRG-indeks for heldøgnsoppholdene økte 
følgelig fra 1,06 til 1,10 noe som betyr at pasientbehandlingen var mer ressurskrevende i 
2008. Dagoppholdene i Helse Nord økte med 9 % og i sum økte antall opphold med 1,8 %, 
altså betydelig lavere enn veksten i DRG-poeng. Disse forhold nyanserer bildet noe. Helse 
Nord har i perioden realisert aktivitet innenfor eiers overslagsbevilgning.  
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Utvikling av fagårsverk  
SAMDATA benytter en annen årsverksdefinisjon enn Helse Nord. Helse Nord benytter 
gjennomsnittstall for året, mens SAMDATA benytter punkttall per 31. desember gjeldende 
driftsår. Videre er sum antall heltidsansatte pluss antall deltidsansatte omregnet til 
heltidsansatte etter stillingsbrøk. Stillinger som utgjør mer enn 100 % stilling fast regnes som 
en heltidsstilling, dvs at overtid og utvidet arbeidstid er utelatt i SAMDATA.  
 
Et av SAMDATAs hovedfunn for Helse Nord er at antall fagårsverk i perioden 2003-2008 har 
økt mer markant i psykisk helsevern enn i somatisk virksomhet. Til tross for at Helse Nord i 
utgangspunktet hadde de høyeste ratene, har regionen hatt en betydelig større prosentvis vekst 
enn de øvrige regionene.  
 
Tabell fra SAMDATA:  

 

 
 
Figur fra SAMDATA:  
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Fra 2007 til 2008 har det vært en mindre nedgang i årsverk ved somatiske sykehus i 
spesialisthelsetjenesten nasjonalt (-130 årsverk, 0,2 %). Antall legeårsverk har økt med 2,5 %, 
mens sykepleier- og hjelpepleierårsverk har gått ned med henholdsvis 1,6 og 8,6 %. Samtidig 
har det vært en kraftig økning i personellkategorien ”annet pasientrettet arbeid” (+415 
årsverk, 25 %) Dette skyldes i stor grad endret registreringspraksis og endring i kategoriene 
må ses i sammenheng.  
 
I somatisk virksomhet i Helse Nord har prosentvis vekst i antall fagårsverk vært lavere enn i 
de øvrige regionene. Legeårsverk er økt med 0,8 %, mens sykepleiere (-1 %), hjelpepleiere (-
1 %), annet behandlingspersonell (-3 %) og personell i annet behandlingsrettet arbeid (-1 %) 
viser reduksjon. I sum er årsverkene innen somatisk virksomhet i Helse Nord redusert med 
2,5 % fra 2007 til 2008.  
 
Tabell basert på tall fra SAMDATA:  

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Helgelandssykehuset 115 121 313 324 74 72 84 85 12 12 96 101 97 98 791 813
Nordlandssykehuset 241 236 729 697 156 139 204 194 44 41 210 218 129 123 1713 1648
UNN 565 568 1420 1386 270 260 457 440 420 421 448 393 377 367 3957 3835
Helse Finnmark 92 94 325 353 83 72 63 68 17 15 146 119 91 80 817 801
Helse Nord 1013 1021 2788 2759 583 543 808 787 493 489 900 831 694 668 7273 7092

Årsverk somatikk
Sum årsverk Leger Sykepleiere Hjelpepleiere Annet beh. Pers Adm/kont Service/driftPers. i annet pas.rett arb.

 
 
Helse Nord har flere årsverk per 1000 innbygger innenfor personellgruppene relatert til 
pasientrettet arbeid. Dette må ses i sammenheng med sykehusforbruket. Innen Administrasjon 
og Service er Helse Nord omtrent på samme nivå som øvrige regioner.    
 
Tabell fra SAMDATA:  

 
 
Kostnadseffektivitet i somatisk virksomhet   
Kostnadseffektivitet i somatisk virksomhet måles gjerne gjennom driftskostnader per 
korrigerte opphold (DRG-poeng).  
 
Gjennomsnittlige kostnader per DRG-poeng (eksklusive avskrivninger) hadde en realnedgang 
på 0,9 % fra 2007 til 2008. Når en tar hensyn til systemtekniske endringer i DRG-systemet 
var nedgangen 1,7 %.  
 
Alle regioner viser en reduksjon i gjennomsnittskostnadene. Reduksjonen i kostnadsnivå 
var størst i Helse Sør-Øst og Helse Nord. Helse Nord hadde en reduksjon på 2,2 % (korrigert 
for systemtekniske endringer) og på 2,9 % når avskrivninger inkluderes.  
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Tabell fra SAMDATA:  

 
 
Helse Nord har fremdeles et kostnadsnivå innen somatisk virksomhet som er 13 % høyere enn 
landsgjennomsnittet. Helse Vest og Helse Sør-Øst driver mest kostnadseffektivt. Av Helse 
Nords samlede driftskostnader i 2008 (11,54 mrd kr) er det ca 43 % (4,96 mrd) som inngår i 
grunnlaget for vurdering av effektivitet i somatikken. Dette innebærer at 1 % bedre 
kostnadseffektivitet tilsvarer om lag 50 mill kr.   
 
I Helse Nord viser Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset økt 
kostnadseffektivitet, mens Helgelandssykehuset har en økning i kostnader per DRG-poeng.  
Alle helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå som ligger over landsgjennomsnittet.   
 
Tabell fra SAMDATA:  
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Som tidligere år øker kostnadene per liggedag i alle regioner. Vridning av 
behandlingsaktivitet til dagbehandling og reduserte liggetider for heldøgnspasienter bidrar til 
dette.  
 
Arbeidsproduktivitet psykisk helse  
Produktivitet innen psykisk helse måles gjennom antall konsultasjoner/tiltak per 
behandlerårsverk. Innen voksenpsykiatrien viser tallene at antall konsultasjoner per årsverk er 
redusert i Helse Nord. Nedgangen gjelder i all hovedsak Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Dette tyder på fallende produktivitet og/eller at lavere andel av fagårsverkene benyttes i 
direkte pasientbehandling.  Helgelandssykehuset og Helse Finnmark viser økt produktivitet, 
mens Nordlandssykehuset har en mindre nedgang.  

 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge hadde Helse Nord og Helse Vest størst økning i 
pasienter per fagårsverk. Helse Nord har også en betydelig økning (+15 %) i antall tiltak per 
fagårsverk.  
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Tallene indikerer en betydelig økning av produktivitet i Helse Nord i 2008, noe som også 
bidrar til at flere pasienter fikk behandling.  

 
 
Antall tiltak per fagårsverk økte i alle helseforetakene i Helse Nord. Antall pasienter per 
fagårsverk varierer fra 27 i Helse Finnmark til 39 ved Nordlandssykehuset.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009 200900005-92 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 117-2009  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 9. november 2009 fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag til BUE-Stiftelsen, Langørjan 

Gård ad. Tilsyn med tverrfaglige spesialiserte tjenester til personer med rusmiddelmisbruk 
– BUE-Stiftelsen Langørjan gård – endelig rapport 

2. Brev av 6. november 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. sikring av tilstrekkelig barne- 
og ungdomspsykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til pasienter bosatt i Finnmark og 
svarbrev fra Helse Finnmark HF til Helse Nord RHF av 25. november 2009 

3. Brev av 13. november 2009 fra arbeidsgiverforeningen Spekter ad. presisering vedrørende 
Arbeidstilsynets pålegg i helseforetakene relatert til ubalanse mellom oppgaver og 
ressurser, oversendelsesbrev 

4. Brev av 24. november 2009 fra Helsetilsynet i Nordland ad. oppsummering etter tilsyn 
med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Helse Nord  

5. Brev av 27. november 2009 fra Norsk Pensjonsforbund Nordland ad. oppnevning av 
representanter til regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 117-2009/1  BREV AV 9. NOVEMBER 2009 FRA HELSETILSYNET I 
 SØR-TRØNDELAG TIL BUE-STIFTELSEN,  
 LANGØRJAN GÅRD AD. TILSYN MED  
 TVERRFAGLIGE SPESIALISERTE TJENESTER TIL  
 PERSONER MED RUSMIDDELMISBRUK –  
 BUE-STIFTELSEN LANGØRJAN GÅRD  
 – ENDELIG RAPPORT 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 117-2009/2  BREV AV 6. NOVEMBER 2009 FRA HELSETILSYNET I  
 FINNMARK AD. SIKRING AV TILSTREKKELIG BARNE-  
 OG UNGDOMSPSYKIATRISK UTREDNINGS- OG  
 BEHANDLINGSTILBUD TIL PASIENTER BOSATT I  
 FINNMARK OG SVARBREV FRA HELSE FINNMARK HF 
 TIL HELSE NORD RHF AV 25. NOVEMBER 2009 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 117-2009/3  BREV AV 13. NOVEMBER 2009 FRA  
 ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AD.  
 PRESISERING VEDRØRENDE ARBEIDSTILSYNETS  
 PÅLEGG I HELSEFORETAKENE RELATERT TIL  
 UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER,  
 OVERSENDELSESBREV 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 117-2009/4  BREV AV 24. NOVEMBER 2009 FRA HELSETILSYNET  
 I NORDLAND AD. OPPSUMMERING ETTER TILSYN  
 MED DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTRE (DPS) I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 117-2009/5  BREV AV 27. NOVEMBER 2009 FRA NORSK  
 PENSJONSFORBUND NORDLAND AD. OPPNEVNING  
 AV REPRESENTANTER TIL REGIONALT  
 BRUKERUTVALG I HELSE NORD 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 4.12.2009 200900005-93 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 118-2009  EVENTUELT 
 

Møtedato: 15. desember 2009 
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