
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 22. juni 2010 
 
Kl.: 08.30 til ca. 13.30 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 2010/242-31/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 63-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 22. juni 2010: 
 
Sak 63-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 64-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2010 Side 3 
Sak 65-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – 

traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 og 57-2010 
Sakspapirene ettersendes.  

Side 12 

Sak 66-2010 Lokalsykehusstrategi – videre fremdrift, oppfølging av 
styresak 47-2010 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 13 

Sak 67-2010 Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre oppfølging, jf. 
styresak 23-2009/4 

Side 14 

Sak 68-2010 Økonomirapport nr. 5-2010 
Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

Side 37 

Sak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 38 

Sak 70-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 2 Side 39 
Sak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 Side 48 
Sak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering Side 96 
Sak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt 
Side 116 

Sak 74-2010 Salg av boliger – Helse Finnmark HF 
Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 

Side 125 

Sak 75-2010 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 
regelverket for offentlige anskaffelser i  
foretaksgruppen – oppsummering 

Side 143 

Sak 76-2010  Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem Side 153 
Sak 77-2010 Møteplan 2011 Side 154 
Sak 78-2010 Orienteringssaker Side 156 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. FoU-prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk 

virkemiddel for effektive helsetjenester – status 
Side 159 

 4. Organisering av administrative støttefunksjoner innenfor 
HR-tjenester 

Side 162 

Sak 79-2010 Referatsaker Side 173 
 1. Årsrapport 2009 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord 

RHF 
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 2. Brev fra Arbeidstilsynet av 19. mai 2010 til 

Nordlandssykehuset HF ad. lukking av pålegg 1, jf. 
styresak 61-2010/4 Brev av 23. april 2010 fra 
Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning 
om å lukke pålegg 1 fra ”God Vakt” 

  

 3. Brev fra Arbeidstilsynet av 25. mai 2010 til Helse 
Finnmark HF ad. lukking av pålegg 3, jf. styresak 92-
2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til 
Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 
2008 

  

 4. Brev fra Arbeidstilsynet av 28. mai 2010 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. lukking av 
pålegg nr. 1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. 
styresak 61-2010/5 Brev av 27. april 2010 fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet 
ad. gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom 
oppgaver og ressurser 

  

 5. Brev fra Helsetilsynet av 7. juni 2010 ad. innføring av 
varslingsplikt og opprettelse av utrykningsgruppe i Statens 
Helsetilsyn, jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 
2010 

  

 6. Brev fra Helsetilsynet av 8. juni 2010 ad. melding om 
tilsyn med barselomsorgen i spesialisthelsetjenesten 2010 

  

Sak 80-2010 Eventuelt Side 196 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 2010/242-33/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 64-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

31. mai 2010 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 31. mai 2010 – kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Bodø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Haugan styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Lill Karin Kråkøy varamedlem (møter for Fredrik Sund) 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Inger Lise Strøm  nestleder 
Fredrik Sund styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Anne May Knudsen kst. informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Paul Martin Strand direktør for eieravdelingen 
Trude Grønlund faggruppeleder 
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Styresak 54-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 54-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 55-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2010 
Sak 56-2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, 

oppfølging av styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En 
gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg” 

Sak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – 
traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig 
skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord 

Sak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 
Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging 

Sak 60-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. 

styresak 61-2010/1, 2 og 3 
 3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008 

Sakspapirene var ettersendt. 
 4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 
Sak 61-2010 Referatsaker 
 1. Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. styresak 60-2010/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
 2. HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med styrets beretning pr. 

31.12.09, jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs 
muntlige orienteringer  

 3. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS – 
Årsregnskap 2009, jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. 
direktørs muntlige orienteringer  

 4. Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet 
ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra ”God Vakt”, jf. styresak 92-
2009/2 Brev av 14. september 2009 fra Nordlandssykehuset HF til 
Arbeidstilsynet ad. varsel om pålegg sykehuskampanjen God Vakt – 
avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og 
Arbeidstilsynets tilsvar av 22. september 2009 

 5. Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 
Arbeidstilsynet ad. gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse 
mellom oppgaver og ressurser, 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 

 6. Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser fra årsmøte 9. februar 
2010 ad. regninger sendt til pasientreiser i forbindelse med 
helsereiser og helsebussen i vår region 
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 7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 3. mai 2010 ad. 

vedtak om pålegg av 16.09.2009, mottatte ettersendte vedlegg, jf. 
styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til 
Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008 

 8. Protokoll fra valgstyrets møte, den 25. mai 2010 ad. valg av ansattes 
representanter i styret i Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2010 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 10. E-post fra Anne Marie Sørra, Herøy av 25. mai 2010 ad. 
traumesykehus 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 11. E-post fra rådmann i Vevelstad kommune med uttalelse fra Vevelstad 
formannskap av 26. mai 2010 ad. Sandnessjøen 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 12. Brev fra Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel Kommune, 
oversendt pr. e-post 30. mai 2010 ad. styresak 57-2010 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 13. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 
2010 ad. styresak 56-2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 60-2009/3 
Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet: Om en 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 14. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 
2010 ad. styresak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig 
skadde pasienter – traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 
Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse 
Nord 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.  

Sak 62-2010 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 55-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 28. april 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. april 2010 godkjennes.  
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Styresak 56-2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og  
 barselomsorg, oppfølging av styresak 60-2009/3  
 Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig  
 begivenhet: Om en sammenhengende  
 svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar den fremlagte redegjørelsen for prosessen rundt arbeidet med oppfølgingen av 
Stortingsmeldingen og rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for 
fødeinstitusjoner” til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar den fremlagte redegjørelsen for prosessen rundt arbeidet med oppfølgingen av 
Stortingsmeldingen og rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for 
fødeinstitusjoner” til orientering. 
 
 
Styresak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde 
 pasienter – traumesystem, oppfølging av styresak  
 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter –  
 traumesystem i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet 

forslag til regionalt traumesystem. Styret slutter seg i all hovedsak til utvalgets 
anbefalinger. Tiltak som å etablere traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte 
kommunikasjonsprotokollene og destinasjonskriteriene, gjennomføres så snart som mulig 
i hvert helseforetak, da disse kan gjennomføres uten tilførsel av økte ressurser.  

 
2. Før endelig behandling i styret i Helse Nord RHF vil styret sikre nødvendig forankring i 

helseforetakene og hos berørte regioner/regionråd. 
 

3. Styret vil behandle regionalt traumesystem i styremøte, den 22. juni 2010. 
 
2. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en 

opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til traumesykehus og 
traumesenter innføres i perioden 2010 til 2012.  
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3. Sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana oppgraderes for å ivareta alle 
kravene til traumesykehus, jf. den nasjonale traumerapporten.  

 
4. Sykehusene i Kirkenes og Sandnessjøen har avstander til deler av befolkningsunderlaget 

og til nærmeste alternative sykehus, som tilsier at disse sykehus må ha noe større evne til 
lokal håndtering av traumer enn øvrige lokalsykehus. 

 
5. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

gjøres så snart som mulig. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre 
regionalt traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor 
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.  

 
6. Ansettelse av medarbeidere som drifter et traumeregister gjøres, når system for 

traumeregistrering er implementert gjennom elektronisk pasientjournal.  
 
7. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kapasitet og kompetanse i de 

prehospitale tjenestene og AMK-funksjonene iverksettes og sluttføres innen sommeren 
2011. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet 

forslag til regionalt traumesystem. 
 
2. Før endelig behandling i styret i Helse Nord RHF vil styret sikre nødvendig forankring i 

helseforetakene og hos berørte regioner/regionråd. 
 

3. Styret vil behandle regionalt traumesystem i styremøte, den 22. juni 2010. 
 
 
Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 4-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge resultatutviklingen i helseforetakene tett opp, spesielt 

med hensyn til gjennomføringen av allerede vedtatte tiltak og implementering av nye 
tiltak. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 7Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 7



Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 4-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge resultatutviklingen i helseforetakene tett opp, spesielt 

med hensyn til gjennomføringen av allerede vedtatte tiltak og implementering av nye 
tiltak. 

 
 
Styresak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ organisering av  
 forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport  
 og anbefalt oppfølging 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området 

(forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i 
helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.  
 

3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for 
felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.  

 
4. Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen 

utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse 
legges frem for styret i første halvår 2012. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området 

(forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i 
helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.  
 

3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for 
felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.  

 
4. Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen 

utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse 
legges frem for styret i første halvår 2012. 
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Styresak 60-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Konferanse om samhandlingsreformen, den 25. og 26. mai 2010: Besøk av statsråd 
Anne-Grete Strøm-Erichsen 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. juni 2010: Deltakelse fra styret i Helse Nord 
RHF 

- Seminar for revisjonskomiteer, den 17. juni 2010: Deltakelse fra revisjonskomité og 
styremedlemmer. Program for seminaret sendes til styret i Helse Nord RHF. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 61-2010/4, 5 og 7 (brev 

fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Helse Finnmark HF) 

- Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak  
61-2010/1, 2 og 3 Referatsaker 

- Tertialrapport nr. 1-2010: Legges frem i styremøte, den 22. juni 2010. 
- Møte i Nordkalottsamarbeidet, den 4. og 5. mai 2010 i Bodø – informasjon  
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 2010 ad. varsling av alvorlige hendelser  
- Nasjonal Helsekonferanse, den 10. og 11. mai 2010 i Oslo – informasjon 
- Boligsalg – Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Settedirektør fra Helse Nord RHF 

og informasjon om salget. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

- Lønnsforhandlinger 2010 og konfliktsituasjonen – informasjon  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er 
valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken. 

3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008 
Sakspapirene var ettersendt.. 

4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 61-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. 

direktørs muntlige orienteringer  
2. HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med styrets beretning pr. 31.12.09, jf. styresak 60-

2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
3. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS – Årsregnskap 2009, jf. styresak 

60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
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4. Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å 
lukke pålegg 1 fra ”God Vakt”, jf. styresak 92-2009/2 Brev av 14. september 2009 fra 
Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. varsel om pålegg sykehuskampanjen God 
Vakt – avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og Arbeidstilsynets tilsvar 
av 22. september 2009 

5. Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. 
gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, 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 

6. Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser fra årsmøte 9. februar 2010 ad. regninger 
sendt til pasientreiser i forbindelse med helsereiser og helsebussen i vår region 

7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 3. mai 2010 ad. vedtak om pålegg av 
16.09.2009, mottatte ettersendte vedlegg, jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 
2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008 

8. Protokoll fra valgstyrets møte, den 25. mai 2010 ad. valg av ansattes representanter i styret 
i Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2010 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

10. E-post fra Anne Marie Sørra, Herøy av 25. mai 2010 ad. traumesykehus 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

11. E-post fra rådmann i Vevelstad kommune med uttalelse fra Vevelstad formannskap av 26. 
mai 2010 ad. Sandnessjøen 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

12. Brev fra Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel Kommune, oversendt pr. e-post 30. 
mai 2010 ad. styresak 57-2010 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

13. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 2010 ad. styresak 56-
2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av 
styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet: Om en 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

14. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 2010 ad. styresak 57-
2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, 
oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem 
i Helse Nord 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 62-2010  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. mai 2010 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 65-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig  
    skadde pasienter – traumesystem, oppfølging  
    av styresak 7-2009 og 57-2010 
    Sakspapirene ettersendes.  
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 66-2010 Lokalsykehusstrategi – videre fremdrift,  
    oppfølging av styresak 47-2010 
    Sakspapirene ettersendes.   
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 67-2010 Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre 

oppfølging, jf. styresak 23-2009/4 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF ba i styremøte, den 23. mars 2009 om en vedtakssak som oppfølging 
av styresak 23-2009/4 Arbeidsmiljø i sykehus, Helhetlig strategi for HMS – aktivitet og 
resultat 2008. 
 
Arbeidsmiljø i sykehus har hatt stort fokus i helseforetakene fra 2005, og en sak med samme 
tittel ble styrebehandlet i 2007. I henhold til vedtak i denne styresaken skal helseforetakene 
rapportere på HMS-aktivitet og resultat til eget styre. En samlet rapportering gjøres til styret i 
Helse Nord RHF. 
 
Saken bygger på følgende tidligere styresaker: 
- 05-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord 
- 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport GodVakt, Arbeidsmiljø i sykehus 
- 46-2007 Etiske retningslinjer for Helse Nord 
- 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi 
- 23-2009/4 Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008 
- 70-2009/7 Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt! – videre arbeid 
- 78-2009 Prosjekt ”Verdibasert hverdag” i Helse Nord 
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra helsehelseforetak, vernetjeneste, tillitsvalgte 
og Helse Nord RHF har høsten 2009 arbeidet frem et grunnlagsnotat som innspill til 
saksutredningen. Videre har saken blitt behandlet av helseforetakenes personalsjefer. Mandat 
og vedlagte saksutredning er utarbeidet i samarbeid med personalsjefene. 
 
Saken er forankret i personalsjefmøte, den 12. oktober 2009, 20. januar 2010, 18. mars 2010, 
28. april 2010 og 12. mai 2010 og i direktørmøte, den 19. mai 2010. 
 
Medbestemmelse 
Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre oppfølging vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2010. Protokoll fra drøftingsmøtet vil 
bli ettersendt til styret, ev. lagt frem ved møtestart. 
 
Problemstillinger 
Nærværende sak legges frem med tre hoveddeler: 
• Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
• Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 

GodVakt 
• Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
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Vurdering 
1. Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009  

En helhetlig HMS-strategi handler om systematisk arbeid i organisasjonen innenfor 
strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder hvor en gjennom kompetanseutvikling, 
dialog og lederstøtte skal forbedre arbeidsmiljøet og øke arbeidsgleden. 
 
Ønsket målbilde er vedtatt i Helhetlig strategi for HMS - Overordnet rutine og kan 
sammenfattes slik: Helse Nords overordnede mål for HMS-arbeidet er å sikre et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø for sine medarbeidere.  
 
Dette skal gjøres gjennom følgende grep:    
• Å sette mål og standarder og definere ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten. 
• Sørge for at det er utarbeidet planer, rutiner og retningslinjer som ivaretar lovkrav og 

medvirker til at de ovennevnte HMS-mål og resultatkrav oppnås. 
• Gjennomføre systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø og ansattes 

arbeidssituasjon.    
• Sikre at ledere og ansatte har kunnskap om lover og forskrifter innenfor HMS 
 

2. Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 
GodVakt 
Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen ”God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus” i 22 av 
landets 30 helseforetak i 2005/2006. De vurderte at alle helseforetakene var i en situasjon, 
hvor det var misforhold mellom de oppgavene helseforetakene skulle løse og de ressurser 
som var til disposisjon. Det ble gitt pålegg, der helseforetakene måtte kartlegge 
arbeidsbelastningen, vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø for alle ansatte. 
 
Høsten 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet et oppfølgingstilsyn. Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF fikk tilsynsbesøk. Sykehusapotek Nord HF var ikke omfattet av dette tilsynet. 
 
Formålet med oppfølgingstilsynet var å kontrollere helseforetakenes oppfølging av pålegg 
gitt i forbindelse med God vakt! i 2005, og hvordan helseforetakene selv har vurdert 
effekten av iverksatte helse-, miljø- og sikkerhetsaktivitetene samt evaluering av disse.  
 
Det ble gitt fire likelydende pålegg til helseforetakene. Dette er utførlig redegjort for 
tidligere. 
 
Foretakene har god dialog med Arbeidstilsynet og har fulgt opp påleggene i henhold til 
den tidsplan Arbeidstilsynet har satt. 
 

3. Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
Helseforetakenes oppdrag er gitt i oppdragsdokumentet 2010 (OD 2010) og pålegget fra 
Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt. 
 
Med bakgrunn i dette har foretakene utarbeidet handlingsplan for HMS, som er behandlet 
i foretakenes AMU. 
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I tillegg til de fire konkrete påleggene fra Arbeidstilsynet, skal foretakene (jf. OD 2010): 
• Samarbeide om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser. 
• Sikre videreføring av implementeringsarbeidet og rapportere HMS-aktivitet og resultat 

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

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

arbeidsgrupper (årlig melding). 
• Bidra til følgeforskning av pilotprosjektet ”Arbeidsglede”. 

 
Viktige satsningsområder som synes vesentlige for å nå de ambisjoner som ligger til grunn 
for ovennevnte er lederskap, organisasjonskultur, organisasjonsstruktur og 
systemutvikling. 
 

Konklusjon  
Helseforetakene har i henhold til helhetlig strategi for HMS, rapportert sin oppfølging i 2009 
av de vedtatte hovedområder.   
 
Helseforetakene har gjennom hele 2009 arbeidet målrettet og godt med helse, miljø og sikkerhet, 
slik det er beskrevet i Overordnet personalpolicy, Helhetlig strategi for HMS og 
Oppdragsdokumentet.  
 
Helseforetakene mottok til sammen 80 pålegg i Arbeidstilsynets kampanje God Vakt! – 
arbeidsmiljø i sykehus 2005/2006. Samtlige pålegg er lukket. Foretaksgruppen har gjort et 
betydelig arbeid på HMS-området i kjølvannet av kampanjen, noe Arbeidstilsynet også ga 
tilbakemelding på i forbindelse med kontrolltilsynet høsten 2008. 
 
I forbindelse med kontrolltilsynet fikk foretaksgruppen til sammen fire nye pålegg. Oppfølging fra 
helseforetakene og status på arbeidet med de nye påleggene redegjøres for i denne saken. 
 
Foretakene har utarbeidet handlingsplaner for HMS 2010, som er behandlet i foretakenes 
arbeidsmiljøutvalg. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
1. Styret tar helseforetakenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet i 2009 til orientering. 

 
2. Styret tar status og fremdrift gitt i forhold til pålegg gitt gjennom Arbeidstilsynets 

oppfølgingstilsyn GodVakt til orientering. 
 

3. De foreslåtte fokusområder innenfor strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder 
danner grunnlag for hvilken type utviklingstiltak som har til hensikt å understøtte den 
vedtatte strategien. 
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4. System for overvåking av arbeidsmiljø i løpende virksomhet i helseforetakene forutsettes 
etablert og integrert i virksomhetsstyringssystemet i Helse Nord i 2010. 

 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning 
  Mandat 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 17Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 17
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 28.5.2010  
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Langeland, tlf. 75 51 29 60 
 

 

SAKSUTREDNING  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – STATUS OG VIDERE 
OPPFØLGING 

 

Møtedato: 22. juni 2010 

 

Formål/sammendrag 
Styret for Helse Nord RHF ba i styremøte 23. Mars 2009 om en vedtakssak om Arbeidsmiljø i 
sykehus, en helhetlig strategi for HMS. 
Arbeidsmiljø i sykehus har hatt stort fokus i foretakene fra 2005, og en sak med samme tittel 
ble styrebehandlet i 2007. I henhold til vedtak i denne styresaken skal foretakene rapportere 
på HMS-aktivitet og resultat til eget styre. En samlet rapportering gjøres til styret i Helse 
Nord. 
Nærværende sak legges frem med 3 hoveddeler: 
• Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
• Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 

GodVakt 
• Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
 
Bakgrunn/prosess 
Saken bygger på tidligere styresaker 
- 05-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord 
- 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport GodVakt, Arbeidsmiljø i sykehus 
- 46-2007 Etiske retningslinjer for Helse Nord 
- 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi 
- 23-2009/4 Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008 
- 70-2009/7 Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt! – videre arbeid 
- 78-2009 Prosjekt ”Verdibasert hverdag” i Helse Nord 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte, den 13. desember 2006 i styresak 111-2006 
Arbeidstilsynets prosjektrapport – God Vakt, arbeidsmiljø i sykehus at det skulle utarbeides 
en helhetlig strategi for HMS-området. 
 
Den helhetlige strategien for HMS ble utarbeidet innen rammene gitt i Overordnet 
personalpolitikk for Helse Nord, som ble vedtatt i styremøte den 12. februar 2004 i styresak 
5-2004 Overordnet personalpolicy for Helse Nord. Denne styresaken omhandler mål innenfor 
utvalgte områder som verdibasert ledelse, endring/omstilling/tilpasning, 
rekruttering/stabilisering, kompetanseutvikling/forskning, arbeidsmiljø og likestilling. 
Innholdet i overordnet personalpolitikk skal ligge til grunn for all personalpolitikk i Helse 
Nord. 
 
Ansattes representanter i styret ba under behandlingen av sak 23-2009/7 adm. direktør om å 
”forberede planlagt orienteringssak om oppfølging av Helhetlig strategi HMS som vedtakssak 
til styret i Helse Nord RHF, inkl RHF og HN IKT”. 
 
Saken er en direkte oppfølging av dette. Det skal dog bemerkes at det i denne sak er fokusert 
på aktiviteter og resultat i 2009. 
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En egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra helseforetak, vernetjeneste, tillitsvalgte 
og Helse Nord RHF har høsten 2009 arbeidet frem et grunnlagsnotat som innspill til saken. 
Videre har saken også blitt behandlet av foretakenes personalsjefer. 
 
Vedlagte mandat er utarbeidet i samarbeid med personalsjefene. 
 
Saken er forankret i personalsjefmøte, den 12. oktober 2009, 20. januar 2010, 18. mars 2010, 
28. april 2010 og 12. mai 2010 og i direktørmøte, den 19. mai 2010. 
 
Vurdering og konklusjon 
En helhetlig HMS-strategi handler om systematisk arbeid i organisasjonen innenfor 
strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder hvor en gjennom kompetanseutvikling, 
dialog og lederstøtte skal forbedre arbeidsmiljøet og øke arbeidsgleden. 
 
Ønsket målbilde er vedtatt i Helhetlig strategi for HMS - Overordnet rutine og kan 
sammenfattes slik: Helse Nords overordnede mål for HMS-arbeidet er å sikre et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø for sine medarbeidere.  
 
Dette skal gjøres gjennom følgende grep:    
• Å sette mål og standarder og definere ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten. 
• Sørge for at det er utarbeidet planer, rutiner og retningslinjer som ivaretar lovkrav og 

medvirker til at de ovennevnte HMS-mål og resultatkrav oppnås. 
• Gjennomføre systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø og ansattes 

arbeidssituasjon.    
• Sikre at ledere og ansatte har kunnskap om lover og forskrifter innenfor HMS 
 
Ansvarsforhold i HMS-arbeidet og rollefordeling mellom nivåene 
Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid beskrives slik i Arbeidsmiljøloven § 3-
1 
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle 
plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.  
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:  
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, 
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 

virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, 
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om 

arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, 
e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 

eller i medhold av denne lov, 
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når 

risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, 
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. 
 
Ut i fra ovenstående innebærer det at ansvaret for å sette i gang arbeidet, kartlegge risiko, lage 
handlingsplaner og følge opp HMS-arbeidet påhviler virksomhetens ledelse. (Henning 
Jakhelln). Altså styret for hvert foretak. Men det må også presiseres at pr. definisjon er alle 
ledere som har et personalansvar, også ansvarlig for at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 
fungerer tilfredsstillende. 
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Helse Nord ser det som sin funksjon å tilrettelegge for at det enkelte foretak som arbeidsgiver 
og den enkelte leder kan opptre aktivt og ivareta sin personallederrolle. I dette innbefatter å ha 
tilgjengelig den relevante lederstøtte, de system og opplæringsprogrammer samt intern 
nøkkelkompetanse og nødvendige leder- og kompetansearenaer.  
 
Helse Nord RHF sin rolle skal også være å legge til rette for at foretakene kan arbeide mest mulig 
effektivt med sine tiltak og strategier på HMS-området. Det betyr at system, struktur, rutiner og 
felles malverk utarbeides der dette anses hensiktsmessig og at en i så stor grad som mulig utvikler, 
implementerer, følger opp og rapporterer på HMS-området i de etablerte styringskanaler.  
 
1. Redegjørelse for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
Foretakene har gjennom hele 2009 arbeidet målrettet og godt med Helse, miljø og sikkerhet slik 
det er beskrevet i Overordnet personalpolicy, Helhetlig strategi for HMS og Oppdragsdokumentet. 
Foretakene mottok til sammen 80 pålegg i Arbeidstilsynets kampanje God Vakt! – arbeidsmiljø i 
sykehus 2005/2006. Samtlige pålegg er lukket. Foretaksgruppen har gjort et betydelig arbeid på 
HMS-området i kjølvannet av kampanjen, noe Arbeidstilsynet også ga tilbakemelding på i 
forbindelse med kontrolltilsynet høsten 2008. 
 
I forbindelse med kontrolltilsynet fikk foretaksgruppen til sammen 4 nye pålegg. Oppfølging fra 
foretakene og status på arbeidet med de nye påleggene redegjøres for i denne saken. 
 
Regionalt gjennomgående rutiner 
I henhold til Helse Nord RHF’s styrevedtak på Helhetlig strategi for HMS i Helse Nord skulle 
det arbeides videre med å utarbeide gjennomgående prosedyrer på HMS-området. I tråd med 
vedtaket er det forsøkt å utarbeide gjennomgående rutiner på noen av HMS-områdene: 
 
Overordnet seniorpolitikk for Helse Nord 
Styret i Helse Nord vedtok en overordnet seniorpolitikk for helse Nord 16. desember 2008 i 
styresak 138/2008 ”Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse”.  
I etterkant bestemte alle helseforetakene seg for å gjøre et felles arbeid i utarbeidelse av 
foretaksvise styresaker, avtalevilkår, skjema, kurs og lederopplæring. Foretakene har i 2009 i 
samarbeid utarbeidet avtalevilkår og skjema. Man har også drøftet kurs og lederopplæring og 
utvekslet erfaringer mellom foretakene. 
 
Rutine for varsling 
Den regionale HMS-gruppen startet på nyåret 2007 en prosess med å utarbeide 
gjennomgående rutine på avvik/varsling. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i 2008 uten at 
det ble etablert en regional rutine. Men foretakene brukte det gode arbeidet som gruppen 
hadde gjort, og utarbeidet rutiner for det enkelte foretak som nå er implementert.  
 
Overordnede rutiner for rekruttering av personer med redusert funksjonsevne  
Personalsjefene har i 2009 i fellesskap arbeidet med overordnet rutine, som skal 
implementeres i foretakene. 
 
Overordnede rutiner for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn 
Personalsjefene har i 2009 i fellesskap arbeidet med overordnet rutine, som skal 
implementeres i foretakene. 
 
Foretakenes rapportering på HMS-aktivitet og resultat 2009 
Foretaksgruppen rapporterer årlig på HMS-mål gjennom tertialvise rapporter, samt 
foretaksmøter og dialogmøter med RHF. Det enkelte helseforetak rapporterer årlig på HMS 
aktivitet og resultat i henhold til hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, både til eget 
styre og styret for Helse Nord RHF. 
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Hovedområder 

Helhetlig strategi HMS

HMS målsetting

HMS handlingsplan

Opplæring HMS

Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø

Konflikthåndtering

Omstilling og endring

Sykefraværsoppfølging

Livsfasepolitikk/ Seniorpolitikk

Rusforebygging/ AKAN-arbeid

Lovpålagt helsekontroll

Stoffkartotek og HMS-datablad

Avfallshåndtering

Risikovurdering

Avviksoppfølging og varsling

Rapportering

Intern revisjon

Forebygging av mobbing/ trakassering

I det følgende presenteres rapportering på HMS aktivitet og resultat i henhold til 
hovedområdene i Helhetlig strategi HMS. 
 
HMS-målsetting 
Helse Finnmark HF: 
• Har i sitt HMS system satt seg mål og standarder for HMS. 
• I hovedhåndbok HMS er det definert ansvarsfordeling for HMS-arbeidet. 
• Klinikkene og avdelingene har årlige HMS planer, og arbeider etter rutiner som medfører 

ivaretakelse av de lovkrav som stilles. Planene behandles i foretakets AMU. I tillegg har 
Helse Finnmark vedtatt Handlingsplan for Helse Finnmark HF – God Vakt!-kampanjen i 
AMU 
 

Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN): 
• Mål for de kommende år er utarbeidet med bakgrunn i arbeidsmiljøkartleggingen i UNN 

2006/2007, kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid, Arbeidstilsynets kulturveileder i 
forbindelse med God Vakt, erfaringer med sykefraværsarbeid i UNN, samt de vedtak som 
er fattet i LOU-prosessen og pålegg gitt i God Vakt. 

• Målene er: 
o Redusere de forhold på arbeidsplassen som kan forårsake sykefravær. 
o Videreutvikle kultur og arbeidsklima for å fremme åpenhet, forbedringsarbeid og 

sosialt samhold. 
o KVAM-utvalgene/-gruppene skal være en drivkraft sammen med leder i HMS-

arbeidet. 
o Ledelse utøves slik at medarbeiderne yter sitt beste og at personalomsorg vektlegges i 

arbeidssituasjonen. 
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UNN har mange pågående prosjekter som skal bedre arbeidsmiljøet. Vi nevner kort følgende: 
1. Under implementeringen av den nye organisasjonsmodellen (LUO) har UNN HF vektlagt 

en ny organisasjons- og ledelsesstruktur som bl.a. skal: 
• redusere avstanden mellom kjernevirksomheten og toppledelsen 
• tydeliggjøre den ledelsesmessige linjen i organisasjonen 
• styrke medvirkningen fra ansatte og brukere 
• muliggjøre en helhetlig virksomhetsstyring 
• ivareta prinsippet om gjennomgående faglig ledelse, uavhengig av geografisk 

lokalisering 
• ha tydelige ledelsesmessige linjer, der forholdet mellom linjen og 

stabsavdelingene er avklart og plassering av stabs- og støttefunksjoner fremgår 
2. Lederutvikling på alle nivå og gjennomføring av utdanningsprogrammer for ledere. Dette 

innebærer tydeliggjøring av lederrollen og vektlegging av HR-faktorer i ledelse. Bl.a. 
understrekes ledelsens plikt til å prioritere når gapet mellom ressurser og oppgaver blir for 
stort. 

3. Innføring av dialogavtalen som gjennomgående ledelses- og rapporteringssystem 
4. Innføring av Lean som metode i et systematisk forbedringsarbeid på tvers av 

avdelinger/fag. 
Dette er et omfattende, langsiktig arbeid hvor vi skal gjennomgå pasientforløp, med det 
mål å forbedre behandlingsforløpene, bedre logistikk og arbeidsforhold knyttet til 
diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientene. Høsten 2009 startet 9 nye prosjekter 
i UNN HF. 

5. Innføring av utviklings-/medarbeidersamtaler. 
6. Fortsatt IA-arbeid med fokus på forebygging og reduksjon av fravær. 
7. Etablering og implementering av KVAM som et viktig samarbeidsorgan i kvalitets- og 

arbeidsmiljøarbeidet på alle ledernivå. 
8. Fokus på kultur preget av åpenhet og samarbeid – bl.a. med kampanje på 

avviksregistrering og – behandling, samt opplæring av ledere (246 ledere har deltatt på 
kurs). 

 
Nordlandssykehuset HF (NLSH): 
For å skaffe oversikt over behov for å utbedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet både 
på gruppe- og individnivå, er det gjennomført kartlegging basert på følgende: 
• Årlige vernerunder – hvor fokus veksles mellom organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø, 

fysisk arbeidsmiljø/arbeidslokaler, ergonomi og arbeidsmiljø knyttet til kjemiske og 
biologiske faktorer. 

• Særskilt arbeidsmiljøkartlegging - dypdykk basert på indikasjon om behov for mer 
omfattende kartlegging enn det vernerunden skal ivareta. 

• Medarbeidertilfredshetsmålinger – med fokus på ledelse, utvikling, samarbeid, 
rivalisering, jobbtilfredshet, medvirkning, pasientorientering, kvalitetsfokus, HMS og 
kompetanse. 

• Medarbeider-/utviklingssamtaler – med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, kompetanse og 
utvikling, samspill leder/medarbeider, arbeidsoppgaver og resultat samt balanse mellom 
arbeidsoppgaver og tidsressurs. 

 
Oppfølging og forbedringstiltak er iverksatt basert på kartleggingen, og de vedtatte tiltak som 
gjelder for flere enn en enkeltperson beskrives i HMS handlingsplanen. 
 
Høsten 2009 ble det forberedt en større medarbeiderundersøkelse/kartlegging av arbeidsmiljø 
som omfatter alle medarbeiderne i NLSH. Kartleggingen gjøres som ledd i å lukke pålegg fra 
Arbeidstilsynet relatert til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.  
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Helgelandssykehuset HF: 
Helhetlig strategi for HMS-området er ikke utarbeidet i Helgelandssykehuset. Det ble i 2009 
nedsatt en egen prosjektgruppe i 2009, som skal utarbeide helhetlig strategi for 
Helgelandssykehuset. Det skal også utarbeides en egen plan for implementering/iverksetting 
av disse. Arbeidet er under avslutning, og vil presenteres innen utgangen av 1. Halvår 2010.  
 
Sykehusapotek Nord HF:  
Sykehusapotek Nord HF skal være en attraktiv arbeidsplass ved å sette fokus på HMS og 
trivsel, livsfaseorientert personalpolitikk og kompetanseutvikling for alle ansatte tilpasset 
apotekenes behov og den enkeltes muligheter. 
 
HMS handlingsplan 
Helse Finnmark HF: 
• Foretaket har etablert årshjul for HMS-arbeid, som er under kontinuerlig utvikling. 
• Årshjulet må ses i sammenheng med klinikkvise og avdelingsvise handlingsplaner for 

HMS. Gjennom årshjulet settes HMS mål på ulike organisatoriske nivåer. 
• Foretaket har utarbeidet egen handlingsplan for God Vakt!-kampanjen, som er behandlet 

gjennom en bred og inkluderende prosess. 
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF: 
UNN HF bruker dialogavtalen som gjennomgående ledelses verktøy/styringsdialog. I denne 
avtalen avtales det mellom adm. Direktør og klinikksjef hva som skal ”leveres” på HMS/HR 
kommende år. 
• I forbindelse med implementering av HMS-strategien i 2009 utarbeides årlig 

handlingsplan for HMS på klinikk-/avdelingsnivå. 
 
Nordlandssykehuset HF:  
• Foretaket utarbeider årlig handlingsplan HMS, som behandles i AMU 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Foretaket utarbeider årlig handlingsplan HMS, som behandles i AMU 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Omstrukturering av HMS- og vernetjeneste ble påbegynt i 2009 og arbeidet videreføres og 

iverksettes i løpet av våren 2010. 
Det skal utarbeides retningslinjer for AMU og vernetjenesten og AMU skal gjennomføre 
minst tre møter i 2010, ett om våren og to om høsten. AMU må utarbeide en 
handlingsplan for HMS-arbeidet i foretaket, herunder foreta en vurdering av om 
risikoforholdene i virksomheten er av en slik art at vi må knytte til oss 
bedriftshelsetjeneste, og sørge for at alle AMU-medlemmer og verneombud har 
tilfredsstillende HMS-opplæring. 

 
Opplæring HMS 
Helse Finnmark HF: 
• Har utarbeidet egne ressurssider for HMS på intranett for verneombud, ledere og 

medarbeidere. 
• Har gjennomført 40-timers grunnkurs HMS. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har utarbeidet egne ressurssider for HMS på intranett for alle ansatte. Det er utarbeidet 

dokumentsamling i DocMap som en del av kvalitetssystemet. 
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• Dokumentsamlinger/Håndbøker – arbeidsmiljø: 

o HMS-prosedyrer 
o Sykefraværshåndbok 
o Gravidepolitikk 
o HMS-skjemaer 

• Andre dokumentsamlinger/håndbøker som omhandler HMS: 
o Smittevern 
o Avfall 
o Strålevern 
o Brann 
o El-sikkerhet 
o IK-mat 
o Personalhåndboka 
o Katastrofeplan 
o Kvalitetsstrategien 

• Har gjennomført grunnkurs HMS. Alle kurs kunngjort etter kursplan på ressurssidene. 
Ledere i UNN er pålagt å gjennomføre fire av åtte moduler i HMS-kurset Måloppnåelse 
vil bli kartlagt i 2010. 

 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har gjennomført grunnkurs HMS for ca 80 ledere. 
• Gjennomfører opplæring av nyansatte på spesifikke områder som kan innebære risiko for 

helse, miljø og sikkerhet. 
• Har link fra intranett til dokumentsamling i DocMap 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har gjennomført HMS-opplæring for 50 ledere 
• Har egne ressurssider for HMS-prosedyrer på intranett 
• Opplæring i avviksmelding i DocMap har skjedd fortløpende 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har egne ressurssider for HMS på intranett 
• Har ikke rapportert opplæringsaktivitet i 2009 

 
Helse Nord IKT: 
• Har hatt deltakere på 40-timers grunnkurs 

 
Helse Nord RHF: 
• Arrangerte HMS-dager for alle foretakene i november 2009, med hovedtemaet; 

Verdibasert hverdag. 
 
Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø 
I sammenheng med Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn har foretakene i 2009 gjennomført 
kartlegging og risikovurdering, for å kunne få oversikt over hvor i foretaket det eventuelt har 
vært misforhold mellom oppgaver og ressurser. 
 
Helse Finnmark HF: 
• Har i tillegg gjennomført årlige vernerunder 
• Har gjennomført medarbeidersamtaler 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Nytt verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø iverksatt og tatt i bruk i mange klinikker 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger og kontrollspenn for ledere. 
• Har gjennomført årlige vernerunder 

 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har gjennomført årlige vernerunder 
• Har gjennomført særskilt arbeidsmiljøkartlegging 
• Har gjennomført medarbeidertilfredshetsmålinger 
• Har gjennomført medarbeider-/utviklingssamtaler 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har kartlagt bruk av deltidsstillinger 
• Har gjennomført årlige vernerunder 
• Har gjennomført medarbeidersamtaler, men en del ledere har ikke fått gjennomført med 

alt personell 
• Questbackundersøkelse rettet mot alle ansatte. ROS-analyse på utvalgte avdelinger med 

bakgrunn i undersøkelsen. 
 

Sykehusapotek Nord HF: 
• Har gjennomført vernerunder 

 
Helse Nord IKT: 
• Har gjennomført vernerunder 
• Har gjennomført medarbeidersamtaler 

 
Helse Nord RHF: 
• Har koordinert arbeidet med kartlegging av bruk av deltid i Helse Nord og lagt frem sak 

til styret i Helse Nord RHF. 
 
Konflikthåndtering 
Helse Finnmark HF: 
• Har prosedyre for konflikthåndtering. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har prosedyre for konflikthåndtering, samt tilbud om bistand til ledere og medarbeidere. 

Tema på HMS-kurs og lederopplæring. 
 

Nordlandssykehuset HF: 
• Har prosedyre for konflikthåndtering. 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har prosedyre for håndtering av trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden. 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Prosedyre for konflikthåndtering arbeidet med i 2009 og vedtatt i styresak 15-2010. 
 
Helse Nord IKT: 
• Har etablert rutiner for dette. 
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Omstilling og endring 
Helse Finnmark HF: 
• Ved omstillinger og gjennomføring av tiltak etterspør Helse Finnmark Risiko- og 

Sårbarhetsanalyse (ROS) 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Gjennomført lederopplæring i den utforende samtalen i forbindelse med nedbemanning. 
• Ressursgruppe for omstilling og nedbemanning følger opp alle ledere ved behov. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Egne prosedyrer for omstilling, som ble gjennomgått og revidert i 2009. 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har oppdaterte retningslinjer for omstilling og nedbemanning. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF ble 

vedtatt i styresak 39-2009. 
 
Helse Nord IKT: 
• Tillitsvalgte deltar i styringsgrupper for større omstillingsprosjekter. 
 
Sykefraværsoppfølging 
Det har vært jobbet godt med sykefraværet i foretaksgruppen i 2009. Det har i kjølvannet av 
Arbeidsgledeprosjektet, følgeforskningen til prosjektet og i arbeidet med Arbeidstilsynets 
pålegg gjennom oppfølgingstilsynet GodVakt blitt ekstra fokus på sykefravær. 
 
Helse Finnmark HF: 
• Har prosedyre for oppfølging av sykemeldte. 
• Reduksjon i sykefravær med 0,5 % fra 2008 til 2009. 
• ”Sykenærværsprosjekt” ved flere avdelinger. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har fulgt opp tiltakene i GodVakt og IA-bedrift.  
• Sykefraværsoppfølging som tema i lederopplæringen. 
• Har ikke oppnådd reduksjon i sykefraværet ved utgangen av 2009. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• System for sykefraværsoppfølging skal bidra til å sikre god ivaretakelse av den enkelte 

medarbeider. 
• Det har blitt arbeidet aktivt med forebygging av sykefravær 
• Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA-avtalen og det er etablert et 

systematisk samarbeid med NAV - etaten.  
• Sykehuset har ikke igangsatt større nye tiltak i egenregi i 2009, men inngikk i et 

samarbeid med Bodø kommune og andre bedrifter i et nytt prosjekt, ”Freskt Bodø”. 
Erfaringene fra dette prosjektet tenkes benyttet mot hele sykehuset. 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Nedsatte en arbeidsgruppe for å utvikle nye tiltak for å redusere sykefravær, bestående av 

representanter fra ledelse, personalstab, vernetjeneste og tillitsvalgte. Arbeidet resulterte i 
oppdaterte retningslinjer. Dette har gitt større bevissthet hos ledere og ansatte. 
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• Sykefraværstema satt opp på ledermøter, møter med foretakstillitsvalgte og AMU jevnlig. 
• Opplæring av ledere i IA gjennomført. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Rutiner for sykefraværsoppfølging fungerer godt, men foretaket tilstreber gjennom 

lederstøtte og medarbeidersamtaler å bli bedre på dette, og fokus på slik 
personaloppfølging gjennom verdibasert hverdag. 

 
Helse Nord IKT: 
• Har prosedyre for oppfølging av sykemeldte 
 
Helse Nord RHF: 
• Har i 2009 arbeidet med nytt ledelsesinformasjonssystem, som vil gi muligheter til å 

gjennomføre kontinuerlig og systematisk overvåking av arbeidsmiljø og sykefravær. Dette 
arbeidet er ikke sluttført, og fortsetter i 2010.  

• Koordinerer arbeidet med innføring av GAT i hele foretaksgruppen. Ikke sluttført. 
 
Livsfasepolitikk/seniorpolitikk 
Foretakene har bidratt i utarbeidelse av overordnet seniorpolitikk for Helse Nord. Foretakene 
har samarbeidet om felles lokale rutiner og skjemaer. Se for øvrig eget punkt Regionalt 
gjennomgående rutiner. 
 
Rusforebygging/AKAN-arbeid 
Helse Finnmark HF: 
• Opplæring gjennom grunnkurs HMS. 
• Dagskonferanse med bl. a. rus og arbeidsliv som tema. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har prosedyrer.  
• Opplæring gjennom grunnkurs HMS. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har prosedyrer som del av personalpolitikken 
• Arbeidet med AKAN gjennomgått og reorganisert i 2009 
• Nytt AKAN-utvalg er oppnevnt og kurs for utvalget er gjennomført 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Dette arbeidet har av forskjellige grunner ikke blitt prioritert godt nok i 2009. Foretaket er 

imidlertid kommet i gang med å strukturere dette arbeidet. Det gjenstår å få reetablert 
AKAN-utvalg, samt utarbeide handlingsplan for rusforebygging. Målet er at foretaket 
sammen med bedriftshelsetjenesten skal ha alt dette på plass i løpet av 2010. 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har ikke egne prosedyrer. 

 
Helse Nord IKT: 
• Har ikke prosedyrer for dette. Skal utarbeides i løpet av 2010. 
 
Lovpålagt helsekontroll 
Helse Finnmark HF: 
• Har avtale om bedriftshelsetjeneste for alle klinikker og avdelinger som er lovpålagt dette. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har avtale om bedriftshelsetjeneste 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmiljøet kan føre til utvikling av 

helseskader på lang sikt, skal løpende kontroll med den enkelte medarbeiders helse bidra 
til å forebygge at dette skjer. Dette er nærmere konkretisert i egen handlingsplan for 
bedriftshelsetjeneste. 

• Kontroller gjennomført i 2009 i samsvar med plan. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har avtale med bedriftshelsetjeneste. Eksponert/utsatt personell har vært til kontroll i 

2009. 
 

Sykehusapotek Nord HF: 
• Benytter eksterne bedriftshelsetjenester til enkeltoppdrag ved behov. 

 
Helse Nord IKT: 
• Ikke aktuelt. 
 
Stoffkartotek og HMS-datablad 
Helse Finnmark HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er manuelt. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er databasert abonnementstjeneste (Eco Online). 
• Oppdaterte prosedyrer i DocMap. 
• Kjemirådgiver rapporterer årlig til AMU. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er databasert abonnementstjeneste (Eco Online). 

 
Helgelandssykehuset HF: 
• Har stoffkartotek og HMS-datablad. 
• Systemet er databasert abonnementstjeneste (Eco Online). 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har innført stoffkartotek ved bruk av dataverktøyet Eco Online, primært ved laboratorier, 

og utarbeidelse av kartotek for alle enheter i foretaket pågår. 
 

Helse Nord IKT: 
• Ikke aktuelt 
 
Avfallshåndtering 
Helse Finnmark HF: 
• Har rutiner. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har rutiner. 
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Nordlandssykehuset HF: 
• Har rutiner og ny håndbok for dette utgitt i 2008. Det er ikke rapportert systemavvik i 

2009 som indikerer uønskede hendelser. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Hvert av de tre sykehusene har rutiner for dette. I forbindelse med arbeidet med helhetlig 

strategi for HMS vurderes en felles avfallshåndbok. 
 

Sykehusapotek Nord HF: 
• Følger rutinene til utleier (UNN og NLSH). 

 
Helse Nord IKT: 
• Har rutiner for dette 

 
Risikovurdering 
Helse Finnmark HF: 
• Har prosedyre for risikovurderinger og ROS-analyseverktøy. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har prosedyrer for risikovurderinger og ROS-analyseverktøy. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Gjennomfører risikoanalyser og bruker ROS-analyseverktøy. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• ROS-analyser gjennomført og HN-verktøy benyttet i analysen. 

 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Har påbegynt innføring av metode for risikoanalyse. 

 
Helse Nord IKT: 
• Gjennomfører risikoanalyser og bruker ROS-analyseverktøy. 
 
Avvikshåndtering og varsling 
Helse Finnmark HF: 
• Har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. 
• Avvik og uønskede hendelser meldes til de lokale arbeidsmiljøutvalgene og det samles 

skademeldinger i personalmapper i personalavdelingen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

• Har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. 
• Har avviksmodul for hele foretaket. 

 
Nordlandssykehuset HF: 

• System for melding og behandling av forbedringer og avvik ble grundig gjennomgått 
og revidert i 2009. Prosedyrebeskrivelsene ble revidert og en informasjonskampanje 
ble gjennomført for å bedre både melde- og forbedringskulturen i foretaket. 

• Har system for varsling av kritikkverdige forhold. 
 
Helgelandssykehuset HF: 

• Har system i DocMap for registrering av avvik. 
• Har gjennomført opplæring i 2009. 
• Har system for varsling av kritikkverdige forhold. 
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Sykehusapotek Nord HF: 
• Har system i DocMap for registrering av avvik. 

 
Helse Nord IKT: 
• Har system for avviksmeldinger. 
 
Helse Nord RHF: 
• Har utarbeidet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold 
 
Rapportering 
Helse Finnmark HF: 
• Rapportering innen HMS gjennomføres i linjen i klinikkene og stabsavdelingene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Rapporterer på følgende måte: 
• Tertialrapport 
• Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet inkl HMS to ganger årlig 
• Rapporter fra interne revisjoner 
• Dialogmøte mellom klinikksjef og adm. Direktør – oppfølging av dialogavtalen 
• Gjennomgang av referat fra KVAM-utvalgene i klinikkene 
• Laget opplegg/sjekkliste i DocMap for gjennomgang av kvalitetssystemet i klinikken 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Rapportering inngår i tertialrapporteringen, på et begrenset antall indikatorer. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• Forbedret rapporteringssystem vurderes som et ledd i arbeidet med helhetlig HMS-

strategi. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Forutsettes utviklet gjennom AMUs handlingsplanarbeid. 
 
Helse Nord IKT: 
• Forbedret rapporteringssystem vurderes som et ledd i arbeidet med helhetlig HMS-strategi 
 
Helse Nord RHF: 
• Koordinerer og sammenfatter rapportering i hele foretaksgruppen, når det gjelder 

tertialrapportering og årlig melding. 
 
Intern revisjon 
Helse Finnmark HF: 
• Revisjonsgruppen benytter seg av både interne og eksterne ressurspersoner i sitt arbeid, 

samt bedriftshelsetjeneste. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Har egne revisorer innen kvalitet/HMS og utarbeider årlige revisjonsplaner. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
• Ikke utført internrevisjon på HMS-området i 2009. Ny prosedyrebeskrivelse for dette 

formålet er behandlet i kvalitetsutvalget og AMU og godkjent av direktør. Plan for 
internrevisjon er vedtatt for foretaket for 2010-2012. 
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Helgelandssykehuset HF: 
• Som et ledd i utarbeidelsen av helhetlig HMS-strategi vurderes det opprettet egen 

revisjonsgruppe. Vurderingen er ikke ferdigstilt. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
• Forutsettes utviklet gjennom AMUs handlingsplanarbeid.  
 
Helse Nord IKT: 
• Forutsettes utviklet gjennom arbeidet med helhetlig HMS-strategi. 
 
2. Redegjørelse for oppfølging og status knyttet til Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn 

GodVakt 
Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen ”God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus” i 22 av landets 
30 helseforetak i 2005/2006. De vurderte at alle helseforetakene var i en situasjon hvor det var 
misforhold mellom de oppgavene helseforetakene skulle løse og de ressurser som var til 
disposisjon. Det ble gitt pålegg der helseforetakene måtte kartlegge arbeidsbelastningen, 
vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte 
 
Høsten 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet et oppfølgingstilsyn. Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
fikk tilsynsbesøk. Sykehusapotek Nord HF var ikke omfattet av dette tilsynet. 
 
Formålet med oppfølgingstilsynet var å kontrollere helseforetakenes oppfølging av pålegg gitt 
i forbindelse med God vakt! i 2005, og hvordan helseforetakene selv har vurdert om helse-, 
miljø- og sikkerhetsaktivitetene de har iverksatt har hatt ønsket effekt samt evaluering av 
disse.  
 
Det ble gitt 4 likelydende pålegg til helseforetakene. Dette er utførlig redegjort for tidligere. 
Derfor gjengis her bare selve påleggene med gjeldende tidsfrister. 
Fristene har blitt noe endret både på grunn av innvilget søknad om utsettelse og som følge av 
ulik fremdrift i arbeidet med oppfyllelse og godkjenning av tiltakene. 
 
Pålegg med frister: 
1. Kartlegging og risikovurdering 

Helse Finnmark HF: 1. januar 2010  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 1. mai 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. april 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. januar 2010  

2. Tidfestet handlingsplan 
Helse Finnmark HF: 1. mars 2010  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 15. juni 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. juni 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. april 2010  

3. Iverksette tiltak 
Helse Finnmark HF: 1. mai 2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 15. august 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. august 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. juli 2010  

4. Evaluere iverksatte tiltak 
Helse Finnmark HF: 1. juli, 1. oktober og 31. desember 2010  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 30. september og 31. desember 2010  
Nordlandssykehuset HF: 1. oktober og 31. desember 2010  
Helgelandssykehuset HF: 1. oktober og 31. desember 2010  
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Status pr 10.05.10 
 Pålegg 1 Pålegg 2 Pålegg 3 Pålegg 4 
Helse Finnmark HF     
UNN HF     
NLSH HF *)    
Helgelandssykehuset HF     
*) Rapport levert Arbeidstilsynet. Avventer svar 
 
Når det gjelder pålegg 2 Tidfestet handlingsplan, stiller Arbeidstilsynet som vilkår at disse 
gjøres konkrete og forpliktende. Helseforetakene pålegges derfor å drøfte handlingsplanene 
med Helse Nord RHF i styringsdialogmøter. 
Tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynet til foretakene så langt er at foretakene har gjort, og 
gjør, et omfattende og grundig arbeid med å lukke de pålagte pålegg. 
 
Arbeidstilsynets forventning til Helse Nord RHF 
Arbeidstilsynet forventer at Helse Nord RHF og HF-ene samarbeider, og nevner konkret at de 
stiller som vilkår at HF-ene drøfter handlingsplanene med Helse Nord RHF. Videre ønsker 
Arbeidstilsynet å se på hvilken måte partene selv vurderer at samarbeidet best gjøres. 
I brev av 13.mars 2009 fra Helse Nord RHF til Arbeidstilsynet ble det pekt ut noen områder 
som RHF-et så som aktuelt å arbeide etter for å forsterke helseforetakenes innsats for å lukke 
det opplevde avviket mellom oppgaver og ressurser. 
Hovedstrategiene kan kategoriseres langs følgende hovedområder: 
• Ulike lederutviklingstiltak og oppfølging av ledere som også målrettes mot denne 

problemstillingen. 
• Fortsettelse av det gode HMS arbeidet som allerede er i gang. 
• Bedre gjennomføring av omstillingsprosesser, inkludert involvering av medarbeidere og 

økt fokus på kommunikasjon og samarbeid. 
• Videre utvikling av personalpolicy inkludert kartlegging av arbeidsmiljø. 
 
3. Redegjørelse for foretakenes planer om videre arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 
Helseforetakenes oppdrag er gitt i oppdragsdokumentet 2010 (OD 2010) og pålegget fra 
Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt. 
 
Med bakgrunn i dette har foretakene utarbeidet handlingsplan for HMS, som er behandlet i 
helseforetakenes AMU. 
 
I tillegg til de fire konkrete påleggene fra Arbeidstilsynet, skal foretakene (OD 2010): 
• Samarbeide om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver og ressurser. 
• Sikre videreføring av implementeringsarbeidet og rapportere HMS-aktivitet og resultat i 

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

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

arbeidsgrupper (årlig melding). 
• Bidra til følgeforskning av pilotprosjektet ”Arbeidsglede”. 

 
I det følgende presenteres noen viktige satsningsområder som synes vesentlige for å nå de 
ambisjoner som ligger til grunn for ovennevnte. 
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Lederskap 
Helse Nord har et forbedringspotensial når det gjelder HMS-opplæring til ledere, som må sikre 
nødvendig innsikt i og forståelse for oppfølging av aktuelle lover, regler og krav til internkontroll.  
I tillegg til kvalitetssikring av aktuelle lederopplærings- og utviklingsprogram, skal 
opplæringstilbudet utvides med e-læring og muligens støttet av samlingsbasert opplæring.  
Opplæringen må sikre lederne nødvendig kjennskap til aktuelle systemer og rutiner i Helse Nord 
og egne foretak. 
 
Det må videre sikres at lederne og medarbeidere har nødvendig kompetanse og trygghet i sine 
roller slik at de evner å være gode kollegaer og personalledere, og de må ha kjennskap til hvilke 
systemer og verktøy som er tilgjengelige. Rutiner og kompetanse til praktisk gjennomføring av 
medarbeidersamtaler, bruk av refleksjonsverktøy, eller lignende vil være sentrale virkemidler her.  
En total gjennomgang av lederopplæringstilbudet på HMS-området må gjennomføres.  
 
Avdelingene i foretakene er ulike både hva gjelder størrelse og struktur. Dette innebærer at 
kontrollspennet til den enkelte leder er forskjellig. Dette gir utfordringer med at spennet kan føles 
for stort, men også med at det gir lederne ulik kapasitet i samhandling med hverandre. Et stort 
kontrollspenn er svært krevende i forhold til gjennomføring av medarbeidersamtaler, oppfølging 
av sykemeldte. Det er krevende med tanke på informasjons- og møtestruktur. Teamjobbing og 
medarbeiderskap. Igjen handler det om å gi lederne våre de beste forutsetninger for å lykkes i 
lederrollen. 
 
Organisasjonskultur 
Utvikling av kultur, holdning og verdier er et langsiktig arbeid, og i videre arbeid må vi fokusere 
på å få på plass egnede metoder og verktøy som kan være til nytte og støtte i prosesser for både 
ledere og medarbeidere.  
 
Bruk av dialogen som metode vil være sentralt i implementering, forbedringsarbeid, utøvelse og 
oppfølging av HMS-arbeidet generelt og for arbeidet med utvikling av kultur og 
ledelsesperspektiv spesielt. En kan også se for seg at ledere i større grad kan utvikle dialogen og 
kjøre prosesser i sin medarbeidergruppe.  Kunnskap om og konkret trening på denne type 
lederadferd kan også være hensiktsmessig å tilby lederne i Helse Nord. 
 
Mye erfaring og kunnskap vil erverves på dette området gjennom prosjektet ”Verdibasert 
hverdag” som vil ha lederne som hovedmålgruppe i 2010.  Metoden her vil bla være konseptet 
kafédialog, jfr. styresak 78-2009 Verdibasert hverdag som også presenterte interessante data om 
hvor kjent og brukt vårt etiske regelverk er. Mye av videre arbeid på dette området, tar 
utgangspunkt i den undersøkelsen. 
 
Organisasjonsstruktur og systemutvikling 
Som nevnt innledningsvis, bygger denne saken på sak 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – 
helhetlig strategi.  I forkant av denne saken var det lagt ned et betydelig arbeid i å få 
dokumentert HMS-mål, planer og øvrige rutiner og prosedyrer i vårt kvalitetssystem.  Dette 
arbeidet vil fortsette.  
 
Kvalitetssystemet vil løpende bli oppdatert med rutiner som blir utarbeidet og justert.  Noen 
vil være felles for foretakene, mens noen vil være foretaksspesifikke, men være knyttet til en 
overordnet rutine på Helse Nord – nivå. 
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Helse Nord startet allerede mot slutten av 2005 en langsiktig satsing hvor funnene fra 
Arbeidstilsynet skulle gripes fatt i og en skulle få på plass systemer og verktøy som 
foretakene kunne bruke i sitt arbeide med å videreutvikle arbeidsmiljøet i et 
medarbeiderperspektiv.  
 
Prosjekt Arbeidsglede var en av de større satsingene i denne forbindelse. I dette prosjektet ble 
det utviklet en verktøykasse for oppfølging av sykemeldte medarbeidere. For å videreutvikle 
og støtte organisasjonen ser Helse Nord RHF at et av verktøyene i verktøykassen er et 
refleksjonsverktøy (Sollan-hjulet), som nå er aktualisert for videreutvikling til bruk i lukking 
av nevnte pålegg. Myndiggjøring og utvikling av medarbeiderskapet så vel som 
ansvarliggjøring av lederskapet i et Helse-, Miljø- og Sikkerhets (HMS)-perspektiv er 
stikkord for resultatene av prosjekt Arbeidsglede.  
 
I forbindelse med anskaffelse og utvikling av nytt ledelsesinformasjonssystem (LIS) vil det 
være formålstjenlig å integrere Sollan-hjulet, som system for løpende evaluering av 
arbeidsmiljøet med sikte på å forebygge opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 
Viktige rutiner som vil gripes fatt i inneværende år, vil være rutine knyttet til å belyse 
medarbeiderperspektivet i det nye ledelsesinformasjonssystemet/virksomhetsstyringssystemet 
SAS-LIS.  
 
Ledelsesinformasjonssystemet som nå er under utvikling og skal innfases vil være et særdeles 
viktig verktøy for alle ledere. Systemet vil gi lederen styringsindikatorer innen flere områder. 
I et HMS-perspektiv vil til enhver tid oppdatert sykefravær være en sentral faktor. Med også 
det å kunne se indikatorene i sammenheng med sin egen virksomhet og å kunne bruke og 
forstå systemet. God opplæring på systemet må bli en del av lederopplæringen i Helse Nord. 
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MANDAT for styresak Arbeidsmiljø i sykehus - Helse 
Nord 

 
Utarbeidet av: 
Knut Langeland, Guri Nestvold og Åshild 
Nordnes 

Godkjent av: 
Lars Vorland 

Arbeid med 
Styresak: Arbeidsmiljø i sykehus – status 
og videre oppfølging 

Ansvarlig for prosess: 
Organisasjonsdirektør 
 

Bakgrunn  
Styrende dokumenter: 
 
Foretaksprotokoll Helse Nord RHF. Krav og rammer for 2010: 

• Foretaksmøtet forutsatte at Helse Nord RHF legger til rette for et godt arbeidsmiljø i 
helseforetaksgruppen, med henblikk på god bruk av de tilgjengelige helsepersonellressursene 
og målsettingene i Inkluderende arbeidsliv. 
 

Oppdragsdokumentet (RHF og HF):  
• Samarbeide med tillitsvalgte og ansatte om å bedre det opplevde misforholdet mellom oppgaver 

og ressurser. 
 

Styresaker Helse Nord RHF: 
• 05-2004      Overordnet personalpolicy for Helse Nord 
• 111-2006    Arbeidstilsynets prosjektrapport GodVakt, Arbeidsmiljø i sykehus 
• 46-2007      Etiske retningslinjer for Helse Nord 
• 97-2007      Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi 
• 23–2009/4  Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008 
• 70-2009/7   Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt!- videre arbeid 
• 78-2009      Prosjekt for ”Verdibasert Hverdag” i Helse Nord. 

 
Arbeidstilsynets forventning gjennom God Vakt: 

• Arbeidstilsynet forventer at Helse Nord RHF og HF-ene samarbeider, og nevner konkret at de 
stiller som vilkår at HF-ene drøfter handlingsplanene med Helse Nord RHF. 
 

Rapport fra regional HMS-gruppe 
Rapporten skal være med å danne grunnlag for denne styresaken, og ble overlevert personalsjefene 
08.02.2010. 
 
Felles for disse styrende dokumentene er at de setter fokus på arbeidsmiljø i sykehus og oppfølging av 
handlingsplaner i God Vakt. 
 
Sakens formål: 
Del 1 

• Denne saken skal redegjøre for aktivitet og resultat innen HMS-området i 2009 
 
Del 2 

• Redegjøre for hvordan foretakene og RHF har fulgt opp pålegg fra Arbeidstilsynets 
GodVakt. 
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Del 3  
• Redegjøre for foretakenes planer om videre arbeid 

Sakens mål: 
• Presentere hvilke aktiviteter det enkelte foretak har gjennomført innenfor hovedområdene i 

helhetlig strategi for HMS. 
• Presentere hvilke resultater det enkelte foretak har oppnådd.  

 
• Rapportere foretakenes arbeid med Arbeidstilsynets pålegg 
• Presentere foretakenes vurdering av opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser i eget 

foretak 
• Skissere plan for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i Helse Nord – bruk av 

kartleggingsverktøy og rapportering 
Prosjektets omfang, avgrensing og begrepsavklaring: 
 
Målgruppe: Styret 
 
Begrepsavklaring:  
God Vakt: Navnet på Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt  
Rammebetingelser: 
 
Tidsperspektiv: Mars 2010 – juni 2010. 
 
Arbeidsform: Det skal legges frem en sak for styret i Helse Nord RHF 22. Juni 2010. Saken skal 
utarbeides i samarbeid med helseforetakene ved personalsjefene. 
Foretakene gir sitt grunnlagsmateriale og innspill i henhold til sakens mål innen personalsjefsmøtet 28. 
April 2010. 
 
Forankring: Ledermøtet, Personalsjefsmøtet, Eiergruppemøtet, Direktørmøtet, Samarbeidsmøtet 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Paul Martin Strand, 75 51 29 00 Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 68-2010 Økonomirapport nr. 5-2010 
    Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Paul Martin Strand, 75 51 29 00 Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 110 2010/66    Saksbeh: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 70-2010 Justering av økonomiske rammer 
    budsjett 2010 – nr. 2 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 99-2009 Budsjett 2010, rammer og føringer behandlet styret i Helse Nord RHF, den 
18. november 2009 drifts- og investeringsrammer for 2010. I etterkant har det skjedd flere 
endringer i forutsetningene for budsjett 2010, og det er fattet flere beslutninger som påvirker 
rammene for helseforetakene. For å kunne drive tett oppfølging er det nødvendig med presise 
rammebetingelser.  
 
I tillegg til de forhold som styret inviteres til å beslutte i denne saken, gis det også en kort 
orientering om andre beslutninger som er fattet og påvirker rammene til helseforetakene. 
Vedlagt følger en oppdatert oversikt over drifts- og investeringsrammene til helseforetakene, 
etter at forslagene i denne saken er innarbeidet. 
 
Endringer i budsjettpremisser 
Oppfølging av Prop 125 S. 
I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2010, ble det lagt frem en egen proposisjon om 
tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2010. Her er noen forhold som 
berører Helse-Nord RHF.  
 
Som følge av at ISF-ordningen ble utvidet, slik at også annet helsepersonell enn leger er gitt 
adgang til å kreve egenandeler fra pasienten, har departementet beregnet at helseforetakene 
samlet vil kunne kreve inn inntil 15 mill kroner i egenandelsinntekter. Av dette er det 
beregnet at Helse Nord vil kunne kreve inn 1,9 mill kroner. Basisrammen for Helse Nord 
RHF reduseres derfor med 1,9 mill kroner. 
 
Ordningen med takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet ved sykehus er opphørt og 
helseforetakene fikk kompensasjon for dette i budsjett 2010. Nyere anslag viser at den 
kompensasjonen som ble gitt var for lav til å dekke inntektsbortfallet, basisrammen til Helse-
Nord RHF økes derfor med 1 mill kroner. 
 
Netto endring for Helse Nord er derved en reduksjon i basisrammen på 0,9 mill kroner i 2010. 
Det foreslås at denne reduksjonen håndteres direkte mot RHF-budsjettet for 2010. 
 
Inndragning av likviditet fra helseforetakene 
De siste årene har pensjonskostnaden (som føres i regnskapene) vært høyere enn 
pensjonspremien (som betales til KLP). Isolert sett innebærer dette at helseforetakene styrker 
likviditeten. Premieinnbetalingen påvirkes også av overskuddet i KLP foregående år.  
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Overskuddet for 2009 som utbetales alle helseforetakene, har Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) beregnet til å utgjøre 600 mill kroner. Normalt benyttes 
utbetalingen av overskudd til premiebetaling neste år.  
 
Overskuddet er helseforetakenes eiendom og kan alternativt settes av på premiefond i KLP. 
Midler på premiefondet gir samme avkastning som øvrige pensjonsmidler som er skutt inn i 
KLP. (Garantert avkastning er 3 % og forespeilet avkastning er opp mot 5 %, avhenging av 
finansmarkedet med mer).  
 
I stedet for å redusere kassakredittrammene foreslår HOD for Stortinget at helseforetakene 
pålegges å sette inn deler av overskuddet fra 2009 på premiefond i KLP. Dette ble fulgt opp i 
foretaksmøte, den 7. juni 2010 hvor det fremgår at Helse Nord skal ha et premiefond i KLP på 
minimum 72 mill kroner ved årsskiftet. På kort sikt gir dette ikke store utslag for Helse Nord 
RHF (svekket likviditet i et halvt år vil medføre knapt 0,9 mill kroner i tapte renteinntekter i 
år).  
 
På lengre sikt vil dette gi flere utslag. På den ene side vil svakere likviditet medføre reduserte 
muligheter til å investere. På den annen side bygges det nå opp en ekstern buffer som kan 
benyttes hvis pensjonspremien øker. Avkastningen på disse midlene vil medføre lavere 
fremtidige pensjonskostnader (selv om de årlige effektene vil bli små).  
 
I tillegg til dette foreslår HOD å redusere samlet kassakredittramme med 8 mill kroner for 
Helse Nord, det vil ikke ha noen praktisk betydning.    
 
Endringer i rammer 
Styrke psykiatritilbudet 
Det foreslås å bevilge til sammen 5 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Helgelandssykehuset HF for å styrke psykiatritilbudet. 
 
UNN skal overta fullt faglig og økonomisk ansvar for psykiatritilbudet i Ofoten fra 1. januar 
2011. Ansvarsoverføringen vil gjennomføres som et fellesprosjekt mellom UNN, 
Nordlandssykehuset HF og RHF. Finansieringen av psykiatritilbudet vil bli håndtert i 
inntektsfordelingsmodellen, når den utvides til også å omfatte rus og psykiatri. Dette vil skje 
fra og med 2012. Det er derfor behov for andre løsninger i tiden frem til utvidet 
inntektsmodell er på plass. Det foreslås derfor å bevilge 4 mill kroner til UNN i år for å starte 
forberedelsene til denne ansvarsovertakelsen.  
 
Helgelandssykehuset HF har den laveste budsjettrammen og tilbud innenfor psykiatri. Det 
foreslås derfor allerede nå å styrke tilbudet gjennom å bevilge 1 mill kroner til etablering av et 
ambulant team på Helgeland.   
 
Tiltakene ved UNN og Helgelandssykehuset HF innebærer økt tilbud til psykiatriske pasienter 
og kan finansieres ved bruk av tidligere års ubrukte opptrappingsplanmidler i RHF.  
 
Kompensasjon for økte kostnader som følge av vulkanutbrudd og restriksjoner på flytrafikken  
Restriksjonene på lufttrafikken har medført behov for alternativ transport og alternative måter 
å løse akuttberedskapen på. Dette har påført Helse Nord økte kostnader, men også noen 
besparelser. Det er uklart om HOD vil bevilge en kompensasjon for disse merkostnadene. 
Bistand fra andre, Helse Midt Norge, Helse Sør-Øst og Forsvaret faktureres Helse Nord RHF 
direkte. Dette gjelder hovedsakelig økt beredskap i Finnmark.  
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Helseforetakene er bedt om å dokumentere økte kostnader. Det har vist seg vanskelig å 
dokumentere eksakt hva de økte kostnadene utgjør. Direkte kostnader som bistand fra andre 
regioner med mer kan dokumenteres, men mange av kostnadene er av mer indirekte karakter, 
og må derfor estimeres. Helseforetakene estimerer sine økte kostnader til å være ca. 7,5 mill 
kroner, da er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser. Det er til dels stort sprik mellom 
estimatene til de enkelte HF. Avviket mellom HF-ene er større enn det som kan 
dokumenteres.  
 
Det er viktig at helseforetakene har klare rammebetingelser, det foreslås derfor nå å bevilge et 
beløp til hvert HF som kompensasjon for disse merkostnadene. Siden det ikke foreligger 
presis dokumentasjon for HF-ene for økte kostnader, foreslås det å fordele 1 mill kroner til 
hvert HF fra RHF som kompensasjon.  
 
Dette foreslås finansiert ved å omdisponere 2 mill kroner av budsjett til nasjonalt nødnett (vil 
ikke bli brukt i år) og 2 mill kroner fra AD’s disposisjon. 
 
Helsebiblioteket 
Helse Nord RHF har inngått avtaler om betaling for bruk av tilbudet til Helsebiblioteket. RHF 
får økte kostnader på ca 1 mill kroner, mens helseforetakene får reduserte kostnader. Det 
foreslås derfor å trekke inn 1 mill kroner fra HF-ene til finansiering av denne sentrale 
kostnaden fordelt slik: 
• Helse Finnmark HF     - 125.000 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF  - 500.000 
• Nordlandssykehuset HF    - 250.000 
• Helgelandssykehuset HF    - 125.000 
 
Anskaffelse nytt EPJ/PAS-system 
Anskaffelsesprosessen for nytt EPJ/PAS-system (pasientadministrativt system) pågår nå for 
fullt. Kostnadene til gjennomføring av prosjektet blir betydelig høyere enn forutsatt i budsjett 
2010. For å dekke de økte kostnadene er det foretatt omfordelinger i RHF-budsjettet innenfor 
adm. direktørs fullmakter. I tillegg foreslås det å omdisponere rest ”omstillingsmidler” 2,6 
mill kroner til finansiering av anskaffelsen. Deler av kostnadene påløper i helseforetakene, og  
kr. 3 192 000 foreslås fordelt til HF-ene slik: 
 
Kompensasjon deltakelse EPJ/PAS anskaffelsen

Fase 1-3 Fase 4-5 Sum
Helse Finnmark 128 000 184 000 312 000
UNN 496 000 1 148 000 1 644 000
Nordlandssykehuset 192 000 620 000 812 000
Helgelandssykehuset 128 000 296 000 424 000

Sum 944 000 2 248 000 3 192 000  
 
Andre forhold til orientering 
Fordeling av forskningsmidler 
I forrige budsjettjustering ble forskningsmidlene fordelt med unntak av et tiltak hvor det var 
uenighet i USAM. Saken har vært behandlet i foretaksmøtet for Helse Nord RHF i møte, den 
6. mars 2010, jf. sak 3. 
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Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 
Foretaksmøtet opprettholder den opprinnelige innstillingen til Forskningsutvalget for 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin i Helse Nord og Helse nord RHF om å 
støtte prosjekt nr 3342; et doktorgradsstipend med tittel ”eRehab ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF”, søkers navn Silje Camilla Wangberg, stipendiat Konstantinos Antypas.  
 
Vedtaket følges opp ved at UNN tildeles kr. 620 000 i økte forskningsmidler for 2010. 
 
Samhandlingstiltak 
Med bakgrunn i utlysning av samhandlingsmidler i e-post av 16. februar 2010 har adm. 
direktør fordelt midler til samhandlingstiltak.  
 
Det var ved søknadsfristen innkommet søknader for i alt ca 9,8 mill kroner. Av dette ble det 
innvilget søknader for til sammen kr. 4 602 000 og fordelt slik: 
  
Helgelandssykehuset HF: 
• Omstrukturering av Helgeland Rehabilitering  kr. 500 000 
• Rusutdanning for helsepersonell  kr. 300 000 
• Ambulant team for hjemmeboende eldre med kronisk sykdom kr 342 000 

 
Nordlandssykehuset HF: 
• Prehospitale observasjonsenheter i Meløy og Saltdal  kr 1 460 000 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
• Etterbehandlingsenhet i Tromsø  kr 1 500 000 
 
Helse Finnmark HF: 
• Videreutvikling av tilbudet i Alta  kr 500 000 
 
Ved denne fordeling er det også lagt betydelig vekt på at Helse Finnmark HF gis en samlet 
støtte på 7,8 mill kroner i tilknytning til sykestueprosjektet.  
  
Utbetaling av overskudd felleskonto for Norske blodbanker 
I brev av 26. mai 2010 er de regionale helseforetakene bedt om å godkjenne utbetaling og 
fordeling av overskudd på ”oppgjørskonto” mellom norske blodbanker på til sammen 110 
mill kroner. Forslaget fra octapharma som forvalter dette oppgjøret er å fordele overskuddet 
ut fra samme nøkkel som ble benyttet tidligere, det vil si i henhold til plasmaleveranse fra den 
enkelte blodbank.  
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I følge dette prinsippet vil Helse Nord få utbetalt 11,8 mill kroner i år fordelt slik: 
 

559 Hammerfest  687.287 687 287
561 Kirkenes SH 434.456 434 456

1 121 743
550 UNN Tromsø  5.533.493 5 533 493
558 HåSH Harstad  649.201 649 201
552 HåSH Narvik 137.837 137 837

6 320 531
553 NordlandSH Bodø  2.193.528 2 193 528
551 NordlandSH Lofoten 365.498 365 498
556 NordlandSH Vesterålen 326.885 326 885

2 885 911
554 HeSH Rana 696.286 696 286
555 HeSH Sandnessjøen  477.649 477 649
557 HeSH Mosjøen 320.184 320 184

1 494 119

11 822 304 11 822 304  
 
Endring i investeringsrammen 
Omstillingsmidler 
I budsjett 2010 er det satt av 35 mill kroner til ”lønnsomme investeringer”. 
 
Investeringsrammen foreslås stilt til disposisjon for helseforetakene. Fordelingen foretas på 
bakgrunn av forespeilet avkastning, samtidig som det legges opp til at alle HF skal få 
mulighet til å gjennomføre sine mest lønnsomme prosjekt. Adm. direktør har fordelt rammene 
slik, se høyre kolonne: 
 
HF Tiltak/prosjekt Omsøkt  

 
Drift 
 

Invester. Årlig red. kost./  
økt inntekt 

Anbefalt 
tildeling 
investering 

Finnmark 1 
Finnmark 2 
Finnmark 3 
 
UNN 1 
 
UNN 2 
 
UNN 3 
UNN 4 
UNN 5 
 
UNN 6 
UNN 7 
 
UNN 8 
 
UNN 9 
UNN 10  
 
UNN 11 
UNN 12 
 
NLSH 1 
 

Sammenslåing med/kir Kirkenes 
Pasienthotell Hammerfest 
Lederveiledning 
Sum tiltak/prosjekt Finnmark 
Klinikkovergripende tiltak  
Narvik/Harstad 
Utvidelse dagkirurgisk  
sengepost 
Anskaffelse MR Narvik 
Ombygging lokaler terapeuttjeneste 
Desentralisert vaktsamarbeid  
psykiatrien 
MTU klinisk patologi 
Omorganisering lab.drift 
Mikrobiologi 
Reduksjon kostnader 
”H-resepter” 
Effektiv drift operasjonsstuer 
Utreding/kontroll kreftpasienter  
telemedisin 
Hud behandling 
E-læringskurs HMS 
Sum tiltak/prosjekt UNN 
Etablering av ambulant  
rehabiliteringsteam 

2,0 
0,85 
0,345 
3,195 
17,7 

 
3,6 

 
12,0 
0,7 

 
3,5 
1,5 

 
1,5 

 
1,0 
2,7 

 
0,3 

0,525 
0,58 

45,605 
 

1,8 

 
 

0,345 
0,345 

 
 

1,0 
 
 
 
 

2,4 
 
 
 
 

1,0 
2,1 

 
0,3 

0,525 
 

7,325 
 

1,8 

2,0 
0,85 

 
2,85 
17,7 

 
2,6 

 
12,0 
0,7 

 
1,1 
1,5 

 
1,5 

 
 

0,6 
 
 
 

0,58 
38,28 

 
 

3,0 
2,0 

red. sykefravær 
5,0+red. s.fravær 

12,8 
 

6,0+3,0 
 

6,45 
2,0 

 
3,3 
1,0 

 
0,4 

 
4,0 

3,0 – 4,0 
 

0,75 
0,8 – 0,9 

0,24 
40,74-44,84 

 
?? 

2,0 
0,85 

- 
2,85 

13,15  
 

2,6 
 
- 

0,7 
 
- 

1,5 
 

1,5 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

19,45 
 
- 
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NLSH 2 
NLSH 3 
NLSH 4 
NLSH 5 
NLSH 6 
 
NLSH 7  
NLSH 8 
 
Helgel 1 
 
Helgel 2 
Helgel 3 
 
Helgel 4 
 
RHF 1 
 
 

Varmepumpe Lofoten 
Talegjenkjenning forprosjekt 
Utskifting vinduer Rønvik 
Senking tak vaskeri Vesterålen 
Rehab. varme/vent. Mellomåsen  
skole/ungd. 
Talegjenkjenning hovedprosjekt 
Utskifting vinduer Lofoten 
Sum tiltak/prosjekt NLSH 
Ombygging kjøkken og  
effektivisering 
Felles inntakssenter i HF 
Diagnostikk – pasienttransport –  
ultralyd 
Samtrening akutt – HF/amb./komm. 
Sum tiltak/prosjekt Helgeland 
Medarbeider-/arbeidsmiljø  
undersøkelse – GAT – verktøy 
Sum tiltak/prosjekt  
Helse Nord RHF 

1,5 
0,5 
3,0 
0,5 

 
0,75 
7,0 
6,7 

21,75 
 

4,0 
1,5 

 
0,2 

0,25  
5,95 

 
 
 

1,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 

0,5 
 
 

0,25 
0,75 

 
 
 

1,5 
0,5 
3,0 
0,5 

 
0,75 
7,0 
6,7 

19,95 
 

4,0 
1,0 

 
0,2 

 
5,2 

 
1,75 

 
1,75 

0,6 
?? 
0,4 

0,052 
 

0,065 
1,0 
0,5 

2,617 + ?? 
 

0,75 
0,5 

 
kr. 45.000+ transp. 

?? 
1,25 + transport 

 
2,0 

 
2,0 

1,5 
- 

3,0 
0,5 

 
0,75 

- 
- 

5,75 
 

4,0 
1,0 

 
0,2 

 
5,2  

 
1,75 

 
1,75 

 Sum  78,25 10,22 68,03 51,607-5,707 35,0 
 
Finnmark 
UNN 
NLSH 
Helgeland 
RHF 
 

 
Tildeling tiltak nr. 1 - 2 
Tildeling tiltak nr. 1 - 2 - 4 – 6 – 7  
Tildeling tiltak nr. 2 – 4 – 5 – 6  
Tildeling tiltak nr. 1 – 2 - 3 
Tildeling tiltak nr. 1 
Sum inntjening – tildeling invest. 

    
5,0 

25,2 
1,117 

1,25 + red. transp. 
2,0 

33,45++ 

 
2,85 
19,45 
5,75 
5,2 

1,75 
35,0 

Total Helse Nord søknadsramme 37,69 2,69 35,0   
 
Oppfølging av brannpålegg Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF søker om økt investeringsramme 4 mill kroner for å kunne følge opp og 
lukke brannpålegg ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Dette gjelder særlig krav om 
brannseksjonering av sykehuset i Kirkenes. 
 
Av total investeringsramme 2010 står 10 mill kroner utdisponert. Det tilrås å øke 
investeringsrammen til Helse Finnmark med 4 mill kroner slik at foretaket kan følge opp og 
lukke brannpåleggene. 
 
Omdisponering sysselsettingsmidler Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har fortsatt stående utbrukt store deler av sysselsettingsmidlene som ble 
bevilget i 2009. Foretaket har gått gjennom tiltakene og konkludert med at store deler av 
tiltakene er av varig karakter og skal aktiveres (investeres). Helseforetaket ber derfor om at 
investeringsrammen for 2010 økes med 13,1 mill kroner. Dette er kun en budsjetteknisk 
endring og påvirker ikke ressurstilgangen til foretaket. Formålet er kun å sørge for korrekt 
regnskapsføring. I stedet for at kostnadene føres i driften inntektene (som ble mottatt i fjor) 
inntektsføres samtidig, vil prosjektene nå aktiveres og inntektene føres i fremtidige 
regnskaper samtidig med fremtidige avskrivninger. 

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

1. Styret bevilger: 
a. 4 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF til forberedelse av full 

ansvarsovertakelse av psykiatritilbudet i Ofoten. 
b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset HF til etablering av ambulant team innenfor 

psykiatri. 
c. 1 mill kroner til hvert helseforetak som kompensasjon for merkostnader som følge av 

vulkanutbrudd. 
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d. Helseforetakene innvilger en samlet kompensasjon på kr. 3 192000 for bidrag til felles 
EPJ/PAS-anskaffelse. 

 
2. Rest prosjektmidler omstilling 2,6 mill kroner trekkes inn og nyttes til å finansiere netto 

redusert basisramme 0,9 mill og EPJ/PAS-prosjekt. 
 
3. Investeringsrammen for 2010 økes slik: 

a.  Helse Finnmark HF økes med 4 mill kroner for å kunne følge opp og lukke 
brannpålegg, 

b. Investeringsrammen for Helse Finnmark HF økes med 13,1 mill kroner som følge av 
omdisponering av sysselsettingsmidler. 

c. Omstillingsmidler 35 mill kroner fordeles slik det fremkommer av saksforelegget. 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg 
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Oppdatert basisramme 2010  
 

Tall i 1000 kroner

RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt budsjettramme 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Omstillingsbevilgning -1 300 1 300 0
DRG nettverk -100 100 0
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Tilskudd fagnettverk -355 125 230 0
Lysbehandling -500 500 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 365 1 516 992 627 0
Forskning basis -30 000 30 000 0
red ramme -900 -900
Helsebiblioteket 1 000 -125 -500 -250 -125 0
Bidrag EPJ/PAS -3 192 312 1 644 812 424 0
Samhandling med primærhelsetjene -4 602 500 1 500 1 460 1 142 0
Kompensasjon vulkanutbrudd -4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Sum justert basisramme 2010 921 963 124 603 1 227 812 3 914 793 2 360 616 960 995 9 510 782

Øvrig ramme 2010 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 682                   45 377          23 474          69 533          
Sykestueprosjekt 7 800                   7 800             
Kvalitetsregistre 11 000              11 000          
Tilskudd til turnustjeneste 213                   818                       1 895             1 370             834                5 130             
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 69 176              69 176          
SUM 81 071              8 618                   47 272          24 844          834                162 639        

Øremerket tilskudd 2010 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 907             1 907             
NST+ Antibiotikaresistens 33 886          33 886          
NMK 6 458             6 458             
Opptrappingsplan psykiatri 4 000             1 000             5 000             
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 527                527                
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 141                141                
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650                650                
Forskning resultatbasert 58 670              620                59 290          
Forskning resultatbasert (42 695)            610                       33 480          6 680             1 305             (620)               
SUM 15 975              -                 610                       80 492          7 857             2 305             107 239        

TOTAL SUM 1 019 009 124 603 1 237 040 4 042 557 2 393 317 964 134 9 780 660  
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Oppdatert investeringsramme 2010   
 

Vedtatt Konsolidert Justert budsjett Justert budsjett
budsjett budsjett pr. mars pr. juni

Helse Finnmark HF 2010 2010 2010 2010
Sysselsettingstiltak 13 100
Brannpålegg 4 000
Omstillingsmidler 2 900
Økt MTU 12 300 12 300 3 900 3900
HF styrets disposisjon 27 000 27 000 27 000 27 000
Sum 2009 Helse Finnmark 39 300 39 300 30 900 50 900

UNN  HF 2010
Omstillingsmidler 19 400
Utvikling RUS behandling 20 000 20 000 20 000 20 000
Økt MTU 37 900 37 900 48 000 48 000
HF styrets disposisjon 97 700 97 700 97 700 97 700

Sum 2009 UNN 155 600 155 600 165 700 185 100

NLSH HF 2010
Omstillingsmidler 5 800
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 358 000 290 000 290 000 290 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 156 500 90 000 90 000 90 000
Økt MTU 31 500 31 500
HF styrets disposisjon 62 000 62 000 62 000 62 000
SUM 2009 NLSH 576 500 442 000 473 500 479 300

Helgelandssykehuset HF 2010

Omstillingsmidler 7 000 7 000 7 000 12 200
Etablering RUS institusjon 25 000 25 000 28 000 28 000
Økt MTU 5 000 5 000 0
HF styrets disp 24 500 24 500 24 500 24 500
SUM 2009 Helgelandssykehuset 61 500 61 500 59 500 64 700

2010
Sykehusapotek 1000 1000 1 000 1000
HN IKT 42900 42900 42 900 42900
Omstillingstiltak RHF styrets disp 35 000 35 000 35 000
RHF Felles regionale prosjekt 63 100 63 100 69 100 70 800
RHF styrets disp 57 100 57 100 10 000 6 000
Sum sykehusapotek og Helse Nord 199 100 199 100 158 000 120 700

Total inv.ramme 1 032 000 897 500 887 600 900 700

Investeringsramme 2010 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 111 2010/68   Saksbeh/tlf: Grønlund, Larsen, Monsen m. fl., 75 51 29 00 Dato: 14.6.2010 
  
 
Styresak 71-2010  Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 
 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å fastsette forutsigbare budsjettpremisser for det konkrete 
budsjettarbeidet i helseforetakene. Hovedfokus er på fordeling av tilgjengelige ressurser som 
grunnlag for å løse sørge-for-ansvaret og ikke på eieroppfølging som økonomistyring og 
konkret tiltaksgjennomføring.  
 
I saken gjennomgås rammebetingelser, forslag til faglige prioriteringer, og planrammer og 
resultatkrav for 2011-2014. Ved å utvide tidshorisonten til fire år legges det til rette for en mer 
langsiktig planlegging av omstillingstiltak, endringer i tilbudet og gjennomføring av 
investeringer i foretaksgruppen. Saken må ses i sammenheng med rullering av 
investeringsplan som behandles i samme møte.  
 
Plan- og budsjettpremisser for 2011 er i hovedsak lagt i saken, men vil finjusteres etter 
fremlegging av forslag til Statsbudsjett 2011. Alle planforutsetninger for de påfølgende tre år 
er gjenstand for årlig rullering. Den fireårige planen, senest behandlet i styresak 103-2009 
Plan 2010-2013, rulleres i denne saken og ikke i egen styresak i november som tidligere. 
Langtidsbudsjettet vil være styrende for ressurs- og oppgavefordelingen de nærmeste fire 
årene. 
 
I saken vurderes utviklingstrender i behandlingstilbud, fremtidig befolkningsendringer og 
etterspørsel etter helsetjenester som vil være viktige premisser for organisering av 
helsetjenesten fremover. Helsefaglige prioriteringer og føringer rulleres, økonomisk 
handlingsrom vurderes og det foreslås prioriteringer.  
  
Helseforetakenes inntektsrammer for 2011 oppdateres og fastsettes, herunder oppdatering av 
inntektsmodell for somatisk virksomhet. Det fastsettes resultatkrav for helseforetakene i 
perioden 2011-2014. Inntektsrammer for 2012-2014 skisseres opp så langt vi kjenner dem.   
 
Samlet skal disse planforutsetningene gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i 
helseforetakene.  
 
Medbestemmelse 
Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 8. juni 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
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2. Partene er enige i at styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering 
av forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten 
som må løses innenfor fordelte rammer. Endringsarbeid og omstilling må skje i nært 
samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter. 

 
Bakgrunn/fakta/vurdering  
Utviklingstrender i behandlingstilbud, fremtidig befolkningsendringer og etterspørsel etter 
helsetjenester 
Medisinsk kunnskap og teknologi er i kontinuerlig utvikling. Behandlingstilbudet endres som 
følge av digitalisering, genteknologi og nye medikamenter og teknikker. 
Behandlingsmetodene blir mer avanserte og mer skånsomme og effektive, slik at flere 
pasienter kan behandles, oftere uten innleggelse. Økt fokus på forebygging og tidlig 
intervensjon gir mulighet til at flere får behandling.  
 
Etterspørselen etter sykehustjenester de nærmeste 20 år vil endre seg betydelig ved at 
befolkning som er 67 år og eldre blir den største gruppen pasienter. Befolkningsutviklingen 
medfører økt behov for spesialisthelsetjeneste, særlig de gruppene som får sitt tilbud nært 
hjemmet, kommunehelsetjeneste og lokalsykehus. Forekomsten av kreft, diabetes type 2, 
helseskadelig overvekt, KOLS og psykiske helseproblemer øker. I 2020 vil psykiske lidelser 
på verdensbasis, nest etter hjertekarsykdommer, være den mest utbredte 
sykdomsbelastningen. Mennesker med kreft og kroniske sykdommer lever med sykdommer i 
mange år. Vi vil derfor få en økende andel svært gamle pasienter i spesialisthelsetjenesten. 
Mange eldre og mennesker med kroniske lidelser trenger vedvarende helsehjelp, fra en 
helsetjeneste som må samarbeide bedre for at brukeren skal få et helhetlig og trygt 
tjenestetilbud.  
 
Innen de kirurgiske fagområdene vil det bli en utvikling basert på moderne behandlingsformer 
hvor nye metoder og ny teknologi fører til behov for ny organisering med økt sentralisering av 
tjenestene. Befolkningsutviklingen medfører økt behov for helsetjenester til kronikeromsorg, 
rusomsorg og psykisk helsevern. Dette er fagområder med relativt lite innslag av 
høyteknologisk/medisintekniske behandlingsformer og det er her vi finner det store volumet 
av pasienter. De vil ha behov for tilbud nært hjemmet fra kommunehelsetjeneste og 
lokalsykehus. Dette understreker nødvendigheten av å gjøre tilpasninger i dagens 
tjenestetilbud. Lokalsykehusenes innhold må derfor bedre tilpasses denne utviklingen, 
innenfor økonomiske rammer som ikke er forventet å vokse nevneverdig. Dette betyr å vri 
tjenestene mot de store grupper av pasienter og ikke binde opp store ressurser til de få ved alle 
lokalsykehus. Arbeids- og funksjonsfordeling må aksepteres og utvikles. Akuttmedisinske 
tjenester av god kvalitet må finnes ved alle lokalsykehus.  
 
Smittevernplanen for Helse Nord 2008-2011 drøftet inngående situasjonen innenfor 
infeksjonsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), herunder 
utdanningsbehov og kapasitet, sengetall, bemanning og fagkompetanse. Det er nødvendig å ha 
et selvstendig utdanningsprogram for legespesialister for å sikre at kompetansen forblir i 
landsdelen. Videre må det være tilstrekkelig mange infeksjonsmedisinske senger til å sikre 
kvalitet og erfaringsgrunnlag i opplæringen av kandidater som tar hele sin utdanning i 
landsdelen. Komplekse nye behandlingsformer, spesielt innen kirurgi, gir en økende 
forekomst av komplekse sykehusinfeksjoner etter intervensjonene. I tillegg ser man et økt 
behov for poliklinisk utredning og behandling av avanserte infeksjonssykdommer, både på 
grunn av økt reisevirksomhet og økende antall asylsøkere som krever tilrettelagt og avansert 
diagnostikk. 
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Utviklingen viser at det er behov for å utvide tilbudet til pasienter med sykelig overvekt. I dag 
opereres pasienter med sykelig overvekt i vår region ved Nordlandssykehuset HF (NLSH). 
Tilsiget av pasienter er stort og økende, og det vil være behov for økt kapasitet både i NLSH 
Bodø og i oppfølgingstilbud i alle helseforetak 
 
Framtidige endringer i tjenestetilbudet betyr at det må stilles høye krav til kompetanse hos 
helsepersonellet innen sammensatte og multiple sykdomstilstander hos eldre, innen 
akuttmedisin i primærhelsetjenesten og de øvrige prehospitale tjenestene. 
Kompetansebygging og økt utnyttelse av eksisterende kompetanse vil derfor være et stikkord 
for prioritering av ressursene framover. 
 
Endring i befolkning påvirker også arbeidskraft. Antall personer i alderen 20-64 år reduseres 
og vil medføre utfordringer. Rekruttering av arbeidskraft, slik at en større andel av 
befolkningen utdannes og tar jobb innen spesialisthelsetjenesten, vil være et viktig moment 
fremover. Samtidig øker befolkningen sterkt i aldersgruppen 65-74 år slik at tiltak for å få 
dagens arbeidsstokk til å stå lengre i arbeid må også prioriteres. Oppgaveløsning med mindre 
tilgang på kompetanse og personell vil bli sentralt de neste 20 årene.   
 
Prioritering 
For å følge opp Helse Nords strategiske mål er det vedtatt en rekke handlingsplaner. 
Oppfølging av handlingsplanene og prioritering i foretaksgruppen kan ikke bare løses 
gjennom økte tildelinger. Det vil i tillegg måtte stilles konkrete innholdskrav til helsetjenesten 
som må løses innenfor allerede fordelte rammer. Dette vil medføre omstilling og 
omprioritering i helseforetakene som må gjennomføres i nært samarbeid mellom arbeidsgiver, 
arbeidstakerne og deres representanter. Administrerende direktør anbefaler at 
inntektsmodellen legges til grunn dersom det er behov for å trekke inn midler fra 
helseforetakene. Midlene vil deretter deles ut igjen til spesifikke formål.  
 
Handlingsplanene er ambisiøse og det er Administrerende direktørs vurdering at ikke alle 
tiltak kan gjennomføres så raskt som foreslått under gjeldene økonomiske forutsetninger. 
Tiltak som ikke er foreslått prioritert i saken foreslås dermed utsatt inntil de eksplisitt tas inn i 
rullering av langtidsbudsjettet. Når tiltak kan fases inn vil avhenge av økonomisk 
handlingsrom og vurdering av omstillingsevne i helseforetakene. Vurdering av 
omstillingsevne vil skje i dialog med helseforetakene.  
 
Prioritering foretatt i styresak 103-2009 Plan 2010-2013 legges fremdeles til grunn og danner 
grunnlag for perioden 2011-2014. Dette innebærer blant annet å videreutvikle gode 
lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelse- og 
sosialtjeneste, utvikle helhetlige behandlingsforløp og styrke tverrfaglig spesialisert 
behandling til rusmiddelmisbrukere.  
 
Adm. direktør foreslår at oppfølging av smittevernplanen, herunder utvidelse av 
infeksjonsposten ved UNN prioriteres fra 2011. Det vil ikke være mulig å etablere 
tilstrekkelig kompetanse for håndtering av mer sjeldne, potensielt alvorlige 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 50



infeksjonssykdommer annet enn ved regionssykehuset, og utvidelsen vil ha en betydelig 
regional effekt.  
 
Fremover skal tilbudene fortsatt bedres overfor eldre og mennesker med kroniske og 
sammensatte lidelser. Det samme gjelder overfor personer med sykelig overvekt, psykiske 
lidelser, rusmiddelavhengighet, og ME1

 

. For å løse ufordringene skal samhandlingen internt i 
spesialisthelsetjenesten og med helse- og sosialtjenestene i kommunene styrkes. 
Helsefremmende tiltak og forebygging skal også vektlegges. 

Helse Nord har i 2009 og 2010 fått økt inntektene betydelig.  I hovedsak er dette et resultat av 
at skjevfordeling mellom regioner nå er rettet opp, men også gjennom bevilgninger til 
finansiering av økte pensjonskostnader og gjennom realvekst til økt aktivitet. Nasjonal 
inntektsmodell vil isolert sett medføre en reduksjon i inntekter for Helse Nord i årene 
fremover. Samtidig kan det trolig forventes en realvekst som følge av forventet økt 
etterspørsel etter helsetjenester. Det forventes derfor at inntektene vil flate ut og at vi må 
planlegge innenfor strammere økonomiske rammer. Administrerende direktør legger i til 
grunn forventet 0-vekst i budsjett 2011 og 0,5 % realvekst i perioden 2012-2014 for sektoren. 
 
I sum anslås det at nettoeffekten av effekt av nasjonal inntektsmodell og forventede 
bevilgninger til realvekst vil gi Helse Nord et økonomisk handlingsrom grovt anslått til 15 
mill kr årlig fra 2012 som foreslås disponert til prioriterte områder i saken. Ved avvik fra 
denne planforutsetningen vil tiltak måtte skyves i tid og/eller omstillings- og 
effektiviseringskrav økes.  I tillegg foreslås 5 mill kr disponert for 2011. Disse finansieres 
med effektiviseringskrav til Helse Nord RHF. Administrerende direktør foreslår at følgende 
områder følges opp med økte bevilgninger i perioden: 
 
• Oppfølging av smittevernplanen herunder utvidelse av infeksjonsposten ved UNN. 
• Kompetansebygging innenfor prehospitale og hospitale tjenester i henhold til 

opptrappingsplan for traumebehandling. 
• Veileding og kompetansebygging mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 
• Økt kapasitet innen kronikerfagene – utdanning og oppretting av nye legestillinger innen 

geriatri, revmatologi, fysikalsk medisin, lungemedisin og nevrologi. 
• Omstillingstiltak for gjennomføring av ny nasjonal strategi for svangerskap, fødsels- og 

barselsomsorg. 
• Omstillingstiltak innenfor barne- og ungdomspsykiatri for bedre effektivitet og økt 

kapasitet. 
• Økt kapasitet på poliklinikk og ambulante team innen rusomsorgen. 
• Sterkere satsing på helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og samiske 

forhold. 
• Utvide tilbud til pasienter med sykelig overvekt.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 ME = myalgisk encefalopati (kronisk utmattelsessyndrom) 
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Tentativ innfasning følger av tabellen nedenfor. Ytterligere konkretisering av beløp og 
fordeling mellom helseforetak foreslås gjennomført, når handlingsrommet er kjent. Ved 
inntektsvekst utover forutsetningene vil tiltak kunne fremskyndes eller styrkes. Dersom 
forutsetningene svikter, vil tiltak måtte skyves ut i tid eller reduseres eller 
effektiviseringskravene i heleforetakene økes.  
 
Forventet økonomisk handlingsrom og prioritering 2011 2012 2013 2014
Forventet handlingsrom 5 000 20 000 35 000 50 000
Forslag til prioritering: 
Kronikeromsorg, tiltak samhandlingsreform, sykelig overvekt, omstilling BUP, fødselsomsorg 3 000 12 000 20 000
Smittevernplan, herunder infeksjonspost 5 000 10 000 10 000 10 000
Kompetansebygging prehospitale tjenester/akuttberedskap/traume 1 000 2 000 2 000
Rusomsorg (ambulant team/poliklinikk) 3 000 5 000 8 000
Helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og samiske forhold 3 000 6 000 10 000
Til disp 0 0 0 0  
 
Strategiplaner for kompetanse, kvalitet og lokalsykehus er under arbeid i 2010 og faglige og 
økonomiske konsekvenser må vurderes i rullering av plan. Det samme gjelder konsekvenser 
av samhandlingsreformen og nordområdesatsning.   
 
Resultatkrav 
Styret har tidligere vedtatt å holde tilbake inntekter for å finansiere fremtidig økte kostnader 
som følge av investeringer. I tillegg har styret lagt til grunn at det settes overskuddskrav 
tilsvarende reduksjon i åpningsbalanseavskrivningene, slik at kostnadsbortfallet ikke bindes 
opp i andre permanente tiltak. Dette styrker likviditeten i foretaksgruppen og øker 
mulighetene for å gjennomføre ønskede investeringer.  
 
Senest i styresak 68-2009 Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til 
investeringsramme, ble resultatkrav per helseforetak for perioden 2010-2018 skissert opp. 
Resultatkravene bygde på ovennevnte strategi samt mindre overskuddskrav (”buffere”) for å 
styrke investeringsmulighetene. Sammenlignet med sak 68-2009 er nedtrappingen av 
resultatkrav ved Nordlandssykehuset (NLSH) skjøvet ett år som følge av at avskrivninger slår 
inn noe senere enn tidligere lagt til grunn. Samtidig foreslår Administrerende direktør at 
helseforetakets resultatkrav for 2011 settes til 32 mill kr, tilsvarende resultatkravet for 2010. 
Dette er en lettelse på 7 mill kr sammenlignet med sak 68-2009 som begrunnes med stor 
omstillingsbelastning. Videre foreslås det at resultatkravet til UNN settes til 0 i 2011 og 20 
mill kr i 2012. Dette er en lettelse på 10 mill kr i 2011 og en skjerping på 10 mill kr i 2012. 
Begrunnelsen for dette er i hovedsak at inntektsmodellen i 2011 reduserer UNN's ramme med 
22,8 mill kr, en effekt som forventes å snu i 2012. For å redusere disse midlertidige effektene 
foreslås det å justere resultatkravene mellom 2011 og 2012.  
Administrerende direktør foreslår at disse resultatkravene legges til grunn i budsjett for 2011-
2014.  
 
Resultatkrav 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014
Helse Nord RHF inkl IKT 143 000 143 000 143 000 143 000 47 000
Helse Finnmark HF 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000
UNN HF 10 000 0 20 000 24 000 38 000
Nordlandssykehuset HF 32 000 32 000 41 000 42 000 5 000
Helgelandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Apotek Nord HF 0 0 0 0 0
Sum 195 000 185 000 214 000 219 000 110 000  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 52



Helseforetakenes inntektsrammer  
Helseforetakenes inntektsrammer er oppdatert med bevilgninger til konkrete tiltak og som 
følge av oppdatering av inntektsmodellen for somatikk. Helseforetakenes basisrammer er 
justert for følgende forhold:   
 
• Betaling til helsebibliotek  
Helse Nord RHF har inngått avtaler om betaling for bruk av tilbudet til Helsebiblioteket som 
medfører ca 1 mill kroner i økte kostnader for RHF, mens helseforetakene får reduserte 
kostnader. Det foreslås derfor å trekke inn 1 mill kroner fra helseforetakene basert på 
inntektsmodell for somatikk.   
 
• Egenandelsregistrering/frikort  
Helse Nord RHF er pålagt å etablere rutiner som sikrer elektronisk innsending av 
opplysninger om egenandeler, slik at frikort sendes automatisk når den enkelte pasient har 
krav på det. I budsjettet er det satt av 3,5 mill kroner til formålet som fordeles til 
helseforetakene. 
 
• Trykktank  
UNN’s basisramme foreslås økt med 0,5 mill kr til etablering av trykktank. UNN bruker 
trykktanken til avansert behandling av regionpasienter. Denne tjenesten utføres i dag av 
Sjøforsvaret, men tjenesten slik den er i dag vil opphøre i sammenheng med nedlegging av 
Olavsvern som operativ base. UNN har avtale med forsvaret om bruk av trykktanken til juni 
2011. 
 
• Tolketjeneste i Helse Finnmark.  
I brev av 13.1.2010 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pålagt Helse Nord RHF å 
finansiere et toårig tolkeprosjekt ved Helse Finnmark HF. Foretaket har søkt om til sammen 2 
mill kroner. Det er tidligere bevilget 1 mill kr i 2010 og det foreslås å bevilge 1 mill kroner til 
Helse Finnmark HF i 2011. Midlene dras inn igjen i 2012.  
 
• Betaling for kjøp av private rehabiliteringsplasser i andre regioner og behandling 

ved Modum Bad 
I 2009 har Helse Nord RHF betalt for kjøp av private rehabiliteringsplasser i andre regioner 
og for kjøp av psykiatribehandling ved Modum Bad (80 % av kostnaden betalt av RHF, 
resterende 20 % har vært betalt av helseforetaket).  
Administrerende direktør foreslår at hele finansieringsansvaret legges til helseforetakene og 
budsjetterte midler i RHF fordeles til helseforetakene gjennom behovskomponenten i 
inntektsmodellen.  
 
• Inndragning nasjonal inntektsmodell 
Det forventes et trekk som følge av regional inntektsmodell i størrelsesorden 30-35 mill kr i 
2010. Helse Nord RHF kan delvis håndtere dette trekket gjennom frigjøring av ressurser fra 
avsluttede prosjekter med mer, men det er behov for å fordele deler av trekket på 
helseforetakene. Administrerende direktør foreslår derfor at 20 mill kr dras inn fra 
helseforetakene nå. Inntektsmodell for somatikk legges til grunn for fordelingen.   
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• Smittevern 
I 2009 startet et prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og styrke 
samhandlingen mellom sykehus og kommuner. Prosjektet avsluttes 1. juli 2010 og midlene 
skulle vært tilbakeført RHF. Midlene til stillingene foreslås innarbeidet permanent til 
smittevern i helseforetakene i henhold til smittevernplanen. 
 
Oppdatering av Helse Nords inntektsmodell  
Inntektsmodellen for somatikk er oppdatert ved at kriterieverdier er oppdatert og at 
kronikersatsningen er faset inn i modellen i tråd med tidligere vedtak.  
 
Oppdateringen medfører følgende justeringer i rammene for 2011:  
 

Helgeland NLSH UNN Finnmark 
SUM 3 273 13 377 -22 823 6 173

Effekter oppdatering inntektsfordelingsmodell budsjett 2011 (i 1000 kr) 

 
 
Bakgrunn for reduksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er i hovedsak redusert 
aktivitet ved UNN i 2009 (og dermed lavere betaling fra de andre helseforetakene), samt at 
øvrige helseforetak har styrket sin relative forskningsandel i siste treårsperiode. Disse 
trendene forventes å snu i 2012.   
 
Det er ønskelig å etablere en objektiv fordelingsmodell for rusomsorg og psykisk helsevern 
som skal stimulere til samarbeid og effektiv ressursbruk. Midler til rusomsorgen er i dag 
fordelt på bakgrunn av regionale funksjoner og befolkning, mens midler til psykisk helse er 
fordelt basert på historisk fordeling og konkrete prosjekter i opptrappingsplanen. En objektiv 
inntektsmodell vil bedre legge grunnlag for et likeverdig tilbud og Administrerende direktør 
vil på denne bakgrunn starte et regionalt arbeid med å utvikle fordelingsmodell for 
rusbehandling og psykisk helse. Det tas sikte på behandling av ny inntektsfordelingsmodell 
juni 2011 med sikte på implementering fra 2012.  
 
Innfasing av inntektsmodell for psykisk helse og rusomsorg vil medføre omfordeling av 
inntekter mellom helseforetakene. Basert på en vurdering av befolkningstall og fordeling av 
ressurser i dag er det nærliggende å anta at midler innen psykisk helse vil flyttes til 
Helgelandssykehuset.  
 
I forbindelse med nedleggelse av Hålogalandssykehuset HF ble full ansvarsoverføring av 
psykiatritilbudet i Ofoten til UNN utsatt. Det foreslås nå at UNN skal overta fullt faglig og 
økonomisk ansvar for psykiatritilbudet i Ofoten fra 1. januar 2011. Ansvarsoverføringen vil 
gjennomføres som et fellesprosjekt mellom UNN, NLSH og RHF.  
 
Finansieringen av psykiatritilbudet vil bli håndtert i inntektsfordelingsmodellen, når den 
utvides til også å omfatte rus og psykiatri. Dette vil skje fra og med 2012 og det er derfor 
behov for annen løsning i tiden frem til utvidet inntektsmodell er på plass.  Adm. direktør 
foreslår derfor at det allerede for 2011 foretas et mindre trekk (1 %) i helseforetakenes 
basisramme til psykisk helse og rusomsorg. Disse midlene foreslås delt ut til konkrete tiltak 
ved Helgelandssykehuset HF (forventet effekt av inntektsmodell) og UNN (sørge-for-ansvar 
for Ofoten). Dette vil være en første innfasning av modellen og den gradvise tilnærmingen vil 
forberede helseforetakene til omstilling.  
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Dette innebærer følgende omfordeling:  

Rammejustering psykisk helse 2011 Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Vedtatt ramme 2010 244 928 678 156 632 081 134 120 75 914 1 765 199
Kjøp Modum Bad 1 833 4 541 3 296 2 030 -11 700 0
Trekk 1,0 % -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 -16 893
Sørge for ansvar Ofoten 13 393 13 393
Konkrete tiltak Helgeland 3 500 3 500
Forslag ramme 2011 244 312 689 308 629 056 138 309 64 214 1 765 199  

Hvilke tiltak som skal iverksettes ved Helgelandssykehuset vil avklares i dialog med 
helseforetaket (ambulant team med mer).  
 
Samlet oversikt over forslag til justeringer følger av tabellen.  
 

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 538 1 347 1 033 582 0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering -14 500 2 272 5 628 4 084 2 516 0
Gjestepasientkjøp Modum Bad -11 700 1 833 4 541 3 296 2 030 0
Trekk nasjonal inntektsmodell -35 000 -35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell 20 000 -2 736 -9 049 -5 298 -2 917 0
Helsebiblioteket 1 000 -137 -465 -252 -146 0
Trykktank -500 500 0
Oppdatering inntektsmodell 6 173 -22 823 13 377 3 273 0
Rusinstitusjon Helgeland -5 000 5 000 0
1 % trekk psykiatri 16 893 -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten -13 393 13 393 0
Psykiatritiltak Helgeland -3 500 3 500 0
Sum forslag til basisramme 2011 920 212 124 603 1 231 254 3 863 998 2 366 191 970 424 9 476 682  
 
Tabellen nedenfor fremstiller basisramme for 2011 og beste estimat for 2012-2014 
sammenlignet med vedtatt basisramme for 2010. Foreslåtte endringer i saken er innarbeidet. I 
2012 forventes effektene av regional inntektsmodell å snu tilbake til fordel for UNN.   
Effekt av regional inntektsmodell er derfor innarbeidet i tall for 2011, men ”nullstilt” for 
2012-2014. Kun estimat av forventet flytting av ressurser fra Helgeland til UNN som følge av 
befolkningsendring er innarbeidet. I tillegg kommer andre endringer som følge av oppdatering 
av inntektsmodell (ikke innarbeidet i tabellen).   
 
Basisramme 2011-2014 2010 2011 2012 2013 2014
Helse Nord RHF 970 412 925 212 941 212 956 212 971 212
Styrets disp (netto rente kommer i tillegg) 124 603 124 603 124 603 124 603 28 603
Helgelandssykehuset 957 927 970 424 966 151 965 151 964 151
Nordlandssykehuset 2 356 272 2 366 191 2 352 814 2 352 814 2 448 814
UNN 3 877 708 3 863 998 3 874 112 3 875 112 3 876 112
Helse Finnmark 1 224 760 1 231 254 1 224 081 1 224 081 1 224 081
SUM 9 511 682 9 481 682 9 482 973 9 497 973 9 512 973  
 
Konklusjon 
Befolkningsutviklingen medfører økt behov for helsetjenester til kronikeromsorg, rusomsorg 
og psykisk helsevern. Framtidige endringer i tjenestetilbudet betyr større krav til kompetanse 
hos helsepersonellet innen sammensatte og multiple sykdomstilstander hos eldre, innen 
akuttmedisin i primærhelsetjenesten og de øvrige prehospitale tjenestene.  
 
Oppfølging av fagplaner og prioritering av ønskede områder kan ikke bare løses gjennom økte 
tildelinger. Administrerende direktør foreslår derfor en strategi hvor det i tillegg stilles 
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konkrete innholdskrav til helsetjenesten som må løses innenfor allerede fordelte rammer. 
Dette vil medføre omstilling og omprioritering i helseforetakene. Handlingsplanene er 
ambisiøse og alle tiltak i handlingsplanene kan ikke gjennomføres så raskt som foreslått under 
gjeldene økonomiske forutsetninger. Tiltak som ikke er foreslått prioritert i saken foreslås 
dermed utsatt inntil de eksplisitt tas inn i rullering av langtidsbudsjettet. Når tiltak kan fases 
inn avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av omstillingsevne i helseforetakene.  
 
Under gjeldene økonomiske forutsetninger foreslås prioriterte områder som nevnt i saken lagt 
til grunn for budsjett 2011-2014.   
 
Foretaksgruppens inntektsrammer vurderes som relativt forutsigbare, og etter to år med sterk 
inntektsvekst forventes en utflatning i inntekter. Grovt anslått vurderes det at Helse Nord har 
et økonomisk handlingsrom tilsvarende ca 15 mill kr fra 2012, forutsatt 0,5 % årlig realvekst i 
sektoren fra 2012. Midlene foreslås disponert til konkrete områder, mens øvrige innholdskrav 
i fagplaner vil måtte løses gjennom endring innenfor eksisterende rammer. Forventning om 
lavere inntektsvekst vil medføre tøffere prioriteringer og større omstillingsbehov.  
 
Resultatkrav for perioden 2011-2014 er satt og inntektsrammer for 2011 er fastsatte. 
Inntektsrammer for 2012-2014 er skissert opp. Disse planforutsetningene gir helseforetakene 
grunnlag for det konkrete budsjettarbeidet, og gir sammen med foreslåtte investeringsrammer, 
jf egen sak, grunnlag for langsiktig planlegging.    
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Forventning om lavere inntektsvekst fremover medfører strengere prioriteringer og større 

omstillingsbehov. Styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering av 
forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten 
som må løses innenfor allerede fordelte rammer.  I planperioden legges det opp til at 
følgende områder følges opp med økte bevilgninger:  
• Oppfølging av smittevernplanen herunder utvidelse av infeksjonsposten ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
• Kompetansebygging innenfor prehospitale og hospitale tjenester i henhold til 

opptrappingsplan for traumebehandling. 
• Veileding og kompetansebygging mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 
• Økt kapasitet innen kronikerfagene, utdanning og oppretting av nye legestillinger 

innen geriatri, revmatologi, fysikalsk medisin, lungemedisin og nevrologi. 
• Omstillingstiltak for gjennomføring av ny nasjonal strategi for svangerskap, fødsels- 

og barselsomsorg. 
• Omstillingstiltak innenfor barne- og ungdomspsykiatri for bedre effektivitet og økt 

kapasitet. 
• Økt kapasitet på poliklinikk og ambulante team innen rusomsorgen. 
• Sterkere satsing på helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og 

samiske forhold 
• Bedre tilbudet til pasienter med sykelig overvekt.  

2. Handlingsplanene er ambisiøse og alle tiltak kan ikke gjennomføres så raskt som foreslått 
under gjeldene økonomiske forutsetninger. Tiltak som ikke er foreslått prioritert i saken, 
utsettes inntil de eksplisitt tas inn i rullering av langtidsbudsjettet. Når tiltak kan fases inn, 
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vil avhenge av økonomisk handlingsrom og vurdering av omstillingsevne i 
helseforetakene.  

3. Aktivitetsveksten innen psykisk helsevern, rus og kronikeromsorgen skal være større enn 
for somatikken. Dette kravet vil ligge fast, inntil den nødvendige oppbygging av 
satsningsområdene er oppnådd. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg 
må aktiviteten fremdeles styrkes. 

4. Resultatkrav for 2011-2014 fastsettes slik:  

Resultatkrav 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014
Helse Nord RHF inkl IKT 143 000 143 000 143 000 143 000 47 000
Helse Finnmark HF 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000
UNN HF 10 000 0 20 000 24 000 38 000
Nordlandssykehuset HF 32 000 32 000 41 000 42 000 5 000
Helgelandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Apotek Nord HF 0 0 0 0 0
Sum 195 000 185 000 214 000 219 000 110 000  

5. Helseforetakenes basisramme til psykisk helsevern reduseres med 1 % som en forsiktig 
forberedelse på ny regional inntektsmodell.   

6. Basisrammer for 2011 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik:  

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 538 1 347 1 033 582 0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering -14 500 2 272 5 628 4 084 2 516 0
Gjestepasientkjøp Modum Bad -11 700 1 833 4 541 3 296 2 030 0
Trekk nasjonal inntektsmodell -35 000 -35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell 20 000 -2 736 -9 049 -5 298 -2 917 0
Helsebiblioteket 1 000 -137 -465 -252 -146 0
Trykktank -500 500 0
Oppdatering inntektsmodell 6 173 -22 823 13 377 3 273 0
Rusinstitusjon Helgeland -5 000 5 000 0
1 % trekk psykiatri 16 893 -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten -13 393 13 393 0
Psykiatritiltak Helgeland -3 500 3 500 0
Sum forslag til basisramme 2011 920 212 124 603 1 231 254 3 863 998 2 366 191 970 424 9 476 682  

 
7. Utdelte midler i 2009 til prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og 

styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner innarbeides permanent til smittevern 
i helseforetakene i henhold til smittevernplanen. 

Bodø, den 14. juni 2010 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  Utredning  
 
Utrykte vedlegg:  Budsjettinnspill fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  

Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF 
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Rullerende plan og langtidsbudsjett    
Som en del av plan- og budsjettprosessen har denne styresaken om budsjett tradisjonelt sett 
lagt rammer og føringer for det konkrete budsjettarbeidet i helseforetakene. Administrerende 
direktør utvider nå styrebehandlingen fra kun å omhandle budsjett 2011, til også å inneholde 
rammebetingelser og planrammer for 4 år fremover. Formålet med denne endringen er å 
skape mest mulig forutsigbare rammebetingelser slik at det legges til rette for en mer 
langsiktig planlegging av omstillingstiltak, endringer i tilbudet og gjennomføring av 
investeringer i foretaksgruppen. Hovedmålet med langtidsbudsjett er å skape gode prosesser 
for omstilling og kontinuerlig økonomisk kontroll.  
 
Langtidsbudsjettet vil være styrende for ressurs- og oppgavefordelingen de nærmeste fire 
årene og vil rulleres hvert år. Budsjett og planpremisser for neste år (2011) legges i saken, 
men finjusteres etter fremlegging av forslag til Statsbudsjett i oktober. Alle planforutsetninger 
for påfølgende 3-års periode (2012-2014) er gjenstand for årlig rullering.  
 
Mye av informasjonen om plan, resultatkrav mv er tidligere fremstilt, jf blant annet styresak 
103-2009 Plan 2010-2013, styresak 64-2008 Investeringsplan 2009-2018, styresak 68-2009 
Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til investeringsrammer.  Denne 
saken innebærer dermed en samling, koordinering og oppdatering av planforutsetninger.  
Dette innebærer videre at 4-årig plan (jf styresak 103- 2009 Plan 2010-2013) rulleres i denne 
saken og ikke i egen styresak i november som tidligere.  
 
Fastsetting av investeringsrammer og likviditetsvurderinger gjøres i sak om rullering av 
investeringsplan som behandles i egen sak i samme møte. Helseforetakene er i brev av 25. 
mars bedt om å komme med innspill til Helse Nords budsjett for 2011-2014 og rullering av 
investeringsplan 2018. Alle helseforetakene har styrebehandlet bærekraftsanalyser og Helse 
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Finnmark og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har kommet med konkrete innspill til 
budsjett 2011-2014. Budsjettinnspill fra UNN og Finnmark følger som utrykte vedlegg.     
Denne utredningen omfatter blant annet:  
 

• Faglige føringer og prioriteringer for årene framover, jf plan 2010-2013 –styresak 
103/2009 og rullering av denne.  

• Framskriving av befolkningsendringer  
• Vurdering av økonomisk handlefrihet og forslag til prioritering 
• Oppdatering av inntektsfordelingsmodell, simulering av forventet videre utvikling.  
• Fastsetting av planrammer for drift i 2011-2014 

Planforutsetninger og rammebetingelser  
Oppdragsdokument og foretaksmøter gir de viktigste føringene for Helse Nords arbeid. 
Videre er samhandlingsreformen under utforming, egen lokalsykehusstrategi og øvrige planer 
og prioriteringer er andre viktige planforutsetninger.   
 
Per dato er det få holdepunkter for å beskrive samhandlingsreformens konsekvenser for 
spesialisthelsetjenesten. Organiseringen av spesialisthelsetjenesten må koordineres med 
forventet fremtidig utvikling av struktur, organisasjon, ansvar, etterspørsel, demografi mv. 
Hovedutfordringen vil være å få tilgang på kunnskap og kompetanse for å løse 
pasientoppgavene på den mest hensiktsmessige måten og på laveste effektive omsorgsnivå. I 
grove trekk forventes egen strategi å sammenfalle med intensjonene i samhandlingsreformen. 
Finansieringssystemer for reformen er ikke kjent.  
 
Strategiplaner for kompetanse, kvalitet og lokalsykehus er under arbeid i 2010 og faglige og 
økonomiske konsekvenser må vurderes i rullering av plan. Det samme gjelder konsekvenser 
av samhandlingsreformen og nordområdesatsning.   

I styresak 103-2009 Plan 2010-2013, behandlet i november 2009, ble planer og prioriteringer 
for perioden gjennomgått. I det følgende gjengis og revideres planen og konsekvenser for 
budsjett 2011-2014 vurderes.   

Mål  
Helse Nords vedtatte strategiske mål er:  

• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 

praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
• Å eliminere uverdige ventetider 
• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
• Å satse på forskning for å sikre rekruttering, kvalitet på tjenestene og en fagkritisk 

evaluerende kultur. 
• At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige 

omveier, forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 
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• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse på 
tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 

• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for 
å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 

• Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som 
de kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning ivaretas 

• At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil, 
gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred mobilisering av 
landsdelens befolkning. 

• Å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten. 
 

For å følge opp disse målene har Helse Nord vedtatt handlingsplaner for en rekke fagområder. 
Samlet sett gir disse planene oversikt over nødvendige tiltak for å styrke tilbudet til de store 
pasientgruppene i Helse Nord.  

Helsefaglige prioriteringer og føringer 2011-2014  
I styresak 103-2009 Plan 2010-2013 ble følgende prioritert i planperioden:  

1. Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
2. Styrke samhandlingen med primærhelse- og sosialtjeneste og utvikle helhetlige 

behandlingsforløp.  
3. Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
4. Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
5. Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
6. Styrke forskningsinnsats, satse målrettet ut fra forskningsstrategi, og få fram mer 

behovsdrevet- og forskningsdrevet innovasjon 
7. Styrke fagutvikling og fagnettverk  
8. Fortsatt satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
9. Videreutvikle brukermedvirkning 
10. Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
 
Følgende ble også vedtatt i samme sak:  
 
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. 
 
Oppfølgingsarbeidet på dette området er startet, men konklusjoner er ikke klar for å 
innarbeides i denne rulleringen.  

Aktiviteten innen psykisk helsevern, rus og kronikeromsorgen skal prosentvis være større enn 
for somatikken. Dette kravet vil ligge fast over flere år inntil den nødvendige oppbygging av 
satsningsområdene er oppnådd. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg må 
aktiviteten fremdeles styrkes. Tjenestetilbudet innen indremedisinske fagområder er 
mangelfullt i forhold til kapasitet, særlig overfor pasienter med revmatisk sykdom, 
lungesykdommer, geriatri, nyreerstattende behandling og smertebehandling. Kirurgisk 
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aktivitet skal ikke øke. Ovennevnte prioritering legges fremdeles til grunn og danner grunnlag 
for budsjett 2011-2014. Konkrete krav til prioritering og aktivitet stilles i 
oppdragsdokumentene til helseforetakene. 

Utviklingstrender i behandlingstilbud og etterspørsel etter helsetjenester  
Medisinsk kunnskap og teknologi er i kontinuerlig utvikling. Behandlingstilbudet endres, bl.a. 
som følge av digitalisering, genteknologi, nye medikamenter og teknikker. 
Behandlingsmetodene blir mer avanserte, men også mer skånsomme og effektive, slik at flere 
pasienter kan behandles, oftere uten innleggelse. Økt fokus på forebygging og tidlig 
intervensjon gir mulighet til at flere får behandling. Noen trekk som preger utviklingen: 

• Kreftsykdommer fortsetter å øke betydelig. Antallet som lever med kreft øker. 
• Nye tilfeller av hjertesykdommer ser ut til å stabiliseres eller gå litt ned i alle 

aldersgrupper. Antallet som lever med hjertesykdommer vil imidlertid øke, men neppe 
mer enn befolkningsutviklingen.  

• Perifere karsykdommer viser en relativ økning både for nye tilfeller og antall som lever 
med slike sykdommer. Økningen er i første rekke knyttet til pasienter med diabetes type 
II. 

• Astma, allergi og luftveissykdommer vil øke mer enn befolkningsutviklingen tilsier. 
• Sykdommer knyttet til fedme og overvekt, som diabetes, artrose1, hypertoni2

• Problemer knyttet til nye infeksjonssykdommer, forårsaket av multiresistente 
mikroorganismer, forventes å øke. 

 m.v. vil øke 
kraftig pga endrede vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. 

• Psykososiale problemer knyttet til sosial ustabilitet, svakere sosiale nettverk og sosiale 
ulikheter, og som bidrar til mer helseproblemer og dårligere livskvalitet for utsatte 
grupper, ser ut til å øke. 

• For enkelte grupper preges sykdomsbildet i større grad av skader som følge av vold, 
rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser.  

• Antall unge mennesker med depresjoner, selvmord- og selvskadingsproblematikk, samt 
antall mennesker med rus- og alvorlige psykiske lidelser, øker 

• Alvorlige adferdsforstyrrelser og ADHD viser økning blant barn og unge.  
 

Dagens pasienter stiller krav til informasjon, medbestemmelse, kvalitet og valgfrihet, og har 
for eksempel rett til nødvendig helsehjelp, fritt sykehusvalg og individuell plan. I tillegg 
endres også befolkningens opplevelse av lidelser og plager. Sammen med flere muligheter til 
å avdekke og behandle sykdom og helsetilstand, vil dette både skape økte forventninger til 
helsevesenet og gi større behov for helsetjenester. Dette krever kontinuerlig omstilling, 
utvikling og prioritering innen og mellom tjenestetilbudene. 

I forhold til sykdomsutviklingen innenfor pasientgruppene som omfattes av kronikersatsingen 
i Helse Nord vil det være nødvendig med en økt innsats innen fagområdet lungesykdommer. 
Helse Nord har lav dekning av lungeleger med mindre enn 50 % av anbefalte normtall og det 
er i dag et betydelig antall fristbrudd for behandling. En svært stor andel av flyktninger og 
asylsøkere har vært i kontakt med tuberkulose noe som medfører økt antall søknader til 

                                                           
1 leddlidelser 
2 forhøyet blodtrykk 
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lungeavdelingene. En regner i dag at mellom 35 og 50 % av alle flyktninger som ankommer 
Norge må følges opp av spesialisthelsetjenesten.  

Tilbudene må fortsatt bedres overfor eldre og mennesker med kroniske og sammensatte 
lidelser. Det samme gjelder overfor personer med sykelig overvekt, psykiske lidelser, 
rusmiddelavhengighet, og ME. For å løse ufordringene er det nødvendig å styrke 
samhandlingen internt i spesialisthelsetjenesten og med helse- og sosialtjenestene i 
kommunene. Helsefremmende tiltak og forebygging må også vektlegges. Partnerskapsavtale 
mellom fylkeskommunene og Helse Nord er et godt grunnlag. 

Helse Nord ser arbeidet med prioritering og kvalitetsforbedring i sammenheng. Riktig 
prioritering og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er våre 
viktigste virkemidler for å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære 
av egne erfaringer gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning som fokuserer på 
behandlingsresultat.  

Endringer i aldersfordelt befolkning  
Tabeller og tall nedenfor er basert på fremskrivning av befolkningsendringer (tall fra 
Statistisk sentralbyrå, forutsatt middels nasjonal vekst).  

Befolkningen i dag 
Tabellene nedenfor viser aldersfordelt befolkning per 1.1.2010.  

• Nord-Norge har en befolkning på 466.000 per 1.1.2010. 39,4 % (183.000) av 
befolkningen sokner til UNN.   

0-4 år 5-19 år 20-39 år 40-64 år 65-74 år 75-89 år 90+ SUM
Helgeland 4 076 15 570 17 076 26 783 7 057 5 898 675 77 135
Nordland 7 516 26 403 31 434 45 120 11 268 9 423 1 068 132 232
UNN 11 003 35 774 46 371 62 167 14 923 11 967 1 194 183 399
Finnmark 4 309 14 764 18 269 24 961 5 804 4 377 372 72 856
SUM 26 904 92 511 113 150 159 031 39 052 31 665 3 308 465 621  

2010 0-4 år 5-19 år 20-39 år 40-64 år 65-74 år 75-89 år 90+ SUM
Helgeland 5,3 % 20,2 % 22,1 % 34,7 % 9,1 % 7,6 % 0,9 % 100,0 %
Nordland 5,7 % 20,0 % 23,8 % 34,1 % 8,5 % 7,1 % 0,8 % 100,0 %
UNN 6,0 % 19,5 % 25,3 % 33,9 % 8,1 % 6,5 % 0,7 % 100,0 %
Finnmark 5,9 % 20,3 % 25,1 % 34,3 % 8,0 % 6,0 % 0,5 % 100,0 %
SUM 5,8 % 19,9 % 24,3 % 34,2 % 8,4 % 6,8 % 0,7 % 100,0 %  

• 15,9 % (8,4 % +6,8 % +0,7 %) av befolkningen er 65 år eller eldre. Tilsvarer 74.000 
personer. 

• Helgelandssykehuset har i dag relativt sett en eldre befolkning sammenlignet med 
øvrige helseforetak. 17,6 % av helseforetakets befolkning er 65 år eller eldre.  15,3 % 
av UNNs befolkning er 65 år eller eldre.  

• 58,5 % er mellom 20 og 64 år (24,3 % + 34,2 %). Tilsvarer 272.000 personer. 56,8 % 
av Helgelandssykehusets befolkning er i denne aldersgruppen. For UNN er andelen 
59,2 %.  

• 25,7 % er 0-19 år (5,8 % +19,9 %). Tilsvarer 119.000 personer.  
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Befolkningsendring 2010-2020-2030, ved middels nasjonal vekst 
Tabellene nedenfor viser fremskrevet aldersfordelt befolkning og fordeling i henholdsvis 
2020 og 2030.  

2020 0-4 år 5-19 år 20-39 år 40-64 år 65-74 år 75-89 år 90+ SUM
Helgeland -1,1 % -13,7 % -3,2 % -4,7 % 30,8 % 12,5 % 16,9 % -1,2 %
Nordland 3,3 % -8,7 % 2,0 % -1,7 % 40,1 % 11,3 % 22,9 % 2,8 %
UNN 2,1 % -6,7 % 3,4 % -1,0 % 42,3 % 15,0 % 28,2 % 4,0 %
Finnmark -2,1 % -13,4 % -1,4 % -3,9 % 44,8 % 17,0 % 25,3 % 0,2 %
SUM 1,3 % -9,5 % 1,3 % -2,3 % 39,9 % 13,7 % 23,9 % 2,2 %  

2030 0-4 år 5-19 år 20-39 år 40-64 år 65-74 år 75-89 år 90+ SUM
Helgeland -3,4 % -15,8 % -5,7 % -12,7 % 36,4 % 52,1 % 38,4 % -1,4 %
Nordland 4,8 % -5,7 % 1,4 % -5,2 % 46,3 % 61,6 % 35,7 % 6,3 %
UNN 4,4 % -3,9 % 4,3 % -3,7 % 46,8 % 69,2 % 48,5 % 8,0 %
Finnmark -0,4 % -13,7 % -1,6 % -8,6 % 44,4 % 73,4 % 55,6 % 2,1 %
SUM 2,5 % -8,0 % 1,0 % -6,4 % 44,4 % 64,3 % 43,1 % 5,0 %  

• Det anslås en befolkningsvekst i Nord-Norge på 2,2 % (ca 10.000 personer) per 2020 
og 5,0 % per 2030 (ca 23.000 personer).  

• Befolkning i NLSH og UNNs opptaksområde vil øke relativt jevnt frem mot år 2030  

• Befolkningen reduseres i Helgelandssykehusets opptaksområde, særlig frem mot 2020. 

• Andelen eldre øker fremover, men relativt sett mindre i Helgelandssykehuset som har 
størst andel eldre i dag.  

• Befolkning i Helse Finnmarks opptaksområde er stabil frem mot 2020, men anslås å 
øke noe frem mot år 2030.  

Figuren nedenfor viser anslått utvikling i aldersfordelt befolkning for Helse Nord.  
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• Antall personer i aldersgruppen 20-39 viser en mindre vekst i perioden, mens 
aldersgruppen 40-64 reduseres.  
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• Aldersgruppen 65-74 øker kraftig i perioden fra mot 2020, deretter avtar veksten. 

• Aldersgruppen 74-89 år øker noe frem mot 2020, deretter tiltar veksten betydelig.    

Figurene og tabellene nedenfor viser relativ fordeling mellom aldersgrupper per i dag og 
fremskrevet til 2030.  
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2030 0-4 år 5-19 år 20-39 år 40-64 år 65-74 år 75-89 år 90+ SUM 
Helgeland 5,2 % 17,2 % 21,2 % 30,7 % 12,7 % 11,8 % 1,2 % 100,0 % 
Nordland 5,6 % 17,7 % 22,7 % 30,4 % 11,7 % 10,8 % 1,0 % 100,0 % 
UNN 5,8 % 17,4 % 24,4 % 30,2 % 11,1 % 10,2 % 0,9 % 100,0 % 
Finnmark 5,8 % 17,1 % 24,2 % 30,7 % 11,3 % 10,2 % 0,8 % 100,0 % 
SUM 5,6 % 17,4 % 23,4 % 30,4 % 11,5 % 10,6 % 1,0 % 100,0 % 

 

• I 2030 anslås 23,1 % av befolkningen å være 65 år eller eldre. Dette er en vekst på 7,2 
% - poeng eller om lag 39.000 personer fra dagens befolkning.   

• I 2030 anslås 53,8 % av befolkningen å være mellom 20 og 64 år. Dette er en 
reduksjon på 4,7 % - poeng eller om lag 9.000 personer fra dagens befolkning.   

Vurdering av befolkningsendringer 
Befolkningstallet i regionen er svakt tiltakende. Det skjer fortsatt en relativ befolkningsvekst i 
byer og en gradvis nedgang i befolkningen i små kommuner. Relativ andel eldre øker i årene 
fremover og etterspørsel etter helsetjenester antas å øke. Hovedutfordringen fremover er å 
tilpasse tjenestetilbudene til behov som følger av endring i befolkningssammensetning.  

Tall per helseforetak viser at etterspørselen vil øke sterkest i UNNs opptaksområde, og lavest 
i Helgelandssykehusets opptaksområde som har den eldste befolkningssammensetningen per i 
dag. Isolert sett innebærer disse endringene at en større andel av ressurser skal tilfalle UNN 
fremover.  

Endring i befolkning påvirker også arbeidskraft. Antall personer i alderen 20-64 år reduseres 
og vil medføre utfordringer. Rekruttering av arbeidskraft, slik at en større andel av 
befolkningen utdannes og tar jobb innen spesialisthelsetjenesten, vil være en nødvendig og 
viktig strategi framover. Samtidig øker befolkningen sterkt i aldersgruppen 65-74 år slik at 
tiltak for å få dagens arbeidsstokk til å stå lengre i arbeid må også prioriteres.   

Helse Nord arbeider med gjennomgang og vurdering av utdanningsbehovet i forhold til de 
utfordringer helsetjenestene står overfor i framtida. Dette inkluderer også behovet for 
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spesialister. Den strategiske kompetanseplanen er under utvikling. Foretaksgruppen vil ha 
stort behov for intensivsykepleiere i mange år framover og det vil være nødvendig med 
kompetanseprogram for helsepersonell i intermediære enheter som FAM, DMS-ene og 
lokalsykehusene generelt innen akuttmedisin for å møte et framtidig bortfall av generelle 
kirurger og evt. anestesileger. Kompetanseoverføring til primærhelsetjenesten står sentralt i 
samhandlingsreformen.  

Helse Nord har også en aktiv rekruttering og utdanningspolicy i forhold til legespesialister og 
vi har iverksatt utdanningsprogrammer innen de fleste rekrutteringsutsatte spesialiteter.   

Handlingsplanene  
For å følge opp målene har Helse Nord vedtatt handlingsplaner for en rekke fagområder som 
gir viktige føringer. Nedenfor foretas en gjennomgang av planene med tanke på hvordan 
planene følges opp i budsjettopplegget. Oppfølging av handlingsplanene og prioritering i 
foretaksgruppen kan ikke bare løses gjennom økte tildelinger. Det vil i tillegg måtte stilles 
konkrete innholdskrav til helsetjenesten som må løses innenfor allerede fordelte rammer. 
Handlingsplanene er ambisiøse og det er Administrerende direktørs vurdering at ikke alle 
tiltak kan gjennomføres så raskt som foreslått under gjeldene økonomiske forutsetninger. 
Tiltak i handlingsplanene som ikke er foreslått prioritert i saken foreslås dermed utsatt inntil 
de eksplisitt tas inn i rullering av langtidsbudsjettet. Når tiltak kan fases inn avhenger av 
økonomisk handlingsrom og vurdering av omstillingsevne i helseforetakene. Vurdering av 
omstillingsevne vil skje i dialog med helseforetakene.  

Videre utvikling av psykisk helsevern 
Den regionale Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 ble vedtatt av styret i juni 2005. 
Planen beskriver utfordringene Helse Nord står overfor i forhold til styrking og 
videreutvikling av det psykiske helsevernet utover opptrappingsplanen. 

Prinsippet om desentralisering og nærhet til befolkningen står fast. Kravet om differensierte 
og likeverdige behandlingstilbud forutsetter bedre samordning og formalisert samarbeid 
mellom behandlingsenheter og -nivå. Hovedutfordringen er å justere kursen for utviklingen av 
DPS-ene og få på plass en klart definert oppgave- og ansvarsdeling mellom DPS og 
akuttpostene. Vedvarende overbelegg ved akuttpostene i Bodø og Tromsø tilsier at det fortsatt 
er behov for å styrke behandlingstilbudet ved DPS-ene. Bedre samordning vil kunne bidra til 
å redusere presset på akuttpostene og dermed også på ventetidene, men styrking av 
akuttavdelingene i Tromsø kan også bli aktuelt.  

Rekrutteringsprosjektene for voksen- og barne- og ungdomspsykiatere videreføres som 
permanente tiltak, og det ble i 2008 etablert liknende utdanningstilbud i klinisk barne- og 
ungdomspsykologi.   

Alle DPS skal i planperioden ha etablert tverrfaglige, ambulerende team med tilgang til lege- 
og psykologspesialist. Dette er et viktig behandlingstilbud til pasienter som av ulike årsaker 
ikke kan møte til poliklinisk behandling, og styrker ettervern og oppfølging av pasienter over 
tid. Gjennom tidlig intervensjon, råd og veiledning til fastleger og kommunale tjenester kan 
teamene bidra til å forebygge innleggelse. 

Krav om omstilling, økt effektivitet og samhandling stiller store krav til lederne. Helse Nord 
RHF vil derfor satse på utvikling av lederrollen innen psykisk helse. Brukernes erfaringer og 
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kompetanse utgjør et viktig supplement til spesialisthelsetjenestens faglige kompetanse. En 
prøveordning med å ansette brukere som medarbeidere i psykisk helsevern er i gang.  

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Ny inntektsmodell foreslås effektuert fra 2012 og skal legge til rette for likeverdig tilbud.  

Omstillingstiltak innenfor barne- og ungdomspsykiatri for bedre effektivitet og økt kapasitet 
foreslås prioritert i saken.  

Det foreslås videre at det stilles krav om at aktivitetsveksten innen psykisk helse skal 
prosentvis være større enn for somatikken.  

Andre innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene følges ikke opp med økte bevilgninger 
nå, men er et krav om justering av aktivitet innenfor ressursrammen som allerede er stilt til 
rådighet. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av 
helseforetakenes omstillingsevne.  

Rusomsorg - handlingsplan 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2007 regional handlingsplan for rusomsorg. Planen 
forutsetter at tilbudet til rusmiddelmisbrukere må styrkes kapasitetsmessig på noen områder, 
og at tjenestene må differensieres og organiseres bedre for å ivareta krav til kvalitet i 
tjenestene. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal integreres i de øvrige tjenestene. På 
kort sikt har økte ressurser blitt brukt til å sikre tilbud til pasienter med behov for innleggelse i 
institusjon. Fremover skal det vurderes endringer i struktur for å integrere tilbudene i større 
grad i den øvrige spesialisttjenesten. Det skal utvikles lokalbaserte alternativer til dagens 
institusjonstilbud. De tjenester som er for dårlig utbygd i dag er polikliniske tjenester og 
korttids døgntilbud for krisehjelp og utredning i helseforetakene. Det er også behov for en 
betydelig satsing i å styrke kunnskapsgrunnlaget og kompetanseutviklingen i tjenestene.  

Utviklingen fremover skal skje innenfor de rammer og forutsetninger som legges til grunn i 
den regionale og nasjonale opptrappingsplanen.  

Oppfølging i langtidsbudsjett 

I saken foreslås det at Helse Nord RHF bidrar med 5 mill kr til ny rusinstitusjon ved 
Helgelandssykehuset. Helseforetaket må prioritere resterende drift innenfor egne rammer.  
Økt kapasitet på poliklinikk og ambulante team foreslås prioritert. Ny inntektsmodell foreslås 
effektuert fra 2012 og skal legge til rette for likeverdig tilbud. 

I de senere år har det vært en mindre opptrapping av rusområdet. Styrkinger i statsbudsjett vil 
videreføres til rustiltak i helseforetakene.  Det foreslås videre at det stilles krav om at 
aktivitetsveksten innen rusomsorg skal prosentvis være større enn for somatikken.  

Handlingsplan for geriatri 
Ifølge handlingsplanen for geriatri skal det ved hvert sykehus avsettes senger til geriatri- og 
slagbehandling. Konkret antall senger avhenger av sykehusets størrelse. Dette skal være en 
felles enhet med fast personale på dagtid. Å bygge opp kompetanse og å skape en felles 
behandlings- og rehabiliteringsfilosofi er avgjørende for pasientenes muligheter til å 
gjenvinne helse og kontroll med sine liv. Ergoterapeut og fysioterapeut som er tilknyttet 
geriatrisk team må ha det som en del av sin arbeidsoppgave å betjene sengeenheten. Det vil 
være naturlig at geriater eller indremedisiner med spesiell interesse for geriatri leder disse 
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kombinerte slag- og geriatrienhetene. Pasientene bør mottas i den akutte fasen og gis mulighet 
til lengre opphold enn det som er gjennomsnitt for medisinsk avdeling for øvrig. Helse Nord 
er pålagt av HOD å bidra, sammen med de andre regionale foretakene, til en langsiktig 
styrking av utdanningskapasitet for geriatere. Denne målsettingen er i overensstemmelse med 
Helse Nords handlingsplan for geriatri.     

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Videre arbeid innenfor geriatri foreslås prioritert i saken.  

Det foreslås videre at det stilles krav om at aktivitetsveksten innen kronikeromsorgen skal 
prosentvis være større enn for somatikken.  

Handlingsplan for habilitering/rehabilitering 
De spesialiserte tjenestene innen habilitering og rehabilitering har en stor målgruppe som 
omfatter en rekke diagnoser og funksjonsutfall. Et bærende prinsipp er at alle pasientgrupper 
skal ha et basishabiliterings/rehabiliteringstilbud i eget helseforetak.  

• Lærings- og mestringstilbud (LMS) skal være tilgjengelig for alle pasientgrupper  
• ambulante tjenestetilbud i habilitering og rehabilitering skal styrkes i alle HFene 
• Økt utdanning av spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering gjennom regionalt 

utdanningsprogram skal prioriteres.    
 

For slagpasienter er det god dokumentasjon på at tett oppfølging i hjemmesituasjonen med 
mobilt slagteam gir færre reinnleggelser, bedret resultat i form av færre dødsfall og bedret 
funksjon. Det skal være gode slagenheter ved alle sykehus som tar imot akutte 
hjerneslagpasienter. Rehabilitering etter slag skal ivaretas ved alle HF, ved de ovenfor nevnte 
avdelinger og nye nasjonale retningslinjer for behandling av slagpasienter skal følges ved alle 
enhetene. 

Oppfølging i langtidsbudsjett 

I saken foreslås økt kapasitet innen kronikerfagene prioritert. Krav om ambulante 
tjenestetilbud og LMS-tilbud er et krav om justering av aktivitet innenfor ressursrammen som 
allerede er stilt til rådighet og følges ikke opp med økte bevilgninger i saken. Effektuering av 
disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av helseforetakenes 
omstillingsevne. 

Handlingsplanen er fulgt opp gjennom bevilgninger som videreføres i helseforetakenes 
rammer. Midlene er fra 2011 fordelt i inntektsmodellen for somatisk virksomhet.  

Handlingsplan for diabetes  
Alle lokalsykehus skal ha diabetesteam som skal bestå av minimum fast ansatt 
diabetesansvarlig overlege og diabetessykepleier.  Teamet skal være ansvarlig for 
samhandlingsrutiner mellom 1. og 2. linjetjenesten. Helse Nords styre har vedtatt at 
handlingsplanen skal gjennomføres i 2009 og 2010. Helseforetakene har fått midler i 2009 og 
2010 til bl.a. å sørge for at det er ansatt diabetessykepleiere ved alle lokalsykehus i 2009. 
Gjennomføring av handlingsplanen har høy prioritet. 

Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er helt nødvendig i 
diabetesomsorgen ettersom en stor del av de vanlige kontrollene både for personer med type 
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1- og type 2-diabetes, må skje i regi av fastlegen. Samarbeidet med lokale FYSAK-sentraler 
er godt. Disse tar imot høyrisikopersoner etter henvisning fra fastlegene.  

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Handlingsplanen er fulgt opp gjennom bevilgninger som videreføres i helseforetakenes 
rammer. Midlene er fra 2011 fordelt i inntektsmodellen for somatisk virksomhet.  

Handlingsplan for revmatologi 
Tilbud som ifølge handlingsplanen bør finnes i alle helseforetak er: 

• spesialistpoliklinikk for diagnostikk og kontroll  
• tverrfaglige team i de sykehus hvor det allerede er et revmatologisk fagmiljø 
• pasientskoler for de hyppigst forekommende tilstander 
• dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de mest vanlige biologiske 

medikamenter   
 
Det er lange ventetider innen revmatologisk virksomhet og det er nødvendig å styrke 
kapasiteten både innen poliklinikk, dagbehandling og oppfølging av kontroller. Helse Nords 
utdanningsprogram for leger innen revmatologi er sentral for å styrke behandlingskapasiteten.    

 
Pasientskoler i samarbeid med lærings- og mestringssentrene må finnes for de hyppigst 
forekommende tilstander: artrose, bløtdelsrevmatisme, RA, Bekhterev og PsA.  

Sengeavdelingene i landsdelen må prioritere diagnostikk, utredning og behandling av de 
inflammatoriske tilstander. De mest sjeldne tilstander bør alle få en vurdering ved UNN. 5-
dagers posten i Rana bør konsentrere seg om diagnostikk og behandling av de hyppigst 
forekommende sykdommer.  Det må nedsettes arbeidsgrupper for å lage felles maler for hele 
regionen, både for inflammatoriske og ikke-inflammatoriske tilstander. 

Hovedandel av trening/rehabilitering av pasienter med artrose og bløtdelsrevmatisme bør 
foregå i primærhelsetjenesten. Kommunale tilbud bør omfatte FYSAK-tilbud og inkludere 
private fysioterapeuter. Rehabiliteringsinstitusjonene må styrke tilbudet for pasienter med 
revmatisk sykdom.  

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Økt kapasitet gjennom utdanning og oppretting av nye legestillinger innen revmatologi 
foreslås prioritert i perioden. 

Andre innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene er et krav om justering av aktivitet 
innenfor ressursrammen som allerede er stilt til rådighet, og følges ikke opp med økte 
bevilgninger i saken. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og 
vurdering av helseforetakenes omstillingsevne. 

Det foreslås videre at det stilles krav om at aktivitetsveksten innen kronikeromsorgen skal 
prosentvis være større enn for somatikken.  

Handlingsplan for folkehelsearbeid 
Oppfølging av samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid med de tre nordnorske 
fylkeskommunene er et sentralt element i handlingsplanen. Styret avsatte 1 mill. kroner til 
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oppfølging av planen i budsjett 2009. Det er en nær sammenheng mellom tiltakene i 
handlingsplan for folkehelsearbeid og handlingsplan for diabetes.   

Et tiltak som har klar relevans for lokalsykehussatsingen er å styrke samhandlingen mellom 
Fysak-sentralene og lærings- og mestringssentrene, diabetesteam og kliniske 
ernæringsfysiologer for personer med overvektproblematikk, jf også handlingsplan for 
diabetes.  

Forekomsten av overvekt og fedme er økende blant barn og voksne i Norge. Fedme medfører 
økt risiko for å utvikle bl.a. diabetes, hjerte- og karsykdommer, søvnapne og 
belastningslidelser. Sterkt nedsatt livskvalitet, depresjon og uførhet er vanlig blant pasienter 
med sykelig overvekt. Det regionale senteret for behandling av sykelig overvekt bør fortsatt 
bidra til å standardisere behandling og oppfølgning. En avgjørende faktor for å lykkes er at 
oppfølging og kontroller gjøres lokalt nær pasientens hjemsted. Det sentrale regionale senter 
ved Nordlandssykehuset Bodø skal bygge opp kunnskap og erfaring som igjen overføres til de 
sekundære enhetene, lokalsykehusene og primærhelsetjenesten, der fastlegene er viktige 
ressurspersoner jfr. reviderte nasjonale faglige retningslinjer for behandling av sykelig 
overvekt.   

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Handlingsplan for folkehelsearbeid er fulgt opp gjennom diabetesplan og egen 
budsjettbevilgning på 1 mill kr i Helse Nord RHF.  

Indremedisinske satsinger 
I Nasjonal Helseplan 2006-2010 heter det at sykdomsbildet forandrer seg over tid. Død og 
invaliditet etter hjertesykdommer er redusert, mens forekomsten av kreft, diabetes type 2, 
helseskadelig overvekt, KOLS og psykiske helseproblemer øker. Mange eldre og mennesker 
med kroniske lidelser trenger vedvarende helsehjelp, fra en helsetjeneste som må samarbeide 
langt bedre for at brukeren skal få et helhetlig og trygt tjenestetilbud. Etterspørselen etter 
sykehustjenester de nærmeste 20 år vil endre seg betydelig ved at befolkning som er 67 år og 
eldre blir den største gruppen pasienter. Befolkningsutviklingen medfører økt behov for 
spesialisthelsetjeneste, særlig de gruppene som får sitt tilbud nært hjemmet, 
kommunehelsetjeneste og lokalsykehus. De indremedisinske tjenestetilbudene må styrkes 
generelt fordi det er innen disse fagområder den store etterspørselen er og eldrebølgen vil 
forsterke dette ytterligere. Allerede i dag er det innen disse områdene lang ventetid på 
utredning og behandling.  

Helse Nord har i oppdragsdokument for 2010 initiert en faglig utredning i nyreerstattende 
behandling. Bakgrunn for er at pasienter med dialyse øker med 10-15% hvert år. Hver enkelt 
dialysebehandling er å anse som øyeblikkelig hjelp, og det er store utfordringer på 
organisering, lokaler og personell.   
 
Helse Nord vil også i 2010 sørge for å utarbeide en utredning om status og utfordringer for 
rekruttering av lungeleger. Dette er et fagområde som ser ut til å ha samme utype utfordringer 
som andre ”kronikerfag” hvor det kan være behov for særlige tiltak for å sikre rekruttering av 
legespesialister. 
 
HODs oppdragsdokument for 2010 pålegger Helse Nord å styrke tilbudet til pasienter med 
kronisk smerte kapasitets- og kompetansemessig. Vi er i tvil om denne målsettingen nås i 
2010, da vil den gjelde i 2011 
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Oppfølging i langtidsbudsjett 

Indremedisinske satsinger må ses i sammenheng med kronikersatsningen som følges opp med 
egen bevilgning.  

Andre innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene følges ikke opp med økte bevilgninger 
i saken, men er et krav om justering av aktivitet innenfor ressursrammen som allerede er stilt 
til rådighet.  Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av 
helseforetakenes omstillingsevne. 

Kreftbehandling 
Nasjonal strategi for kreftområdet gir en overordnet referanseramme for satsingen i de 
regionale helseforetakene, med målsetninger og tiltak innen forebygging, diagnostikk, 
behandling, rehabilitering og forskning. Det er fortsatt for lav kapasitet innen lindrende 
kreftbehandling og smertebehandling. Optimalisering og kvalitetssikring ved bruk av stråling 
ved diagnostisk radiologi og strålebehandling skal ivaretas både ovenfor pasienter og 
helsepersonell. Nye medikamentelle behandlingsmetoder utvikles innenfor en rekke 
kreftsykdommer. Helse Nord vil bidra til at det nasjonalt bygges opp systemer for 
dokumentasjon og metodevurdering som sikrer kvaliteten av behandling og 
behandlingsresultat. Det er i dag god dokumentasjon for sammenhengen mellom volum og 
kvalitet i kreftkirurgisk behandling. Helse Nord RHF har sentralisert det meste av denne 
kreftkirurgien. Det som gjenstår er organiseringen av tarmkreftkirurgien. Denne vil bli 
behandlet i 2010. 

Kreftbehandlingen er avhengig av gode diagnostiske verktøy. Oppbygging av et PET-CT 
tilbud ved UNN HF fra 2010 er viktig for å ivareta god diagnostikk og oppfølging av enkelte 
typer kreftsykdom samt gi mulighet for deltakelse i nasjonale så vel som internasjonale 
forskningsprosjekt. 

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Fra 2010 er det lagt inn 2 mill kr i basisrammen til UNN til drift av PET-CT. Finansiering av 
andre helseforetaks pasienter vil på sikt fanges opp av mobilitetskomponenten i 
inntektsmodellen ved at øvrige helseforetak i Helse Nord må betale for sine pasienter. 
Samtidig antas det at helseforetakenes gjestepasientkostnader ut av regionen vil reduseres.   

Øvrige innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene følges ikke opp med økte 
bevilgninger i saken, men er et krav om justering av aktivitet innenfor ressursrammen som 
allerede er stilt til rådighet. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og 
vurdering av helseforetakenes omstillingsevne.   

Intensivmedisin 
Handlingsplan for intensivmedisin ble vedtatt høsten 2008. Utredningen viser at 
intensivkapasiteten i Helse Nord samlet sett er god nok, men fagutviklingen har ført til at de 
fleste pasientene nå behandles ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset 
Bodø. De fleste intensivsengene ved mindre sykehus fungerer som overvåkingssenger som 
ikke representerer reell kapasitet for intensivbehandling. Planen konkluderer med at det er 
behov for en økning av kapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og 
Nordlandssykehuset Bodø, og at det skal etableres en nivådeling i landsdelen i forhold til 
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intensiv/overvåkingstilbudet ved sykehusene. Fagråd i intensivmedisin har utredet faglige 
retningslinjer, protokoller og rutiner for samhandling mellom enhetene og overføring av 
pasienter mellom nivåene, slik at planen kan iverksettes fra 2010. Budsjettet ved UNN ble 
styrket i 2009 for å starte opptrapping av kapasiteten til 10 senger ved intensivenheten der. 
Den videre opptrapping til 15 senger ved UNN Tromsø og 10 senger ved NLSH Bodø må 
fases inn i planperioden. 

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Intensivmedisin ble er styrket med i overkant av 20 mill kr i 2008/2009 som er fordelt 
gjennom kostnadskomponenten for somatikk og innebærer en styrking av alle 
helseforetakene. 

Ut ifra gjeldene budsjettforutsetninger må ytterligere styrkinger løses innenfor ressursrammen 
som allerede er stilt til rådighet, og følges ikke opp med økte bevilgninger i saken. 
Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av helseforetakenes 
omstillingsevne.   

Barnemedisin 
Styret i Helse Nord behandlet tjenestetilbudet til barn i Helse Nord i mai 2008. Planen 
inneholder en rekke forslag til framtidige tiltak for å bedre kvalitet og organisering av 
behandlingen av barn i regionen. En del av forslagene kan gjennomføres med små- eller ingen 
nye ressurser mens andre vil kreve tilførsel av friske midler.  

Konkrete tiltak for å bedre samarbeidet mellom barneavdelingene i Helse Nord og mellom 
barneavdelingene og lokalsykehusene for øvrig er skissert samt en rekke tiltak som skal bidra 
til å øke kvaliteten på helsetilbudet til barn i Nord-Norge. Blant disse er faglige retningslinjer 
for behandling av barn i regionen og krav til hvordan systemansvar skal ivaretas der det ikke 
er barnelege på institusjonen og barn er innlagt i avdeling. Dette gjelder både nyfødte barn 
som ligger i en fødeavdeling/fødestue på lokalsykehus, og barn innlagt i barnestuer.  

Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til den til enhver tid 
gjeldende Metodebok i Nyfødtmedisin, fra UNN HF, og det skal gjennomføres regelmessig 
trening i resuscitering av nyfødte.  

Stortingsmelding 12 om svangerskaps;-fødsels-og barselsomsorgen pålegger RHFene å 
etablere regionale perinatalkomiteer som bla skal overvåke at kvalitetskrav for tjenestene 
overholdes. Helse Nord vil etablere slik regionalt perinatalkomite høsten 2010.   

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene er et krav om justering av aktivitet innenfor 
ressursrammen som allerede er stilt til rådighet og følges ikke opp med økte bevilgninger i 
saken. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av 
helseforetakenes omstillingsevne.   

Smittevern og beredskap 
Regionalt kompetansesenter for smittevern (KORSN) skal prioritere utvikling av felles 
informasjonssystemer og kompetanseutvikling i regionen. Det er etablert et faglig nettverk 
mellom helseforetakene innen smittevern. Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner 
ble startet i 2007. Den regionale smittevernplanen ble revidert i 2007 og vedtatt av styret i 
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februar 2008. Regionalt tuberkulosekontrollprogram ble revidert og vedtatt i 2008. I 2009 
startet et prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og styrke samhandlingen 
mellom sykehus og kommuner. Prosjektet avsluttes 1. juli 2010 og stillingene foreslås 
innarbeides permanent til smittevern i helseforetakene i henhold til smittevernplanen. 
Styrking av bemanning og kompetanse (sykepleiere og leger) og økt isolatkapasitet er 
prioriterte tiltak i årene som kommer. Arbeidet med å sikre lager og forsyning av kritiske 
legemidler og materiell videreføres.  

Ny influensa A (H1N1) har medført revisjon av pandemiplaner og smittevernplaner i alle 
helseforetakene i 2009. Pandemiberedskapen er satt på prøve og evt. erfaringer fra årets 
pandemi som viser svakheter ved planverket må innarbeides i framtidige revisjoner av 
planene. 

Smittevernplanen for Helse Nord 2008 – 2011 drøftet inngående situasjonen innenfor 
infeksjonsmedisin i UNN, herunder utdanningsbehov og kapasitet, sengetall, bemanning og 
fagkompetanse. Planen foreslo blant annet å reetablere seksjon for infeksjonsmedisin ved 
UNN som utdanningsinstitusjon for nye infeksjonsmedisinere i Nord-Norge ved å øke antall 
senger, sykepleierårsverk og overlegestillinger, etablere ny utdanningsstilling for assistentlege 
og etablere døgnvaktsordning for infeksjonsspesialister 

Det er nødvendig å ha et selvstendig utdanningsprogram for legespesialister for å sikre at 
kompetansen forblir i landsdelen. Videre må det være tilstrekkelig mange 
infeksjonsmedisinske senger til å sikre kvalitet og erfaringsgrunnlag i opplæringen av 
kandidater som tar hele sin utdanning i landsdelen. Komplekse nye behandlingsformer, 
spesielt innen kirurgi, gir en økende forekomst av komplekse sykehusinfeksjoner etter 
intervensjonene. I tillegg ser man et økt behov for poliklinisk utredning og behandling av 
avanserte infeksjonssykdommer, både på grunn av økt reisevirksomhet og økende antall 
asylsøkere som krever tilrettelagt og avansert diagnostikk.  

 

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Administrerende direktør foreslår at oppfølging av smittevernplanen herunder utvidelse av 
infeksjonsposten ved UNN prioriteres fra 2011. Det vil ikke være mulig å etablere 
tilstrekkelig kompetanse for håndtering av mer sjeldne, potensielt alvorlige 
infeksjonssykdommer annet enn ved regionssykehuset og utvidelsen vil ha en betydelig 
regional effekt.  
I saken foreslås også prosjektmidler (2 mill kr til prosjekt for å styrke kompetanse og samhandling) 
ikke tilbakeført etter avslutning av prosjekt, men  lagt inn som permanent styrking av tilbudet. 

Ortopedi 
Helse Nord RHF har vedtatt at ansvaret for ortopedisk kirurgi skal lokaliseres til ett sykehus i 
hvert helseforetak, og at spesialisert ortopedisk beredskap skal være tilgjengelig kun ved disse 
sykehusene. Det er en forutsetning at det etableres rutiner som sikrer at vanlige og mindre 
alvorlige ortopediske skader som ikke krever umiddelbar kirurgisk behandling fortsatt 
håndteres ved lokalsykehusene. En rekke lavvolumtjenester er sentralisert til UNN og 
Nordlandssykehuset for å styrke kvaliteten på tjenestene. 

Oppfølging i langtidsbudsjett 
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Innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene er et krav om justering av aktivitet innenfor 
ressursrammen som allerede er stilt til rådighet, og følges ikke opp med økte bevilgninger i 
saken. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av 
helseforetakenes omstillingsevne.   

Laboratoriemedisin 
Helse Nord RHF utreder struktur og arbeidsfordeling for laboratoriemedisin og 
blodbankvirksomhet. Det er i utgangspunktet klart at alle lokalsykehus må ha 
laboratorievirksomhet og at driften må være døgnkontinuerlig, men utviklingen går i retning 
av flere automatiserte analyser og standardisering av prøveoppsettet. Dette gjør at 
virksomheten blir mindre arealkrevende enn tidligere. Sykehus med tilpassede 
akuttfunksjoner vil sannsynligvis ikke ha behov for komplett blodbankfunksjon. 

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene er et krav om justering av aktivitet innenfor 
ressursrammen som allerede er stilt til rådighet og følges ikke opp med økte bevilgninger i 
saken. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av 
helseforetakenes omstillingsevne.    

Fødselsomsorg 
Stortingsmelding 12 (2008 – 2009): ” En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.” ble behandlet i helse- og sosialkomiteen i 
Stortinget i juni 2009. Regjeringen foreslår i meldingen at de regionale helseforetakene, 
sammen med berørte kommuner, pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset 
plan for fødetilbudet i regionen. Denne skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. 
Planen skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av 
akuttilbud ved lokalsykehus. De fødende skal sikres et desentralisert, differensiert og 
forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier. Planen skal omfatte rekruttering og 
plassering av utdanningsstillinger for spesialister i fødselshjelp. Helse Nord har allerede et 
desentralisert og differensiert fødselstilbud, men det skal utvikles en regional plan i samarbeid 
med kommunene i planperioden som omfatter svangerskap- og barselomsorg og som sikrer en 
sammenhengende tjeneste. Utdanningsprogram innen obstetrikk/gynekologi vil bli iverksatt i 
løpet av 2010. Planen skal også skissere hvordan kvalitetskrav for fødeinstitusjoner kan 
ivaretas. 

Kvalitetskravene for fødeinstitusjoner inneholder skjerpede krav til selesjon og bemanning av 
fødeinstitusjonene. Dette kan medføre endringer i organiseringen av tjenestene i regionen. 
Arbeidet med planen iverksettes før sommeren 2010. 

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Omstillingstiltak for gjennomføring av ny nasjonal strategi for svangerskap,- fødsels-og 
barselsomsorg foreslås prioritert i saken. 

Utdanningsprogram for gynekologi er finansiert i dag av Helse Nord RHF.   

Øvrige innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene er et krav om justering av aktivitet 
innenfor ressursrammen som allerede er stilt til rådighet og følges ikke opp med økte 
bevilgninger i saken. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og 
vurdering av helseforetakenes omstillingsevne.  

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 75



19 

 

Regional strategi for utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Helse Nord RHF har vedtatt en regional strategi for desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
Det legges opp til at de største pasientgruppene skal få sine tilbud på lokalsykehusene og 
gjennom de etablerte distriktsmedisinske sentre. Desentralisering av mer spesialiserte 
polikliniske tilbud og dagbehandlingstilbud gjennom ambulering er både faglig og økonomisk 
fornuftig, særlig når det dreier seg om tilbud til relativt mange pasienter som ellers må reise 
med fly til Bodø eller Tromsø. Målet er at lokalsykehusene skal ha fleksible løsninger for å ta 
imot ambulerende spesialister og for bruk av telemedisinske tjenester mellom sykehusene. I 
tillegg er det vedtatt en plan for ambulering fra private spesialister som innebærer styrking av 
tilbudet om spesialisthelsetjenester nært befolkningsområder av en viss størrelse uten sykehus.  

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Oppfølging av området må ses i sammenheng med andre tiltak, for eksempel prioritering av 
ambulant team rusomsorg, kronikeromsorg og veiledning og kompetansebygging mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Innholdskrav til helsetjenesten i helseforetakene er et krav om justering av aktivitet innenfor 
ressursrammen som allerede er stilt til rådighet og følges ikke opp med økte bevilgninger i 
saken. Effektuering av disse avhenger av økonomisk handlingsrom og vurdering av 
helseforetakenes omstillingsevne.   

Forskningsstrategi  
Strategien vil være styrende for Helse Nords satsinger i perioden 2010-2014, og mål for 
forskningen er: 

1. Bedre pasientbehandling 
2. Forskning av god og internasjonal kvalitet 
3. Oppbygging og ivaretakelse av kompetanse 
4. Bedre rammebetingelser for forskningsvirksomheten i helseforetak 
5. Mer publisering og formidling  
6. Mer innovasjon  
7. Gode og etisk riktige prosesser 
 

Målene skal oppnås blant annet gjennom å satse på topp og bredde, satse på alle 
helsefaggrupper og ansatte uansett profesjonstilhørighet, bruk av infrastruktur, samarbeid med 
universitet, høgskoler og andre samarbeidsparter. En sterkere satsing på 
helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og samiske forhold er også 
fremtredende i strategien.  

Oppfølging i langtidsbudsjett 

Sterkere satsing på helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og samiske 
forhold foreslås prioritert i budsjettopplegget.  

Regionalt traumesystem  
Et regionalt traumesystem skal optimalisere bruk av ressurser slik at traumepasienten 
blir behandlet på rett sted til rett tid og av de rette spesialistene. Dette krever optimal 
bruk av prehospital triage, destinasjonskriterier, utvikling av akuttmedisinske faglige 
retningslinjer/protokoller og kapasitet til rask overføring til regionalt traumesenter. Et 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 76



20 

 

slikt velutbygget system er en forutsetning for å kunne hente ut eventuelle medisinske 
gevinster ved en omlegging av traumeorganiseringa. Et regionalt traumesystem er 
derfor en forbedring av tryggheten for den enkelte pasient og kan redde liv. 
 

Hensynet til pasientenes trygghet, en helhetlig forvaltning av menneskelige og 
økonomiske ressurser, samt faglig prioritering tilsier at det er behov for en fast og 
forutsigbar struktur på traumeberedskapen. Det er behov for å sikre robuste fagmiljø, og 
for å utvikle disse er det nødvendig å samle kompetansen på færre enheter enn i dag. 

Traumeorganiseringen i Helse Nord tar utgangspunkt i kravene skissert i rapporten 
”Organisering av alvorlig skadde – nasjonalt traumesystem” og at sykehus som skal ta i 
mot alvorlig skadde pasienter må oppfylle disse kravene. Det legges opp til at det skal 
være ett traumesyskehus i hvert helseforetak. Oppfyllingen av kravene innebærer økte 
ressurser til kompetanseheving,  noe styrking av kapasitet innen de prehospitale 
tjenester og etablering av traumekoordinator og traumeregister. Regionalt traumesystem 
skal være etablert fra 01.01.2012. 

Konsekvens for langtidsbudsjett 

I saken foreslås kompetansebygging innenfor prehospitale og hospitale tjenester i hht 
opptrappingsplan for traumebehandling prioritert. Stilling for traumekoordinator ved UNN er 
finansiert fra 2010.  

Innspill fra helseforetak  
Som en del av prosessen har Helse Nord RHF invitert helseforetakene til å komme med 
innspill til prioritering. Helse Finnmark, UNN og NLSH har kommet med innspill til budsjett 
2011-2014 (utrykt vedlegg). Ut ifra gjeldene økonomiske forutsetninger og modell for 
inntektsfordeling i Helse Nord kan ikke alle innspillene imøtekommes. 

Innspill fra UNN 

Unn har spilt inn følgende: 

 Behov for ny finansiering av eksisterende tilbud innen drift 
o Overtakelse av psykiatripasienter fra Ofoten (økte kostnader, mulige 

investeringer) 

o Enkeltoppgjør Pasienttransport (større arbeidsmengde enn forutsatt) 

o Utvidelse av infeksjonsposten, jf smittevernplan (økte kostnader ved evt. 
utvidelse av tilbud) 

o Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) (ønske om 
videre utvikling og styrking av funksjonen)  
 

 Behov for ekstra finansiering av MTU og andre investeringer  
o Strålemaskiner 

o Investering i PET og syklotron 

o Investering i MR 
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o CT 

o Trykktank 

o Rus- og psykiatribygg Åsgård 

 
 Utvikling av medisinske tilbud i langtidsperioden som vil trenge økt finansiering 

o Nytt digitalt nødnett 

o Ablasjonsbehandling av atrieflimmer 

o Aldersbetinget makula degenerasjon (AMD) 

o Kjevekirurgi 

o Protesekirurgi hofte og knær 

o Plastikkirurgi 

o Revmatologi 

Investeringsrammer til medisinteknisk utstyr er styrket betydelig i budsjettopplegget. I saken 
foreslås det å bidra med 0,5 mill kr til finansiering av drift av trykktank ved UNN. 

Innspill fra Helse Finnmark  

Helse Finnmark har spilt inn følgende:  
 
 Samhandling – etablering av DMS i Vadsø. (Investering 3,0 mill) 
 Traumebehandling økt ramme fra 2011 (1,2 mill) 
 Kronikeromsorg (slag- og geriatri, LMS) økt ramme fra 2011 (4,2 mill) 
 Følgetjeneste gravide, ikke kostnadsberegnet 
 Rus oppbygging i budsjettperioden (1,7 mill pr. år i perioden 2011- 2014) 
 BUP (2,0 mill fra 2011 og ytterligere 2,0 mill fra 2012) 
 Avklaring i fht. den nasjonale funksjonen til SANKS fra 2012 (3,0 mill) 
 Midler til oppstart prosjektet ”Hammerfest nye sykehus”. 
 Brannteknisk oppgradering sykehusbygg (4,0 mill. pr. år i perioden 2011-2014) 
 Boligenheten – dispensasjon til å bruke gevinst ved bolig salg til vedlikeholdsetterslep 

boliger i form av prosjektmidler.  
 
I budsjettopplegget foreslås samhandling, traume, rus og kronikeromsorg prioritert med økte 
bevilgninger i perioden. Økte bevilgninger vil fordeles mellom helseforetakene.  

Helse Finnmark ber om å få disponere salgsgevinst ved boligsalg til vedlikeholdsetterslep. 
Salgsgevinsten er allerede en del av Helse Finnmarks resultat (-8,2 mill kr per april) og 
midlene kan ikke disponeres på nytt.   

Helse Finnmark ber om ytterligere styrking av psykiatri og rusomsorg. Ny inntektsmodell vil 
fordele ressursene fra 2012 og oppgaver må løses innenfor disse rammene.  

Innspill fra Nordlandssykehuset 
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Nordlandssykehuset har spilt inn at driftskostnadene erfaringsmessig øker med 10-20 mill kr 
som følge av nye medikamenter og krav om å ta i bruk nye metoder. Dette medfører krav til 
effektivisering.  For å håndtere slik usikkerhet bør det i tillegg etableres en buffer på 30-50 
mill kr. Det betyr at helseforetaket har et betydelig omstillingsbehov som ikke bare kan løses 
gjennom bruk av ”ostehøvel”. 

Nordlandssykehuset behandlet i sak 39/09 innspill til plan 2010-2013 og fattet blant annet 
vedtak om at fagutvikling og rekruttering innen lungemedisin, nyremedisin, 
intensivkapasiteten og sykelig overvekt.  

Helse Nord RHF har i brev datert 25.01 bedt Nordlandssykehuset utrede premissene for 
etablering av korttidsenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette planarbeidet 
er startet opp. Driftskostnadene ved tilbudet antas å ligge på 20-25 mill kr per år hvorav 5 mill 
kr forutsettes finansiert ved reduksjon i gjestepasientkostnadene. Det må i tillegg forventes 
noe ressurser til bygningsmessige tilpasninger. 

Styrking av sykelig overvekt er foretatt i 2010 og i planen foreslås ytterligere styrking fra 
2012. Rusområdet i Helse Nord foreslås styrket i perioden, men det er så langt ikke 
økonomisk handlingsrom til å disponere mer midler. Ny inntektsmodell for rus fra 2012 vil 
fordele ressursene og pålagte oppgaver må løses innenfor disse rammene.  

Økonomisk handlingsrom     
Helse Nord har i 2009 og 2010 fått økt inntektene betydelig.  I hovedsak er dette et resultat av 
at skjevfordeling mellom regioner nå er rettet opp, men også gjennom bevilgninger til 
finansiering av økte pensjonskostnader og gjennom realvekst til økt aktivitet.  

Den nasjonale inntektsmodell virker på mange områder tilsvarende som Helse Nords interne 
inntektsmodell for somatisk virksomhet. Dette innebærer at endring i demografi og 
sosioøkonomiske variable medfører endringer i inntektsfordelingen mellom regionene. Ny 
inntektsmodell innbærer også at mange tidligere øremerkede tilskudd (pasienttransport, 
opptrappingsplanen for psykisk helse med mer) nå er innlemmet i basisrammen og dermed er 
gjenstand for omfordeling, når befolkningen endres. 

Nord-Norges samlede befolkning har økt fra 2009 til 2010, men den vokser relativt sett 
mindre sammenlignet med de andre regionene. Isolert sett innebærer dette en reduksjon i 
Helse Nords inntekter. For 2010 innebar oppdatering av kriterieverdiene i den nasjonale 
modellen en inntektsreduksjon på 40 mill kr. Foreløpige analyser for 2011 viser at Helse Nord 
kan påregne en inntektsreduksjon i størrelsesorden 30-35 mill kr som følge av nasjonal 
inntektsmodell. Gjennom frigjøring av ressurser som følge av engangstiltak og avslutning av 
prosjekter kan Helse Nord RHF håndtere deler (ca 15 mill kr) av forventet trekk som følge av 
nasjonal inntektsmodell i 2011. Etter dialog med helseforetakene foreslås det at resterende (20 
mill) kr trekkes inn fra helseforetakene basert på inntektsfordelingsmodell for somatikk. 
Dersom forutsetning om realvekst i perioden 2012-2014 svikter vil det trolig måtte 
gjennomføres trekk i helseforetakenes rammer også i 2012-2014.  

De senere år har det vært lagt til grunn en realvekst på 1,0-1,5 % i statsbudsjettet. Den 
makroøkonomiske situasjonen i Norge og Europa gjør at det kan forventes at økning i 
offentlige utgifter vil begrenses.  Dette innebærer sannsynlighet for at det ikke legges til grunn 
realvekst innen spesialisthelsetjenesten i 2011. Administrerende direktør anbefaler at dette tas 
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inn som planforutsetning for 2011 nå. Det vil være mindre komplisert å justere rammene opp 
etter fremlegging av statsbudsjett enn å måtte redusere helseforetakenes rammer i november.   

Helseregionene har gjennom plan og meldingssystemet gitt innspill om et årlig behov på 0,5 
% realvekst i årene fremover. Administrerende direktør anbefaler at dette legges til grunn for 
perioden 2012-2014.  

I sum anslås det at nettoeffekten av effekt av nasjonal inntektsmodell og realvekst vil gi Helse 
Nord et økonomisk handlingsrom på grovt anslått til 15 mill kr årlig fra 2012 som foreslås 
grovdisponert i saken. Ved avvik fra denne planforutsetningen vil tiltak måtte skyves i tid 
og/eller omstillings- og effektiviseringskrav økes. I tillegg foreslås 5 mill kr disponert for 
2011. Disse finansieres med effektiviseringskrav til Helse Nord RHF.   
Forventet økonomisk handlingsrom 2011 2012 2013 2014
Oppdatering inntektsmodell akkumulert -30 000 -60 000 -90 000 -120 000
Forventet realvekst akkumulert 0 45 000 90 000 135 000
Avslutning prosjekter RHF, effektiviseringskrav 15 000 15 000 15 000 15 000
Inndragning HF 2011 20 000 20 000 20 000 20 000
Forventet handlingsrom 5 000 20 000 35 000 50 000  

Prioritering i foretaksgruppen kan ikke bare løses gjennom økte tildelinger. Det vil i tillegg 
måtte stilles konkrete innholdskrav til helsetjenesten som må løses innenfor allerede fordelte 
rammer. Dette vil medføre omstilling og omprioritering i helseforetakene. Administrerende 
direktør anbefaler at inntektsmodellen legges til grunn dersom det er behov for å trekke inn 
midler fra helseforetakene. Midlene vil deretter deles ut igjen til spesifikke formål.  

Handlingsplanene er ambisiøse og det er Administrerende direktørs vurdering at ikke alle 
tiltak kan gjennomføres så raskt som foreslått under gjeldene økonomiske forutsetninger. 
Tiltak som ikke er foreslått prioritert i saken foreslås dermed utsatt inntil de eksplisitt tas inn i 
rullering av langtidsbudsjettet. Når tiltak kan fases inn vil avhenge av økonomisk 
handlingsrom og vurdering av omstillingsevne i helseforetakene.  

Prioritering av økonomisk handlingsrom 
I årene framover vil flere få sykdommer innen rus, kreft, diabetes, kols, psykiske lidelser og 
demens. Død og invaliditet etter hjertesykdommer er redusert, mens forekomsten av kreft, 
diabetes type 2, helseskadelig overvekt, KOLS og psykiske helseproblemer øker. I 2020 vil 
psykiske lidelser på verdensbasis, nest etter hjertekarsykdommer, være den viktigste 
sykdomsbelastningen. Mennesker med kreft og kroniske sykdommer lever med sykdommer i 
mange år og lærer seg å mestre mye selv. Vi vil derfor få en økende andel svært gamle 
pasienter i spesialisthelsetjenesten. Mange eldre og mennesker med kroniske lidelser trenger 
vedvarende helsehjelp, fra en helsetjeneste som må samarbeide langt bedre for at brukeren 
skal få et helhetlig og trygt tjenestetilbud. 

Utviklingen internasjonalt og nasjonalt viser at det vil være behov for å utvide tilbudet til 
pasienter med sykelig overvekt betydelig i årene framover. I dag opereres pasienter med 
sykelig overvekt i vår region ved Nordlandssykehuset. Tilsiget av pasienter er stort og 
økende, og det vil være behov for økt kapasitet både i NLSH Bodø og i oppfølgingstilbud i 
alle helseforetak 
 
Det er nødvendig å ha et selvstendig utdanningsprogram for legespesialister innen 
infeksjonsmedisin for å sikre at kompetansen forblir i landsdelen. Videre må det være 
tilstrekkelig mange infeksjonsmedisinske senger til å sikre kvalitet og erfaringsgrunnlag i 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 80



24 

 

opplæringen av kandidater som tar hele sin utdanning i landsdelen. Komplekse nye 
behandlingsformer, spesielt innen kirurgi, gir en økende forekomst av komplekse 
sykehusinfeksjoner etter intervensjonene. I tillegg ser man et økt behov for poliklinisk 
utredning og behandling av avanserte infeksjonssykdommer, både på grunn av økt 
reisevirksomhet og økende antall asylsøkere som krever tilrettelagt og avansert diagnostikk.  

Kronikeromsorg, rusomsorg og psykisk helsevern er fagområder med relativt lite innslag av 
høyteknologisk/medisintekniske behandlingsformer og det er her vi finner det store volumet 
av pasienter. Innen de kirurgiske fagområdene vil det naturlig måtte bli en utvikling basert på 
moderne behandlingsformer hvor nye metoder og ny teknologi fører til behov for ny 
organisering med økt sentralisering av tjenestene. Dette understreker nødvendigheten av å 
gjøre tilpasninger i dagens tjenestetilbud. Befolkningsutviklingen medfører økt behov for 
helsetjenester til de førstnevnte grupper. De vil ha behov for tilbud nært hjemmet fra 
kommunehelsetjeneste og lokalsykehus. Lokalsykehusenes innhold må derfor bedre tilpasses 
denne utviklingen, innenfor økonomiske rammer som ikke er forventet å vokse nevneverdig. 
Dette betyr å vri tjenestene mot de store grupper av pasienter og ikke binde opp store 
ressurser til de få ved alle lokalsykehus. Arbeids- og funksjonsfordeling må aksepteres og 
utvikles. Akuttmedisinske tjenester av god kvalitet må finnes ved alle lokalsykehus.  
 
 
Framtidige endringer i tjenestetilbudet betyr at det må stilles høye krav til kompetanse hos 
helsepersonellet. Dette gjelder både i forhold til kompetanse på sammensatte og multiple 
sykdomstilstander hos eldre, innen akuttmedisin i primærhelsetjenesten og de øvrige 
prehospitale tjenestene og i forhold til å ta i bruk nye metoder og teknologi. 
Kompetansebygging og økt utnyttelse av eksisterende kompetanse vil derfor være et stikkord 
for prioritering av ressursene framover. 
 
Administrerende direktør foreslår følgende prioritering av tiltak for bruk av frie ressurser i 
planperioden: 

• Oppfølging av smittevernplanen herunder utvidelse av infeksjonsposten ved UNN 

• Kompetansebygging innenfor prehospitale og hospitale tjenester i hht 
opptrappingsplan for traumebehandling. 

• Veileding og kompetansebygging mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. 

• Økt kapasitet innen kronikerfagene – utdanning og oppretting av nye legestillinger 
innen geriatri, revmatologi, fysikalsk medisin, lungemedisin og nevrologi. 

• Omstillingstiltak for gjennomføring av ny nasjonal strategi for svangerskap,- fødsels-
og barselsomsorg. 

• Omstillingstiltak innenfor barne- og ungdomspsykiatri for bedre effektivitet og økt 
kapasitet. 

• Økt kapasitet på poliklinikk og ambulante team innen rusomsorgen. 
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• Sterkere satsing på helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og 
samiske forhold 

• Utvide tilbud til pasienter med sykelig overvekt.  

Tentativ innfasning følger av tabellen. Ytterligere konkretisering av beløp og fordeling 
mellom helseforetak foreslås gjennomført når handlingsrommet er kjent.  Ved inntektsvekst 
utover forutsetningene vil tiltak kunne fremskyndes eller styrkes. Dersom forutsetningene 
svikter vil tiltak måtte skyves ut i tid eller reduseres eller effektiviseringskravene i 
heleforetakene økes.  

Forventet økonomisk handlingsrom og prioritering 2011 2012 2013 2014
Forventet handlingsrom 5 000 20 000 35 000 50 000
Forslag til prioritering: 
Kronikeromsorg, tiltak samhandlingsreform, sykelig overvekt, omstilling BUP, fødselsomsorg 3 000 12 000 20 000
Smittevernplan, herunder infeksjonspost 5 000 10 000 10 000 10 000
Kompetansebygging prehospitale tjenester/akuttberedskap/traume 1 000 2 000 2 000
Rusomsorg (ambulant team/poliklinikk) 3 000 5 000 8 000
Helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og samiske forhold 3 000 6 000 10 000
Til disp 0 0 0 0

Resultatkrav 2011-2018     
Styret har tidligere vedtatt å holde tilbake deler av inntektsveksten som følger av ny 
inntektsmodell for å kunne disponere den til å finansiere økte kostnader som følge av 
investeringer og oppgradering av bygg, utstyr og anlegg. I tillegg har styret lagt til grunn at 
reduksjon i åpningsbalanseavskrivningene i HF-ene ikke skal frigjøres til drift, men 
fremkomme som overskudd frem til avskrivningene av nye anlegg kommer inn i regnskapene. 
Overskuddskravene til helseforetakene som har bakgrunn i reduserte 
åpningsbalanseavskrivninger innebærer altså ikke en skjerping av resultatkrav eller 
omstillingsbehov.  Samlet sett innebærer dette at styret har lagt til grunn at foretaksgruppene 
de nærmeste årene skal planlegge med og realisere årlige overskudd opp mot 200 mill kroner. 
Dette vil styrke likviditeten i foretaksgruppen og øke mulighetene for å gjennomføre ønskede 
investeringer.  

En forventet inntektstopp i 2010 forsterker behovet for kontroll med kostnadssiden. 
Benchmarking rapporter, SAMDATA-rapporter og mulighetsstudier viser at det er 
kostnadsforskjeller i foretaksgruppen som tyder på at det er effektiviseringspotensial i ulike 
deler av virksomheten.  

Det videre omstillingsarbeidet i foretaksgruppen vil være en kombinasjon av 
produktivitetsforbedringer og effektivitetsforbedringer, herunder vurdere om å organisere 
tilbud på andre måter. Det må forventes at det er behov for endringer og justeringer av tilbud 
som medfører konsekvenser for pasienter og ansatte.  

Senest i styresak 68-2009 Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til 
investeringsramme, ble resultatkrav per helseforetak for perioden 2010-2018 skissert opp. 
Resultatkravene bygde på ovennevnte strategi og var knyttet til reduserte 
avskrivningskostnader og krav om opparbeiding av buffere for å styrke 
investeringsmulighetene.  

Resultatkravene 2011-2018 er nå gjennomgått på nytt og oppdatert. Sammenlignet med sak 
68-2009 er nedtrappingen av resultatkrav ved NLSH skjøvet ett år som følge av at 
avskrivninger slår inn noe senere enn tidligere lagt til grunn. Samtidig foreslår 
Administrerende direktør at helseforetakets resultatkrav for 2011 settes til 32 mill kr, 
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tilsvarende resultatkravet for 2010. Dette er en lettelse på 7 mill kr sammenlignet med sak 68-
2009 som begrunnes med stor omstillingsbelastning. Videre foreslås det at resultatkravet til 
UNN settes til 0 i 2011 og 20 mill kr i 2012. Dette er en lettelse på 10 mill kr i 2011 og en 
skjerping på 10 mill kr i 2012. Begrunnelsen for dette er i hovedsak at inntektsmodellen i 
2011 reduserer UNNs ramme med 22,8 mill kr, en effekt som forventes å snu i 2012. For å 
redusere disse midlertidige effektene foreslås det å justere resultatkravene mellom 2011 og 
2012.  

Administrerende direktør foreslår at disse resultatkravene legges til grunn i budsjett for 2011-
2014. Overskuddskravene per helseforetak følger av tabellen.  
Resultatkrav 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Nord RHF inkl IKT 143 000 143 000 143 000 143 000 47 000 55 000 48 000 58 000 18 000
Helse Finnmark HF 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000 37 000 40 000 47 500
UNN HF 10 000 0 20 000 24 000 38 000 52 000 24 000 24 000 24 000
Nordlandssykehuset HF 32 000 32 000 41 000 42 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Apotek Nord HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 195 000 185 000 214 000 219 000 110 000 142 000 119 000 132 000 99 500  

Strategien innebærer at det planlegges med årlige overskudd mellom 100 og 200 mill kr frem 
mot 2018. Når større strategiske investeringer medfører netto økning i avskrivningskostnader 
ved helseforetakene, flyttes basisramme fra styrets disposisjon til det aktuelle helseforetak. 
Dette som delfinansiering av kapitalkostnadene. Samtidig fjernes overskuddskravet ved 
helseforetaket som er knyttet til reduserte avskrivningskostnader. Overskuddskrav knyttet til 
krav om opparbeiding av buffer videreføres.   

Resultatkravene ved Helgelandssykehuset, Helse Finnmark og UNN er knyttet til et behov om 
å skape buffer i driftsøkonomien og styrking av likviditetssituasjonen. Særlig Helse Finnmark 
som har større investeringsprosjekter inne i del 2 (investeringer som er avhengig av fremtidig 
resultatutvikling) av investeringsplanen har behov for bedring i driftsøkonomi og 
likviditetssituasjon.  

Resultatkravet til Nordlandssykehuset er i hovedsak knyttet til midlertidig reduksjon i 
avskrivningskostnader.  Dette skjer som følge av at åpningsbalanseavskrivninger reduseres i 
årene før at avskrivninger av Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen slår inn.  

Resultatkravet til UNN trappes opp i 2013 og er knyttet til reduksjon i avskrivningskostnader.  

Resultatkravet til Helse Nord RHF er knyttet til tilbakeholdte midler som styret har vedtatt 
skal deles ut til å delfinansiere økte kostnader som følge av investeringer og oppgradering av 
bygg, utstyr og anlegg. Når midlene deles ut reduseres overskuddskravet til Helse Nord RHF 
tilsvarende.   

Økte kostnader som følge av større strategiske investeringer skal finansieres av bortfall av 
avskrivinger av tidligere bygg, effektivisering (nytt bygg skal gi muligheter til 
driftseffektivisering) og nevnte bidrag fra Styret i Helse Nord RHF.  

Inntektsfordelingsmodell        
Helse Nords samlede inntektsmodell innebærer i praksis fordeling av de samlede 
basisinntekter. For 2010 fremkommer fordelingen av basisramme per formål av tabellen 
under.  
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Basisramme  2010
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 131 120 226 351 163 646 98 949 284 494 904 560
Psykisk helsevern 244 928 678 156 632 081 134 120 75 914 1 765 199
Kapital 65 411 238 746 155 317 57 453 124 603 641 530
Særskilt funksjon 86 112 179 484 34 958 8 517 309 071
Somatikk 478 380 2 254 385 1 131 799 530 310 453 705 4 848 578
Felleskostnader/administrasjon 135 000 135 000
Rusomsorg 22 656 139 684 46 180 17 334 0 225 854
Pasientreiser 196 153 160 903 192 290 111 243 21 300 681 889
Totalt 1 224 760 3 877 709 2 356 272 957 927 1 095 015 9 511 682  

Helse Nord innførte en regional inntektsmodell for somatisk virksomhet i 2008. Denne 
modellen fordeler ca 4,5 mrd kr av en total basisramme på nesten 10 mrd kr (jf rad for 
somatikk, eksklusive RHF).  

Fordeling av midler til ambulanse baserer seg i stor grad på historiske kostnader. Det samme 
gjelder innen psykisk helsevern, men bevilgninger til de konkrete tiltak innen statlig 
opptrappingsplan og regional tiltaksplan er fordelt til det aktuelle helseforetak. Midler til 
rusomsorg er fordelt ut ifra sørge- for ansvar og ut ifra regionale funksjoner. Midler til 
pasienttransport er fordelt basert på historiske kostnader til pasienttransport.   

Kapital er skilt ut som et eget element i den totale inntektsmodellen. Midlene er fordelt delvis 
på historikk og delvis basert på aktivitet. I tillegg er kapitalkompensasjon for strategiske 
investeringer og konkrete tiltak innen statlig opptrappingsplan for psykisk helse inkludert her. 
Bakgrunnen for å skille kapitalelementet ut i modellen var i hovedsak å gi styret i Helse Nord 
RHF en enkel og transparent metode for å støtte opp under strategiske investeringer i 
regionen. Investeringsnivået vil ikke være stabilt verken over år eller mellom helseforetak og 
det er derfor laget et opplegg som innebærer at Helse Nord RHF i perioder kan understøtte ett 
eller flere helseforetak, men denne skjevdelingen skal ikke være permanent. Basisramme som 
skal deles ut til helseforetakene som kompensasjon for strategiske investeringer legges inn i 
kapitalelementet i inntektsfordelingen.  

I det følgende gjennomgås oppdatering av dagens modell for somatisk virksomhet for 2011 og 
videre arbeid med inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern og rusomsorg.   

Oppdatering av inntektsfordelingsmodell   
Det vises til styresak 53-2009 Regional inntektsmodell Helse Nord – oppdatering for en 
nærmere beskrivelse av dagens modell for inntektsfordeling. Det er et mål at inntektsmodellen 
er transparent og at dens virkemåte er analyserbar og mest mulig forutsigbar. Effekter for 
2011 av oppdatering av de ulike kriterieverdiene i fordelingsmodellen for somatikk 
gjennomgås derfor relativt detaljert i det følgende.  

 Det er flere forhold med en inntektsmodell som er viktige å huske på:  

• Med mindre det bevilges mer midler til fordeling vil totale inntekter som fordeles aldri 
bli større. Dette innebærer at dersom noen helseforetak får mer ressurser får andre 
mindre.   

• Et av hovedformålene med en modell er at ressurser fordeles på en slik måte at det 
legges grunnlag for et likeverdig tilbud uavhengig av geografi.  
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• Endringer i inntekter skal reflektere endringer i behov/ etterspørsel og dermed 
kostnader. Over tid vil økte inntekter dermed ikke være ensbetydende med mindre 
omstillingsbehov. 

• Det er det relative forholdet mellom helseforetakene som påvirker fordelingen. Dette 
kan medføre reduserte inntekter selv om et helseforetak for eksempel har økt 
forskningsinnsatsen. De andre helseforetakene har med andre ord økt sin relative andel 
av forskningsinnsatsen.  

• En inntektsmodell blir aldri perfekt. Det fordeles store ressurser gjennom for eksempel 
kostnadskomponenten og sterk fokus på fordeling knyttet til enkeltkriterier i modellen 
er lite hensiktsmessig.   

• Når midler fordeles etter en modell fjernes muligheten til å identifisere nøyaktige 
bevilgninger til spesifikke formål. For eksempel foreslås kronikersatsningen nå faset 
inn i modellen og bevilgninger til det konkrete tiltak er ikke synlig lengre. I stedet har 
man fått en ressursramme til rådighet for å utføre et oppdrag.  

• Oppdatering basert på historikk betyr et en forsinket effekt på inntektsfordelingen. 
Redusert aktivitet ved UNN i 2009 medfører at betalingen fra øvrige helseforetak 
reduseres i 2011 og ikke i 2009. Det er samtidig nærliggende å tro at 
gjestepasientkostnaden for kjøp utenfor regionen for øvrige helseforetak økte i 2009, 
og vil reduseres i 2011. Altså en slags dobbel effekt i 2009 og halvert effekt i 2011.  

Oppdatering av modell for somatikk, effekter for 2011.  
Inntektsmodellen for somatikk oppdateres årlig med: 
 

• Kriterieverdier knyttet til behovskomponenten i modellen (befolkning, dødelighet, 
uføre m.m.) 

• Kriterieverdier knyttet til kostnadskomponenten i modellen (leger under utdanning, 
forskningspoeng)  

• Interne pasientstrømmer knyttet til mobilitetskomponenten (DRG-poeng 2009) 
 
I tillegg gjøres det en årlig vurdering av innfasing av elementer fra "særskilt funksjon" og 
innfasing av nye oppgaver /funksjoner i somatikk modellen.  

Oppsummert viser oppdatering av elementene følgende effekter for 2011. Det enkelte 
kriterium gjennomgås kort nedenfor.  
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Helgeland NLSH UNN Finnmark SUM
Befolkning -644 106 -559 1 097 0
Sosialhjelp -756 159 -642 1 238 0
Døde -779 -489 1 542 -275 0
Uføre 469 -300 82 -251 0

0
Pasientstrøm 2 441 4 796 -10 372 3 136 0

0
Forskning 333 3 663 -6 483 2 487 0
Ass leger/turnus 857 1 783 -2 069 -571 0
korrigering tysfjord 0 2 655 -2 655 0 0
Innfasning kronikerplaner 1 429 994 -1 760 -662
Innfasning innkjøpskonsulenter -78 10 93 -25

SUM 3 273 13 377 -22 823 6 173

Effekter oppdatering inntektsfordelingsmodell budsjett 2011 (i 1000 kr) 

 

Befolkning 

Oppdatering av aldersfordelt befolkning medfører kun mindre endringer mellom 
helseforetakene, men inntekter flyttes til Helse Finnmark fra Helgelandssykehuset og UNN. 
Dette har sammenheng med at Helse Finnmarks relative andel av befolkning i alderen 60-70 
år har økt. Det er befolkning per 1.1.2010 som ligger til grunn for inntektsmodell for 2011.  

Sosialhjelpstilfeller  

Oppdatering av sosialhjelpstilfeller medfører også økte inntekter til Helse Finnmark på 
bekostning av Helgelandssykehuset og UNN. Andelen sosialhjelpstilfeller har økt relativt sett 
mest i Finnmark. Det er sosialhjelpstilfeller for 2009 som ligger til grunn.  
 

Dødelighet 

Oppdatering av antall døde medfører at ressurser tilføres UNN, mens øvrige helseforetak 
reduseres noe. Det er gjennomsnitt for to år (2008+2009) som ligger til grunn i modellen.  

Uføre 

Oppdatering av andel uføre medfører kun mindre endringer mellom helseforetakene, men 
isolert sett får Helgelandssykehuset økt sine inntekter, mens Nordlandssykehuset og Helse 
Finnmark får en mindre reduksjon.  

Pasientstrøm 

Oppdatering av interne pasientstrømmer medfører at UNN må gi avkall på inntekter til fordel 
for øvrige helseforetak. Dette har sammenheng at aktiviteten ved UNN har vært redusert i 
2009, særlig i starten av året. Helseforetaket har dermed levert mindre helsetjenester til øvrige 
helseforetaks pasienter i 2009 enn i 2008. Det er DRG-poeng for dag/døgn-aktivtet i 2009 
som ligger til grunn. Med bakgrunn i tiltakende aktivitet forventes det at denne trenden snur 
med effekt fra og med 2012.  

Forskningspoeng 

Oppdatering av forskningspoeng medfører at midler flyttes fra UNN til øvrige helseforetak. 
Det legges til grunn siste 3 års gjennomsnitt ved fordeling. På tross av at UNN har økt 
forskningsaktiviteten i 2009 medfører utfasing av 2006 fra fordelingsgrunnlaget at UNN får 
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redusert sin andel. UNNs andel av forskningsaktiviteten var større i 2006 (året som fases ut av 
fordelingsgrunnlaget) enn i 2009 (året som fases inn i fordelingsgrunnlaget).  

Assistent/turnusleger 

Oppdatering av assistent og turnusleger medfører at Helgelandssykehuset og NLSH tilføres 
ressurser på bekostning av UNN og Helse Finnmark. De to førstnevnte helseforetakene har 
økt sin relative andel av assistent- og turnusleger.  

Korrigering av feil vedrørende Tysfjord 

Ved en inkurie har modellen fordelt Tysfjord med 1/3 til NLSH og 2/3 til UNN. Den korrekte 
fordelingen er tilnærmet 50/50 og ved å korrigere for dette flyttes midler fra UNN til NLSH.  

Innfasning fra særskilt funksjon  

I tråd med vedtak i sak fases tilskudd til kronikerplaner inn i modellen. Det er foretatt en 
gjennomgang av alle tiltakene med tanke på hvilke tiltak som er regionale funksjoner og 
hvilke tiltak som kun gjelder helseforetakets eget opptaksområde. De fleste regionale tiltak er 
lokalisert til UNN og delvis NLSH og på denne bakgrunn foreslås det at bevilgninger til disse 
tiltakene nå fases inn i kostnadskomponenten i modellen. Dette vil fordele mesteparten av 
midlene til UNN og NLSH. Bevilgninger til øvrige tiltak foreslås fordelt etter 
behovskomponenten. Dette gir mindre omfordeling fra Helse Finnmark og UNN til NLSH og 
Helgelandssykehuset.  

Det er i tillegg faset inn tidligere trekk i basisrammen som finansiering av regionale 
innkjøpskonsulenter. Dette gir kun mindre omfordelinger (0-0,1 mill kr).  

Utvidelse av modellen 
I 2009 ble det innført gjestepasientoppgjør mellom regionene for kjøp av private 
rehabiliteringsplasser i andre regioner. I tillegg ble oppgjørsordning for kjøp av 
psykiatribehandling ved Modum Bad og andre institusjoner justert slik at gjestepasientprisen 
er 100 %. Det enkelte helseforetakene har hele tiden betalt en stykkpris på 20 % for 
behandling ved Modum Bad.  

I 2009 ble kostnaden knyttet til kjøp av privat rehabilitering i andre regioner og Modum Bad 
(80 % av kostnaden) håndtert av Helse Nord RHF. Med bakgrunn i at helseforetakene allerede 
betaler 20 % av kostnader til Modum Bad og at sørge- for ansvar er fordelt ut til det enkelte 
helseforetak foreslås det at betalingsansvaret tillegges helseforetakene. Administrerende 
direktør foreslår at midler tilsvarende kostnad for 2009 fordeles til helseforetakene gjennom 
behovskomponenten i inntektsmodellen.  

Betalingsansvar for behandling ved private rehabiliteringstjenester i Nord-Norge og ved 
Viken Senter vil foreløpig ligge hos Helse Nord RHF som er avtalepart. Dette innebærer at 
helseforetakene ikke belastes kostnader når disse institusjonene benyttes.  

Inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og rusomsorg 
Det er ønskelig å etablere en objektiv fordelingsmodell for rusomsorg og psykisk helsevern, jf 
omringede bevilgninger (ca 1,9 mrd kr) i tabellen nedenfor. Midler til psykisk helse er i stor 
grad basert på historikk, og oppdatert med konkrete bevilgninger til prosjekter over 
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opptrappingsplanen for psykisk helse og egen tiltaksplan. Midler til rusomsorg er fordelt ut 
befolkning og ut ifra regionale funksjoner. 

Basisramme  2010
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 131 120 226 351 163 646 98 949 284 494 904 560
Pasientreiser 196 153 160 903 192 290 111 243 21 300 681 889
Psykisk helsevern 244 928 678 156 632 081 134 120 75 914 1 765 199
Rusomsorg 22 656 139 684 46 180 17 334 0 225 854
Somatikk 478 380 2 254 385 1 131 799 530 310 453 705 4 848 578
Særskilt funksjon 86 112 179 484 34 958 8 517 309 071
Kapital 65 411 238 746 155 317 57 453 124 603 641 530
Felleskostnader/administrasjon 135 000 135 000
Totalt 1 224 760 3 877 709 2 356 272 957 927 1 095 015 9 511 682  

Spesielt innenfor rusomsorgen er det behov for å utvikle en modell som ivaretar 
pasientstrømmer. Siden rustilbudet i hovedsak er konsentrert til ett foretak, vil en utvidelse 
kreve at det etableres et internt oppgjør (mobilitetskomponent). Dagens modell stimulerer 
ikke godt nok til samarbeid og effektiv ressursbruk. Det er for eksempel mer lønnsomt å 
behandle egne pasienter eller pasienter fra andre regioner fremfor pasienter fra andre 
helseforetak i Helse Nord. Ved å behandle pasienter fra andre regioner mottar en 
gjestepasientinntekt og ved å prioritere egne pasienter hindrer man at pasienten reiser ut av 
regionen og dermed medfører gjestepasientkostnader. Ved å behandle pasienter fra andre 
helseforetak i Helse Nord mottar man ingen betaling. En mer dynamisk modell som ivaretar 
disse forholdene antas å bedre legge til rette for riktig prioritering og likeverdig tilbud. Midler 
til rusomsorgen er i dag fordelt på bakgrunn av regionale funksjoner og befolkning.  

Administrerende direktør vil på denne bakgrunn start et regionalt arbeid med å utvikle en 
objektiv fordelingsmodell for rusbehandling og psykisk helse. Det er satt sammen en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe med representanter fra helseforetakene, RHF og 
tillitsvalgte som skal starte arbeidet høst 2010. Det tas sikte på behandling av ny 
inntektsfordelingsmodell juni 2011 med sikte på implementering fra 2012.  

Innfasing av inntektsmodell for psykisk helse og rusomsorg vil medføre omfordeling av 
inntekter mellom helseforetakene. Basert på en vurdering av befolkningstall og fordeling av 
ressurser i dag er det nærliggende å anta at midler innen psykisk helse vil flyttes til 
Helgelandssykehuset. I forbindelse med overtakelse av Hålogalandssykehuset ble det vedtatt 
at UNN HF skal overta fullt faglig og økonomisk ansvar for psykiatritilbudet i Ofoten fra 1.1 
2011. Ansvarsoverføringen vil gjennomføres som et fellesprosjekt mellom UNN, 
Nordlandssykehuset og RHF. Finansieringen av psykiatritilbudet vil bli håndtert i 
inntektsfordelingsmodellen når den utvides til også å omfatte rus og psykiatri. Dette vil skje 
fra og med 2012 og det er derfor behov for annen løsning i tiden frem til utvidet 
inntektsmodell er på plass.  Administrerende direktør foreslår derfor at det allerede for 2011 
foretas et mindre trekk (1 %) i helseforetakenes basisramme til psykisk helse og rusomsorg. 
Disse midlene foreslås delt ut til konkrete tiltak ved Helgelandssykehuset (forventet effekt av 
inntektsmodell) og UNN (sørge for ansvar for Ofoten). Dette vil være en første innfasning av 
modellen og den gradvise tilnærmingen vil forberede helseforetakene til omstilling. Dette 
innebærer følgende omfordeling:  
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Rammejustering psykisk helse 2011 Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Vedtatt ramme 2010 244 928 678 156 632 081 134 120 75 914 1 765 199
Kjøp Modum Bad 1 833 4 541 3 296 2 030 -11 700 0
Trekk 1,0 % -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 -16 893
Sørge for ansvar Ofoten 13 393 13 393
Konkrete tiltak Helgeland 3 500 3 500
Forslag ramme 2011 244 312 689 308 629 056 138 309 64 214 1 765 199  
Hvilke tiltak som skal iverksettes ved Helgelandssykehuset vil avklares i dialog med 
helseforetaket.  

Fremtidige effekter av dagens somatikkmodell 
I dette kapitlet gjøres det noen betraktninger om forventet fremtidig effekt av dagens 
inntektsfordelingsmodell for somatikk. Det er i hovedsak effekter av pasientstrømmer og 
fremskrivning av befolkning som er mulig å vurdere.  

UNN har i 2009 hatt en lavere aktivitet som har medført lavere betaling fra øvrige 
helseforetak i Helse Nord for pasientbehandling. Med et tiltakende aktivitetsnivå forventes det 
at denne trenden snur med effekt for 2012. Samtidig forventes det at gjestepasientkostnaden 
for behandling utenform regionen for øvrige helseforetak isolert sett vil reduseres i 2011 som 
følge av at flere pasienter blir behandlet ved UNN.  

I 2010 er finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering omarbeidet ved at også poliklinisk 
aktivitet genererer DRG-poeng. Per i dag omfatter mobilitetskomponenten kun DRG-poeng 
for dag/døgn aktivitet, mens poliklinisk aktivitet ikke er inkludert. Ved oppdatering av 
modellen for 2012 må det tas stilling til om polikliniske DRG-er skal inngå i 
mobilitetskomponenten eller ikke. Isolert sett vil innarbeiding av polikliniske DRG-poeng 
medføre økt betaling til UNN.  

Det er foretatt simuleringer basert på fremskrivninger av aldersfordelt befolkning (data fra 
Statistisk sentralbyrå, forutsatt middels nasjonal vekst). Det er foretatt simuleringer for anslått 
befolkning 2015, 2020, 2025 og 2030. Tallene viser at ressurser flyttes fra 
Helgelandssykehuset til UNN. For Nordlandssykehuset og Helse Finnmark viser 
fremskrivningene kun mindre endringer.  

  

Simulering befolkning - 
effekt på inntektsfordeling

Endring 
2011-2015

Endring 
2015-2020

Endring 
2020-2025

Endring 
2025-2030

Samlet 
endring 

2030-2011

Gj.snittlig årlig 
endring 2012-
2030

Helgeland -5 945      -6 996        -7 433        -6 734         -27 108        -1 427                
Nordland -1 162      815             1 093          1 737          2 483            131                    
UNN 7 388        6 896          6 020          5 534          25 838          1 360                 
Finnmark -281         -715           320             -536            -1 213          -64                     
SUM 0               -0               -0               0                 0                   0                         

Forslag til justeringer inntekter helseforetak 2011-2014 
 

Betaling til helsebibliotek  
Helse Nord RHF har inngått avtaler om betaling for bruk av tilbudet til Helsebiblioteket. RHF 
får økte kostnader på ca 1 mill kroner, mens helseforetakene får reduserte kostnader. Det 
foreslås derfor å trekke inn 1 mill kroner fra HFene til finansiering av denne sentrale 
kostnaden fordelt basert på inntektsmodell for somatikk.   
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Egenandels registrering/frikort  
Helse Nord RHF er pålagt å etablere rutiner som sikrer elektronisk innsending av 
opplysninger om egenandeler, slik at frikort sendes automatisk når den enkelte pasient har 
krav på det. Det er etablert både regionale og nasjonale prosjekter for å løse disse oppgavene 
og helseforetakene får merarbeid som følge av de nye oppgavene. I budsjettet er det satt av 
3,5 mill kroner til formålet. Dette foreslås fordelt til helseforetakene basert på en modell hvor 
en vekter volum og befolkning med 50 %. 

Rusinstitusjon Helgeland 
Helgelandssykehuset etablerer ny rusinstitusjon i løpet av 2010-2011 og administrerende 
direktør foreslår at Helse Nord RHF bidrar med 5 mill kr i 2011. Finansiering av rusomsorg 
vil skje gjennom ny inntektsmodell fra 2012.  

Trykktank  
UNNs basisramme foreslås økt med 0,5 mill kr til etablering av trykktank. UNN bruker 
trykktanken til avansert behandling av regionpasienter. Denne tjenesten utføres i dag av 
Sjøforsvaret, men tjenesten slik den er i dag vil opphøre i sammenheng med nedlegging av 
Olavsvern som operativ base. UNN har avtale med forsvaret om bruk av trykktanken til juni 
2011. 

Tolketjeneste i Helse Finnmark.  
I brev av 13.1.2010 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pålagt Helse Nord RHF å 
finansiere et toårig tolkeprosjekt ved Helse Finnmark HF. Foretaket har søkt om til sammen 2 
mill kroner. Det er tidligere bevilget 1 mill kr i 2010 og det foreslås å bevilge 1 mill kroner til 
Helse Finnmark HF i 2011. Midlene dras inn igjen i 2012.  

Betaling for kjøp av private rehabiliteringsplasser i andre regioner og behandling 
ved Modum Bad 
Det vises til avsnitt ”utvidelse av regional inntektsmodell”.  I 2009 har Helse Nord RHF betalt 
for kjøp av private rehabiliteringsplasser i andre regioner og for kjøp av psykiatribehandling 
ved Modum Bad (80 % av kostnaden).  

Administrerende direktør foreslår at midler tilsvarende kostnad for 2009 fordeles til 
helseforetakene gjennom behovskomponenten i inntektsmodellen.  

Inndragning nasjonal inntektsmodell 
Det forventes et trekk som følge av regional inntektsmodell i størrelsesorden 30-35 mill kr i 
2010. Helse Nord RHF kan delvis håndtere dette trekket gjennom frigjøring av ressurser fra 
avsluttede prosjekter med mer. Det er imidlertid behov for å fordele deler av trekket på 
helseforetakene. Administrerende direktør foreslår derfor at 20 mill kr dras inn fra 
helseforetakene nå. Inntektsmodell for somatikk legges til grunn for fordelingen.   

Smittevern 
I 2009 startet et prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og styrke 
samhandlingen mellom sykehus og kommuner. Prosjektet avsluttes 1. juli 2010 og midlene 
skulle vært tilbakeført RHF. Midlene til stillingene foreslås innarbeidet permanent til 
smittevern i helseforetakene i henhold til smittevernplanen. 
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Forslag til basisramme/øvrig ramme 2011  
Tabellen nedenfor oppsummerer foreslåtte justeringer av helseforetakenes basisrammer. 
Administrerende direktør foreslår at disse rammene og ovennevnte forutsetninger legges til 
grunn for foretaksgruppens og helseforetakenes planer for perioden. Rammene er i 2010-
kroner og vil justeres for lønns- og priskompensasjon i tråd med statsbudsjettet.  

Rammer 2011

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 538 1 347 1 033 582 0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering -14 500 2 272 5 628 4 084 2 516 0
Gjestepasientkjøp Modum Bad -11 700 1 833 4 541 3 296 2 030 0
Trekk nasjonal inntektsmodell -35 000 -35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell 20 000 -2 736 -9 049 -5 298 -2 917 0
Helsebiblioteket 1 000 -137 -465 -252 -146 0
Trykktank -500 500 0
Oppdatering inntektsmodell 6 173 -22 823 13 377 3 273 0
Rusinstitusjon Helgeland -5 000 5 000 0
1 % trekk psykiatri 16 893 -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten -13 393 13 393 0
Psykiatritiltak Helgeland -3 500 3 500 0
Sum forslag til basisramme 2011 920 212 124 603 1 231 254 3 863 998 2 366 191 970 424 9 476 682

Øvrig ramme 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 682            45 377     23 474     69 533     
Sykestueprosjekt 7 800                   7 800       
Kvalitetsregistre 11 000       11 000     
Tilskudd til turnustjeneste 213            818                      1 895       1 370       834           5 130       
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 69 176       69 176     
SUM 81 071       8 618                   47 272     24 844     834           162 639   

Øremerket tilskudd 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 907       1 907       
NST+ Antibiotikaresistens 33 886     33 886     
NMK 6 458       6 458       
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 527          527          
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 141          141          
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650          
Forskning resultatbasert 58 670       58 670     
SUM 58 670       -               -                       42 392     1 177       -           102 239   

TOTAL SUM 1 059 953 124 603 1 239 872 3 953 663 2 392 212 971 258 9 741 560  

Årlig lønns- og priskompensasjon av inntekter vil variere fra år til år i perioden og i 
helseforetakenes inntektsrammer er det foreløpig ikke lagt inn prisvekst. Lønns- og 
priskompensasjon for 2011 oppdateres i november når forslag til Statsbudsjett er kjent.  

Helse Nord RHF tilfører Helse Finnmark 7,8 mill kr i påvente av finansieringsløsning for 
sykestuer i Helse Finnmark. I tillegg har Helse Finnmark de to siste år fått tilsvarende beløp 
over post 70 i Statsbudsjettet. Bevilgningen fra Helse Nord RHF foreslås videreført inntil 
fremtidig finansieringsløsning foreligger. Eventuell bevilgningen over post 70 fastsettes i 
Statsbudsjettet.  
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Forslag til basisramme 2012-2014  
Inntektsrammene for 2012-2014 innebærer ikke store forventede justeringer. Neste års ramme 
tar til enhver tid utgangspunkt i vedtatt ramme for året før, og alt som lagt inn i basisrammen i 
vedtatt budsjett videreføres påfølgende år med mindre det eksplisitt tas ut av rammene.  

I sak om investeringsplan er det redegjort for når basisramme skal tildeles helseforetakene 
som kompensasjon for økte kapitalkostnader av strategiske investeringer. I tabell nedenfor er 
det lagt inn rammer frem til 2018 for å synliggjøre tilbakeholdt kapitalkompensasjon, jf 
investeringsplan. 

Innfasing av inntektsmodell for psykisk helse og rusomsorg vil som tidligere drøftet innebære 
omfordeling mellom helseforetakene. Innføring og årlige oppdatering av kriterieverdiene i 
denne modellen vil innebære endringer mellom helseforetakene som ikke er kjente og derfor 
ikke i tabellene. Effekt for av oppdatering av kriterieverdier i inntektsmodell for somatikk er 
lagt inn i 2011, men vi kjenner ikke endelige effekter for årene fremover og disse er derfor 
ikke synliggjort.  
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Basisramme 2012-2018 Helse Nord RHF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vedtatt ramme 2010 970 412 970 412 970 412 970 412 970 412 970 412 970 412 970 412
Tolketjeneste -1 000
Egenandels registrering/frikort -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering -14 500 -14 500 -14 500 -14 500 -14 500 -14 500 -14 500 -14 500
Gjestepasientkjøp Modum Bad -11 700 -11 700 -11 700 -11 700 -11 700 -11 700 -11 700 -11 700
Trekk nasjonal inntektsmodell -30 000 -60 000 -90 000 -120 000 -150 000 -180 000 -210 000 -240 000
Realvekst 45 000 90 000 135 000 180 000 225 000 270 000 315 000
Trekk nasjonal inntektsmodell, dras inn fra HF 2011 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Helsebiblioteket 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Avslutning prosjekt smittevern 
Trykktank -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Rusinstitusjon Helgeland -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
1 % trekk psykiatri 0 0 0 0 0 0 0 0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten
Psykiatritiltak Helgeland
Sum 970 412 925 212 941 212 956 212 971 212 986 212 1 001 212 1 016 212 1 031 212

Basisramme 2012-2018 Styrets disp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vedtatt ramme 2010 124 603 124 603 124 603 124 603 124 603 124 603 124 603 124 603
Kapital kompensasjon Bodø -76 000 -68 000 -65 000 -55 000 -55 000
Kapital kompensasjon Vesterålen -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Kapitalkompensasjon UNN Tromsø -10 000 -10 000 -10 000
Kapitalkompensasjon UNN Narvik 0 0 -20 000
Kapitalkompensasjon Kirkenes 0 0 -20 000
Kapitalkompensasjon Hammerfest 0 0 -20 000
Netto renteinntekt 18 397 18 397 18 397 18 397 18 397 18 397 18 397 20 397
Sum 124 603 143 000 143 000 143 000 47 000 55 000 48 000 58 000 0

Basisramme 2012-2018 Helgelandssykehuset 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vedtatt ramme 2010 957 927 957 927 957 927 957 927 957 927 957 927 957 927 957 927
Egenandels registrering/frikort 582 582 582 582 582 582 582 582
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering 2 516 2 516 2 516 2 516 2 516 2 516 2 516 2 516
Gjestepasientkjøp Modum Bad 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030
Trekk nasjonal inntektsmodell -2 917 -2 917 -2 917 -2 917 -2 917 -2 917 -2 917 -2 917
Helsebiblioteket -146 -146 -146 -146 -146 -146 -146 -146
Oppdatering inntektsmodell 3 273 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000 -5 000 -6 000 -7 000
Rusinstitusjon Helgeland 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
1 % trekk psykiatri -1 341 -1 341 -1 341 -1 341 -1 341 -1 341 -1 341 -1 341
Psykiatritiltak Helgeland 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Sum 957 927 970 424 966 151 965 151 964 151 963 151 962 151 961 151 960 151

Basisramme 2012-2018 Nordlandssykehuset 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vedtatt ramme 2010 2 356 272 2 356 272 2 356 272 2 356 272 2 356 272 2 356 272 2 356 272 2 356 272
Kapital kompensasjon Bodø 76 000 68 000 65 000 55 000 55 000
Kapital kompensasjon Vesterålen 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Egenandels registrering/frikort 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering 4 084 4 084 4 084 4 084 4 084 4 084 4 084 4 084
Gjestepasientkjøp Modum Bad 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296
Trekk nasjonal inntektsmodell -5 298 -5 298 -5 298 -5 298 -5 298 -5 298 -5 298 -5 298
Helsebiblioteket -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252
Oppdatering inntektsmodell 13 377
1 % trekk psykiatri -6 321 -6 321 -6 321 -6 321 -6 321 -6 321 -6 321 -6 321
Sum 2 356 272 2 366 191 2 352 814 2 352 814 2 448 814 2 440 814 2 437 814 2 427 814 2 427 814

Basisramme 2012-2014 UNN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vedtatt ramme 2010 3 863 998 3 863 998 3 863 998 3 863 998 3 863 998 3 863 998 3 863 998 3 863 998
Kapitalkompensasjon UNN Tromsø 10 000 10 000 10 000
Kapitalkompensasjon UNN Narvik 20 000
Egenandels registrering/frikort 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628
Gjestepasientkjøp Modum Bad 4 541 4 541 4 541 4 541 4 541 4 541 4 541 4 541
Trekk nasjonal inntektsmodell -9 049 -9 049 -9 049 -9 049 -9 049 -9 049 -9 049 -9 049
Helsebiblioteket -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465
Trykktank 500 500 500 500 500 500 500 500
Oppdatering inntektsmodell -22 823 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
1 % trekk psykiatri -6 782 -6 782 -6 782 -6 782 -6 782 -6 782 -6 782 -6 782
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten 13 393 13 393 13 393 13 393 13 393 13 393 13 393 13 393
Sum 3 877 708 3 863 998 3 874 112 3 875 112 3 876 112 3 877 112 3 888 112 3 889 112 3 910 112

Basisramme 2012-2014 Helse Finnmark 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vedtatt ramme 2010 1 224 760 1 224 760 1 224 760 1 224 760 1 224 760 1 224 760 1 224 760 1 224 760
Tolketjeneste 1 000
Kapitalkompensasjon Kirkenes 20 000
Kapitalkompensasjon Hammerfest 20 000
Egenandel frikort 538 538 538 538 538 538 538 538
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272
Gjestepasientkjøp Modum Bad 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833
Trekk nasjonal inntektsmodell -2 736 -2 736 -2 736 -2 736 -2 736 -2 736 -2 736 -2 736
Helsebiblioteket -137 -137 -137 -137 -137 -137 -137 -137
Oppdatering inntektsmodell 6 173
1 % trekk psykiatri -2 449 -2 449 -2 449 -2 449 -2 449 -2 449 -2 449 -2 449
Sum 1 224 760 1 231 254 1 224 081 1 224 081 1 224 081 1 224 081 1 224 081 1 224 081 1 264 081  

Risiko    
Denne saken inneholder budsjett- og planpremisser og er ikke en vurdering av 
helseforetakenes omstillings- og aktivitetsplaner. En fullstendig risikovurdering kan derfor 
kun gjøres sammen med vurderingen av helseforetakenes opplegg for omstilling, aktivitet 
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med mer. Det kan likevel gjøres grove risikovurderinger av budsjettforutsetningene og 
planpremissene i saken.  

Etablering av langtidsbudsjett er i seg selv et risikoreduserende tiltak da det bidrar til 
forventningsavstemming og gir bedre grunnlag for langsiktighet i planlegging og 
gjennomføring av omstilling, aktivitetsjusteringer og investeringer.  

Det pågår for tiden innføring av helhetlig risikostyring i foretaksgruppen. I løpet av 
langtidsbudsjettets planperiode skal dette være fullt implementert, og foretakene vil ha 
opparbeidet erfaring med prosessen. Da vil foretakene på en mer systematisk og helhetlig 
måte enn tidligere, og ved bruk av en tilpasset metodikk, identifisere, vurdere og følge opp 
risikoene som en integrert del av sin mål- og resultatstyring. Risikostyringen vil dermed bidra 
til å redusere risikoen for manglende måloppnåelse.  

Rammebetingelser  
Økonomiske rammebetingelser vurderes å være relativt forutsigbare. Helse Nord har hatt en 
betydelig inntektsvekst i 2010 som har vært kjent. Det forventes nå en utflatning av inntektene 
og vi må planlegge innenfor strammere økonomiske rammer. Sett i forhold til en omsetning 
på 12,5 mrd kr (budsjett 2010) må ressursrammen til Helse Nord anses som relativt stabil. 
Avvik fra forutsetninger vurderes til å bli i håndterbar størrelsesorden.  

Pensjonskostnader er en betydelig kostnad i Helse Nord (om lag 1 mrd kr) som kan svinge 
betydelig fra år til år. Alle kostnadsøkninger utover prisvekst innebærer økt behov for 
omstilling. Ved store svingninger i pensjonskostnader vil Helse Nord ikke være i stand til 
håndtere dette uten større endringer i budsjettopplegget.  

Faglige rammebetingelser kan medføre nye oppgaver, pålegg, endringer i struktur og tilbud 
etc. som kan medføre behov for endret prioritering, omorganisering og flytting av oppgaver.  

Omstillingsevne og resultatoppnåelse  
Kontroll med økonomien er en grunnleggende forutsetning for videre utvikling og 
investeringer i helsetjenesten. Helse Nord leverte et resultat i tråd med budsjett i 2009, men 
ingen av helseforetakene nådde sine resultatkrav. Dette har sterk sammenheng med 
mangelfull gjennomføring av effektiviseringstiltak og/eller lavere effekter enn forutsatt. 
Foretaksgruppen må arbeide for å redusere gjennomføringsrisikoen på tiltak som er 
identifisert.  Et nært samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter er 
av avgjørende betydning for å utvikle gode planer og øke evnen til å gjennomføre omstillinger 
i virksomhetene. 

Konsekvens av manglende resultatoppnåelse er blant annet reduserte investeringer. Et viktig 
risikoreduserende tiltak er at investeringsplanen legger til grunn overskudd i RHF, og balanse 
i helseforetakene. Dersom helseforetakene realiserer resultatkravene kan investeringene økes 
fra planlagt nivå.  

Aktivitet, kvalitet og prioritering  
Stramme rammebetingelser og omstillingskrav i kombinasjon med krav om styrking av 
prioriterte områder er et komplisert oppdrag. Helse Nord-styret har i flere år stilt krav om 
prioritering av psykisk helsevern, rus og kronikeromsorg og stilt krav gjennom 
oppdragsdokumentet om at disse funksjonsområdene skal øke prosentvis mer enn somatikken. 
Så langt har dette vært vanskelig å oppnå og helseforetakene har store utfordringer med 
oppnåelsen av kravet. Det er følgelig en betydelig risiko for manglende prioritering av 
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ønskede områder, eventuelt at prioriteringen gjennomføres med overskridelse av økonomiske 
rammer som resultat. I saken er det argumentert for at inntektsmodellen skal legges til grunn 
dersom helseforetakenes rammer skal reduseres. Det antas at teknikken med å dra inn midler 
for deretter å dele ut midler til konkrete tiltak kan bidra til å redusere risikoen for manglende 
prioritering. 

Oppnåelse av måltall for kvalitetsindikatorer og prioritering av tiltak som gir bedre 
behandlingskvalitet har vært en utfordring over mange år. Risikoen for avvik anses fortsatt 
som relativt stor, særlig der avstanden til de nasjonale måltall er stor (for eksempel 
strykninger fra operasjonsprogrammet). 

Personell og kompetanse  
Utfordringer med tilgang på arbeidskraft og kompetanse vil øke. Manglende tilgang på 
kompetanse og arbeidskraft vil innebære lavere kvalitet i helsetjenesten og økte kostnader. 
Systematisk arbeid med utdanning, rekruttering, og kompetanseutvikling er et viktig 
risikoreduserende tiltak. Å få arbeidstakere til å stå lengre i arbeid vil være et viktig bidrag i 
denne sammenheng. Videre må alle omstillings- og investeringsprosjekter vurdere hvordan 
oppgaver kan løses med mindre tilgjengelig arbeidskraft.  

Utdanning av legespesialister er et virkemiddel for å styrke kapasiteten og forkorte ventetid. 
Manglende evne til å ansette legene ved oppnådd spesialitet vil gi økt ventetid og flere 
gjestepasientkostnader ved pasientflukt til sykehus med lavere ventetid.  
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.: 111 2010/68    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering 
 
 
Formål/sammendrag 
Rullering av investeringsplanen følger opp styrets strategiske vedtak i august 2009 og søker å 
finne den beste veien for å finansiere og realisere styrets investeringsprogram og 
prioriteringer.  
 
Investeringsplanen i Helse Nord innebærer ikke at Helse Nord RHF bevilger 
investeringsmidler til helseforetak eller prosjekter. Investeringsrammen i Helse Nord er en 
form for likviditetsramme som stilles til disposisjon for de enkelte helseforetak. Den som 
trekker på denne rammen må betale renter og avdrag som et ordinært banklån. Alle 
økonomiske konsekvenser av en investering kommer til uttrykk i regnskapet til det 
helseforetaket som investerer og må håndteres der.  
 
Rullering av investeringsplanen har som mål å fange opp og ta stilling til de endringer som er 
vedtatt, eller som følger av endringer i behov, medisinsk utvikling, statlige pålegg og planer 
og løse dette innenfor Helse Nord’s samlede økonomiske handlingsrom. 
 
Investeringsplanen til Helse Nord RHF har vært oppdatert og justert med ulike tidsintervaller. 
Det legges nå opp til at investeringsplanen skal rulleres årlig i styremøtet i juni som et ledd i 
en løpende oppdatering av rammebetingelser og føringer for helseforetakenes planlegging av 
neste års budsjett. Investeringsplanen har flere funksjoner: 
• Den skal vise fremdrift og gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter 
• Den skal sikre tilstrekkelig likviditet i foretak og foretaksgruppen til å gjennomføre 

vedtatte og igangsatte prosjekt 
• Den skal gi mulighet til fremskrivninger og simuleringer som grunnlag for prioritering 

mellom prosjekter og valg av strategier og tiltak for å nå målene. 
  

Investeringsplanen vil dermed være et viktig i verktøy i langtidsplanleggingen og vil løpende 
bli justert i forhold til endringer i strategier, prioriteringer og rammebetingelser. Rullering av 
investeringsplanen er knyttet tett opp mot den løpende økonomistyringen.  
 
God økonomistyring og resultatoppnåelse øker mulighetene for å investere. Samtidig vil 
gjennomføringen av investeringsprogrammet gir direkte effekter på økonomistyringen i 
helseforetak og foretaksgruppen. Disse sammenhengene mellom god økonomistyring og 
gjennomføring av investeringsprogrammet håndteres av spillereglene som er lagt i Helse Nord 
RHF’s konsernbestemmelser for investeringer.  
  
I forhold til vedtatt investeringsplan 2009-2018 (styresak 64-2008) foreslås alle tiltakene som 
lå i planen videreført. I tillegg foreslås det nå å øke investeringsplanen for perioden 2011-
2018 med vel 2 500 mill kroner. 
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I styresak 68-2009 Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til 
investeringsrammer som ble vedtatt i styremøte, den 25. august 2009 ga styret noen nye 
føringer og presiseringer i forkant av rullering av investeringsplanen. 
 
Styret fattet følgende vedtak i styresak 68-2009: 
1. Styret står fast på tidligere føringer om å realisere overskudd tilsvarende reduksjon i 

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

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

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

4. For å bedre grunnlaget for å vurdere, og prioritere investeringsprosjektene må det: 
a. Utarbeides nye investeringsanalyser for alle aktuelle investeringsprosjekt, jfr. 

Konsernbestemmelser for investeringer, med særlig fokus på driftsøkonomiske 
konsekvenser og effekt på helsetilbudet 

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

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

5. Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil bli lagt frem for styret våren 2010. 
 
Styrets vedtak innbærer endringer i prioritering og krav til økonomisk bærekraft i foretakene. 
Disse føringene er fulgt opp i saksutredningen. 
 
Vurdering 
Befolkningsutviklingen er vurdert på bakgrunn av Statistisk Sentralbyrå’s 
befolkningsfremskrivning. Denne fremskrivningen viser at befolkningen i Nord-Norge vil øke 
svakt, samtidig som den eldes, og det skjer forskyvninger mellom helseforetaksområdene. 
Befolkningen på Helgeland forventes å reduseres, mens den vokser i områdene til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). I 
Finnmark forventes en svak befolkningsvekst. 
  
Det er ikke klart hva som vil bli effekten av Samhandlingsreformen. Reformen vil særlig 
berøre grensesnittet mellom lokalsykehus og kommunehelsetjenesten. 
 
Den teknologiske utviklingen og tilstanden til det medisinsktekniske utstyret (MTU) tilsier 
økte investeringer i disse hjelpemidlene. 
 
De regional IKT-investeringene foreslås økt betydelig, både som følge av egne planer og 
strategier, men også som følge av Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forventninger til 
at Helse Nord skal investere i felles nasjonale IKT-løsninger. 
 
Tilstanden i sykehusbyggene er forskjellig. Det vurderes å være behov for opprusting og 
fornyelse av sykehusbyggene i Bodø, Vesterålen, Narvik, Kirkenes og Hammerfest.  
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Den økonomiske bæreevnen i helseforetakene er forskjellig. UNN har god likviditet og viser 
betydelige bedring i sine økonomiske resultater og vurderes derfor isolert sett som det HF-et 
som har de beste økonomiske forutsetningene for å investere.  
 
Helgelandssykehuset HF viser bedring i likviditet og økonomisk resultat. Helseforetaket 
bedrer sin økonomiske bæreevne, men skal ikke gjennomføre større investeringer de 
nærmeste årene. 
 
Nordlandssykehuset HF har vist bedring i sine økonomiske resultater, men ikke i det omfang 
som er nødvendig for å kunne håndtere det store vedtatte investeringsprogrammet. 
 
Helse Finnmark HF bedrer sin likviditet, men ikke så mye som det burde sett opp mot vedtatt 
resultatkrav og salg av boliger. De økonomiske resultatene er svake sett i forhold til vedtatt 
resultatkrav både i 2009 og 2010. Det er derfor helt nødvendig at foretaket realiserer de 
økonomiske mål for at det skal være mulig å starte opp store nye investeringer.   
 
Medbestemmelse 
Investeringsplan 2011-2018 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 8. juni 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Investeringsnivået økes i forhold til vedtatt investeringsplan. 
 
2. Det er nødvendig å gjennomføre nødvendige tiltak for å realisere vedtatte økonomiske 

resultatmål for å sikre gjennomføring av investeringsplanen og ambisjonene om å videre 
utvikle bygningsmassen. 

 
3. Investeringene i medisinskteknisk utstyr økes. 
 
4. Planleggingen av A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø startes opp. 
 
Konklusjon 
I denne saken følges opp styrets vedtak om bygging av sykehus i Bodø og Vesterålen. Dette 
sikrer fornyelse av to av de dårligste byggene og legger også til rette for å håndtere endringer i 
befolkningen og de nye oppgaver som følger av vedtak om å sentralisere deler av 
behandlingen. 
 
Investeringsrammene til medisinskteknisk utstyr og IKT økes, slik styret i Helse Nord RHF 
vedtok i august.  
 
Investeringsprogrammet knyttes også til den generelle økonomistyringen og 
resultatoppnåelsen. Det innebærer at: 
• Prinsippet om å knytte økt investeringsramme til MTU til realisert resultat forslås 

videreført.  
• Som følge av god økonomistyring ved UNN er det lagt et godt grunnlag for å utvikle 

regionfunksjonene og legge til rette for endringer i befolkningen gjennom å investere i 
sykehusbyggene i Tromsø, A-fløy og pasienthotell i denne omgang.   

 
Adm. direktør vil høsten 2010 komme tilbake til styret med et forslag til prioritering mellom 
nye sykehus i Narvik og Kirkenes. I forslag til investeringsplan er det satt av 
investeringsramme til nye lokalsykehus fra og med 2017.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret viser til utredningen og legger til grunn at det er forsvarlig å øke investeringsnivået 
som foreslått. 
 

2. Økt investeringsvolum i perioden prioriteres til følgende formål: 

Økning forslag MTU 397 050
Økning forslag regional IKT 292 000
Prisreg Bodø Vesterålen 187 200
Byggelånsrenter Bodø Vesterålen 3% realrente 150 000
Biobank UNN 17 000
Afløy UNN 933 000
Løpende oppgradering sykehus Finnmark 50 000
Oppgradering rus Helse Finnmark 30 000
Oppgradering psykiatri UNN 40 000
Pasient hotell UNN 300 000
Nye lokalsykehus 150 000

SUM 2 546 250  
 

3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2011-2018 slik: 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 30 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Økt MTU 3 900 16 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 27 000 25 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 46 100 46 000 54 000 49 000 51 000 42 000 40 000

UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
A fløy 35 000 20 000 100 000 118 000 238 300 330 000 126 700
Pasienthotell UNN 10 000 150 000 140 000
Biobank 17 000
Økt MTU 48 000 35 000 0 10 000 5 000 6 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Sum UNN 165 700 172 000 130 000 210 000 223 000 338 300 446 000 426 700 290 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Økt MTU 31 500 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 10 000 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 30 000 27 500 30 000 35 000 50 000 50 000 50 000
SUM NLSH 473 500 325 400 688 800 714 600 622 800 480 100 366 200 129 100 70 000

Helgelandssykehuset HF
Omstillings midler 7 000
Etablering RUS institusjon 28 000
Økt MTU 0 30 700 15 000 15 000 15 000 15 700 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 17 400 23 700 21 400 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500

HN IKT 42 900
Sykehusapotek 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 200 000 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 200 000 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 50 000 100 000

Sum forslag investeringer 887 600 805 600 1 027 300 1 089 300 996 200 954 500 965 700 750 300 602 500  
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4. Styret vedtar økt ramme til medisinskteknisk utstyr i 2011 slik: 
 
• Helse Finnmark HF   16 mill  
• UNN HF    35 mill 
• Nordlandssykehuset HF  10 mill 
• Helgelandssykehuset HF  30,7 mill 

 
Denne rammen er avhenging av at helseforetakene realiserer vedtatt resultatkrav for 2010. 
Avvik fra resultat kravene vil medføre tilsvarende avkortning av denne 
investeringsrammen.   
 
 

Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Utredning 
 
Utrykte vedlegg:  Høringssvar fra Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF,  
   Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Lødingen Kommune
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UTREDNING 
           
1. Bakgrunn sammendrag       

 
2. Formål med rullering investeringsplan     

 
3. Helsefaglige premisser      

a. Utvikling i befolkning pr. HF og sum RHF 
b. Endringer i behov 
c. Fagutvikling (diagnostisering, traumebehandling, intensiv medisin, kreftbehandling 

med mer.) 
d. Helsefaglige reformer, samhandlingsreformen… 
 

4. Premisser knyttet til innsatsfaktorer 
a. Tilstand i bygg og anlegg      
b. Status/behov medisinskteknisk utstyr    
c. Status /behov ambulanser med mer    
d. IKT utvikling        
e. Dimensjonering nye sykehusbygg     
f. Kamp om arbeidskraften      
 

5. Økonomisk handlingsrom, foretaksgruppen, tiltak for å styrke mulighetene til å investere
         
 

6. Tilbakemeldinger fra HF styrene   
a. Økonomisk bærekraft       
b. Prioritering       
 

7. Tilbakemelding fra andre høringsinstanser 
 

8. Strategi         
 

9. Prioritering og forslag til ny investeringsplan  
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1. Bakgrunn/sammendrag 
Investeringsplanen til Helse Nord RHF har vært oppdatert og justert med ulike tidsintervaller. 
Det legges nå opp til at investeringsplanen skal rulleres årlig i styremøtet i juni som et ledd i 
en løpende oppdatering av rammebetingelser og føringer for helseforetakenes planlegging av 
neste års budsjett. Investeringsplanen vil dermed være et viktig i verktøy i 
langtidsplanleggingen og vil løpende bli justert i forhold til endringer i strategier, 
prioriteringer og rammebetingelser. 
  
Sist vedtatte investeringsplan er styresak 64-2008 Investeringsplan 2009-2018 som ble vedtatt 
i styremøte, den 18. juni 2008, se vedlegg 1. 
 
I styresak 68-2009 Investeringsplan 2010-2018, Mulighetsanalyse og forslag til 
investeringsrammer som ble vedtatt i styremøte, den 25. august 2009 ga styret noen nye 
føringer og presiseringer i forkant av rullering av investeringsplanen. 
 
Styret fattet følgende vedtak i styresak 68-2009: 
1. Styret står fast på tidligere føringer om å realisere overskudd tilsvarende reduksjon i 

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

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

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

4. For å bedre grunnlaget for å vurdere, og prioritere investeringsprosjektene må det: 
a. Utarbeides nye investeringsanalyser for alle aktuelle investeringsprosjekt, jfr. 

Konsernbestemmelser for investeringer, med særlig fokus på driftsøkonomiske 
konsekvenser og effekt på helsetilbudet 

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

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

5. Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil bli lagt frem for styret våren 2010. 
 
Styrets vedtak innbærer endringer i prioritering og krav til økonomisk bærekraft i foretakene. 
Disse føringene er fulgt opp i saksutredningen. 
 
2. Formålet med rullering av investeringsplan 
Rullering av investeringsplanen følger opp styrets strategiske vedtak og tilstreber å finne den 
beste veien for å finansiere og realisere styrets ambisiøse investeringsprogram og 
prioriteringer. Rulleringen fanger opp og tar stilling til de endringer som er vedtatt, eller som 
følger av endringer i behov, medisinsk utvikling, statlige pålegg og planer og Helse Nord sitt 
økonomisk handlingsrom.  
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3. Helsefaglige premisser  
Befolkningsendringer per HF og Helse Nord  
Tabell viser befolkningsendringer totalt de nærmeste 20 år: 

 
Foretak 2011 2020 2030 %-endring 

2011-2030 
Helgeland 77 135 76 176 76 051 - 1,4 
NLSH 132 232 135 872 140 581 6,3 
UNN 183 399 190 658 198 023 8,0 
Finnmark 72 856 72 996 74 364 2,1 
Helse Nord 465 621 475 701 489 019 5,0 

 
Befolkning i Helse Nord’s område forventes å øke med 5,0 % de nærmeste 20 årene. Dette er 
noe lavere vekst enn landet totalt. 
 
Befolkningsendringer de nærmeste 20 årene viser  
 
   Antall endring  % endring  
67 år og eldre  36743   57 % 
0-66 år   - 12389  - 3 % 

 
Mer detaljert informasjon om befolkningsutvikling i Helse Nord finnes i sak til styret om 
budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2014. 
 
Sykdomsbildet vil endre seg i 2050. Det blir flere som får sykdommer innen rus, kreft, 
diabetes, kols, psykiske lidelser og demens. I Nasjonal Helseplan 2006-2010 heter det at 
sykdomsbildet forandrer seg over tid. Død og invaliditet etter hjertesykdommer er redusert, 
mens forekomsten av kreft, diabetes type 2, helseskadelig overvekt, KOLS og psykiske 
helseproblemer øker. WHO har anslått at i 2020 vil psykiske lidelser på verdensbasis, nest 
etter hjertekarsykdommer, være den viktigste sykdomsbelastningen. Et økende antall 
mennesker med kreft og kroniske sykdommer lever med sykdommer i mange år og lærer seg 
å mestre mye selv. Vi vil få en økende andel svært gamle som pasienter i 
spesialisthelsetjenesten. Mange eldre og mennesker med kroniske lidelser trenger vedvarende 
helsehjelp, fra en helsetjeneste som må samarbeide langt bedre for at brukeren skal få et 
helhetlig og trygt tjenestetilbud. 
 
Kronikeromsorg, rusomsorg og psykisk helsevern er fagområder med relativt lite innslag av 
høyteknologisk/medisintekniske behandlingsformer. Det er her vi finner det store volumet av 
pasienter. Innen de kirurgiske fagområdene vil det naturlig måtte bli en utvikling basert på 
moderne behandlingsformer hvor nye metoder og ny teknologi fører til behov for ny 
organisering med økt sentralisering av tjenestene. Dette understreker nødvendigheten av å 
gjøre tilpasninger i dagens tjenestetilbud. 
 
Etterspørselen etter sykehustjenester de nærmeste 20 år vil endre seg betydelig ved at 
befolkning som er 67 år og eldre blir den største gruppen pasienter. Befolkningsutviklingen 
medfører økt behov for spesialisthelsetjeneste, særlig de gruppene som får sitt tilbud nært 
hjemmet, kommunehelsetjeneste og lokalsykehus. 
 
Befolkningen har også behov for likeverdige akuttmedisinske tjenester av god kvalitet. 
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Akutt, livreddende behandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som 
inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam og 
intensivenhet. Behandlingskjeden inkluderer også en fase med rehabilitering før 
tilbakeføring til hjemmet. Regjeringen har fastslått at sykehus med nærhet til annet 
sykehus med akuttkirurgisk døgnberedskap, kan være uten kirurg deler av døgnet, hvis 
det sikres klare rutiner for pasientflyt ved uklare og akutte problemstillinger. I 
foretaksmøtene i januar 2010 ble det framlagt føringer fra helseministeren som tydelig 
skisserer at regjeringen aksepterer nødvendigheten av en større grad av sentralisering av 
akuttfunksjoner. 
 
Framtidige endringer i akuttfunksjoner og mottak av traumepasienter betyr at det må stilles 
høye krav til kompetanse og kapasitet innen ambulansetjenesten, herunder luftambulansen, 
for å sikre forsvarlig transport til akuttsykehus. Dette kan innebære investeringer i nye 
ambulansebiler, båter og muligens helikopter. Økt kompetanse innen akuttmedisin i 
primærhelsetjenesten og de øvrige prehospitale tjenestene vil være den viktigste faktoren for å 
sikre rask diagnostisering og transport til rett sted for pasienter med alvorlig skade eller 
mistanke om alvorlig skade. 
 
Grenspesialiseringen innen kirurgi og hensynet til kvalitet i behandlingen har gitt 
sentralisering av kreftkirurgien. Dette har medført betydelig mindre kirurgisk aktivitet ved 
lokalsykehusene. Det er derfor sannsynlig med fortsatt reduksjon i sengetallet for kirurgiske 
avdelinger ved lokalsykehusene. Nivådelingen innen intensivmedisin innføres i 2010. 
Handlingsplan for intensivmedisin synliggjør et betydelig behov for å styrke kapasiteten innen 
intensivavdelingene på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og 
Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø. UNN Tromsø har økt sengetallet fra åtte til ti i 2009. 
Planen skisserer et behov for 15 senger i Tromsø og ti i Bodø (i dag seks). Dette betyr økt 
behov for investeringer i oppbygging av denne kapasiteten.  
 
Sykelig overvekt har de siste årene blitt den nye store trusselen mot folkehelsen. Utviklingen 
internasjonalt og nasjonalt viser at det vil være behov for å utvide tilbudet til denne 
pasientgruppen betydelig i årene framover. I dag opereres pasienter med sykelig overvekt i 
vår region kun ved Nordlandssykehuset. Tilsiget av pasienter er stort og økende, og det vil 
være behov for økt kapasitet både i NLSH Bodø og i oppfølgingstilbud i alle helseforetak 
 
Samhandlingsreformen og økonomiske konsekvenser  
Regjeringen legger til grunn i Soria-Moria-erklæringen at dagens desentraliserte 
sykehustilbud skal opprettholdes. Samtidig åpnes det for at enkelte sykehus skal kunne gjøre 
andre arbeidsoppgaver enn i dag, blant annet som følge av Samhandlingsreformen. I 
oppdragsdokumentet for 2010 er det pekt på at det er nødvendig med fortsatt utvikling og 
omstilling av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. 
 
Per dato er det få holdepunkter for å beskrive samhandlingsreformens konsekvenser for 
spesialisthelsetjenesten. Investeringen i nye sykehusbygg, medisinsk teknologi/utstyr og 
infrastruktur må koordineres med forventet fremtidig utvikling av struktur, organisasjon, 
ansvar, etterspørsel, demografi mv. Hovedutfordringen vil være å få tilgang på kunnskap og 
kompetanse for å løse pasientoppgavene på den mest hensiktsmessige måten og på laveste 
effektive omsorgsnivå. 
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4. Premisser knyttet til innsatsfaktorer 
Status/behov medisinskteknisk utstyr (MTU), behandlingshjelpemidler (BHM) og medisinsk 
teknologi 
Helse Nord RHF gjennomførte en kartlegging av MTU sommeren 2009. Dataunderlaget er av 
varierende kvalitet og tallene gir mer en indikasjon om tilstanden enn å være en absolutt 
beskrivelse. Noen punkter som beskriver kartleggingen som ble foretatt: 
• Alderen på MTU i Helse Nord er meget høy sammenholdt med anbefalt levetid fra 

departement og anbefalte regler i Europa (European Coordination Commitee of the 
Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) 

• Det ble registrert over 16 000 MTU - enheter i Helse Nord. Opprinnelig innkjøpspris per 
enhet var ca. kr. 100 000 

• Helse Nord har ca. 210 MTU – enheter med en opprinnelig innkjøpspris på over 1,0 mill. 
kroner. 

• Utstyr med innkjøpspris over 1,0 mill. kroner har en lavere alder enn gjennomsnittet og 
vurderes å ha en rimelig sunn aldersfordeling i forhold til teknisk/økonomisk levetid 

• Det eldste MTU – utstyret ved sykehusene er over 30 år 
• Etter europeiske regler bør ikke mer enn 10 % av utstyret være eldre enn 10 år. Ved 

institusjoner i Helse Nord er gruppen MTU over 10 år gammelt mellom 24 % (UNN 
Narvik) og 44 % (NLSH Vesterålen). Ved UNN Breivika er 41 % av MTU over 10 år 
gammelt. 

• Gjenanskaffelsesprisen ble i 2009 anslått til over 2 000 mill. kroner 
 
Arbeidet med å skifte ut MTU og innhente noe av etterslepet i utskifting av utstyret anbefales 
videreført. Basert på nevnte kartlegging vises de årlige ”behov” for utskifting i planperioden 
2010 – 2020 i følgende tabell: 
 
Foretak Etterslep 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SUM 
Helgeland 57 19,2 13,9 18,4 11,8 16,9 7,9 10,6 5,9 18,1 1,1 180,8 
NLSH 154 13,8 36,8 49,9 30 27,3 42,2 38,9 12,4 25 31,5 461,8 
UNN 335 70,2 65,9 71,4 93,4 70,2 86 129,9 76 55,3 15,5 1068,8 
Finnmark 119 6,6 28,7 9 17,3 14,5 4,6 8,9 4,3 23 1,3 237,2 
 SUM 665 109,8 145,3 148,7 152,5 128,9 140,7 188,3 98,6 121,4 49,4 1948,6 

Tabell: MTU (mill. kroner) 
 
IKT-utvikling  
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er avgjørende og nødvendig for sikker 
pasientbehandling, for god samhandling, for kvalitetsarbeid og fo å styre helsetjenesten på 
beste måte (Samhandlingsreformen Innst. 212 S (2009-2010). 
 
Plan og prosjektarbeid knyttet til IKT-området gjennomføres i hovedsak som regionale 
prosjekt i Helse Nord. Foruten oppfølging av de krav eier (HOD) setter har Helse Nord en 
rekke strategiske prosjekt som skal øke både datakvalitet og sikkerhet for å ivareta ”sørge for” 
ansvaret: 
• Felles IKT-plattform 
• Investering i kliniske system 
• Konsolidere helseforetak (sikre/effektivisere) 
• Kvalitetsheving 
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I investeringsrammen 2010-2019 er det foreløpig satt av midler for gjennomføring av de 
vedtatte prosjekt/program og krav som stilles. Midlene er foreslått satt av til Helse Nord IKT 
og til RHF Felles regionale prosjekt. Disponering av midlene klareres ved plan for 
prosjektgjennomføring i de årlige budsjett. 
 
Dimensjonering nye sykehusbygg 
Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon 
med vekt på standardiserte pasientforløp og pasientens behov for koordinerte tjenester. En av 
de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er at den skal bidra til 
kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste.  
 
HOD vurderer at samhandlingsreformen gir viktige utviklingsmuligheter for lokalsykehusene 
blant annet innen helsetjenester til den økende eldre befolkningen og pasienter med kroniske 
sykdommer eller langvarige sykdomsforløp.  
 
Ved behandling av Nasjonal Helseplan våren 2011 vil Stortinget ta stilling til de viktigste 
prioriteringer innenfor sykehussektoren den kommende perioden. Samhandlingsutfordringene 
er betydelige mellom helseforetak og kommuner, og her vil det komme nye virkemidler i 
form av pliktige avtaler. 
 
Virksomhet, funksjon, aktivitet og herunder dimensjonering av nye sykehusbygg behandles 
av styret for det enkelte byggeprosjekt ved fremleggelse av idéfase, konseptrapport og 
forprosjekt. Endringer i dimensjonering vil påvirkes av endringer i forbruksmønster. 
Nybyggprosjekter forsøker å ta høyde for forventet utvikling i sitt opptaksområde. Samtidig 
innarbeides en ønsket fleksibilitet i prosjektet slik at uventede hendelser/utvikling kan 
tilpasses uten betydelige kostnader og/eller konsekvenser. 
 
Generelt om tilstanden i anleggene til våre helseforetak. 
Helgelandssykehuset HF  
I Sandnessjøen er det gjennomført noen ombygginger knyttet til omorganisering, ytre vegger  
er utbedret og vinduer skiftet, i Mosjøen er det gjennomført en del ombygginger og likeledes 
er det gjort flere tilpasninger og tilbygg i Mo i Rana de siste15 årene. Sykehusbyggene på 
Helgeland vurderes å være i tilfredsstillende stand, det vil likevel være behov for tilpasninger 
og oppgradering. 
 
Nordlandssykehuset HF  
I Nordlandssykehuset Bodø og Vesterålen er det et stort behov for oppgradering og 
vedlikehold. For Nordlandssykehuset løses store deler av vedlikeholdsetterslepet med nybygg. 
Det er gjennomført store investeringer i nybygg ved Bodø Rønvik (avdeling for psykisk 
helsevern), i Bodø sentrum (somatikk) er det og skal det ombygges og bygges nytt i perioden 
frem til 2016, i Lofoten (Gravdal) er det gjennomført både nybygg og ombygginger og i 
Vesterålen påbegynnes nybygg i september 2010.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Bygningstilstanden ved UNN Tromsø somatikk har vært vurdert som god, men det oppstår nå 
behov for oppgradering og ombygging. Det er behov for fornyelse og oppgradering av lokalen 
til rus og psykiatri. 
 
Ved UNN Narvik har tilstanden i bygget medført at det er gjennomført betydelige vedlikehold 
og rehabiliteringstiltak de seneste år.  
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Det vurderes å være behov for oppgradering og vedlikehold ved UNN Harstad.  
 
UNN planlegger imidlertid nybygg og ombygging. Ved beslutning om gjennomføring av 
disse prosjektene vil vedlikeholdsetterslepet bli redusert.  

 
Helse Finnmark HF  
Helse Finnmark HF har en vedlikeholdsplan for perioden 2010-2013. Denne planen er en 
”rød-liste” og inneholder de områdene som er vurdert som mest kritiske med foretakets 
bygningsmasse. Denne planen tar for seg tiltak på til sammen 51 millioner kroner for 
perioden, men det presiseres at dette er estimater og ikke kvalitetssikrede kostnader basert på 
tilstandsanalyser. 
 
Helse Finnmark HF har under planlegging nybygg i Kirkenes. 
 
Helse Finnmark har også mindre enheter som for eksempel sentret i Karasjok med ulike 
helsetjenestetilbud. Her vil det være behov for noe investering og vedlikehold. 
 
Kamp om arbeidskraften 
Arbeidskraftens kompetanse er vår viktigste ressurs og den viktigste innsatsfaktoren for 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Satsingen på høyt kvalifisert arbeidskraft med løpende 
fornying av teknologi er fremste utfordring. For å møte behovet for arbeidskraft, innen 
spesialisthelsetjenesten må Helse Nord konkurrere med alle andre samfunnssektorer. Dette 
kan ikke bare løses ved økt rekruttering og kompetanseoppbygging, men en må også søke å 
løse dette gjennom redusert behov for personell. Nye og moderne sykehusbygg vil gi 
muligheter til arbeidsbesparende rutiner og dermed mindre behov for personell. 
 
5. Økonomisk handlingsrom 
For at helseforetakene og foretaksgruppen skal kunne investere er det to sentrale premisser 
som må være oppfylt.  
 
Foretaksgruppen må ha likviditet til å dekke investeringsutbetalingene, dette er en helt 
nødvendig premiss for å kunne investere, men den er ikke tilstrekkelig for å kunne 
gjennomføre investeringer. Investeringsrammen innebærer ikke at Helse Nord RHF bevilger 
midler til å gjennomføre investeringsprosjektene. Investeringsrammen er mer å betrakte som 
en låneramme og innebærer at det enkelte HF må generere et likviditetsoverskudd i sin drift 
og kan i tillegg søke om og få interne lån som renteberegnes og avdras som andre lån.  
 
For at det enkelte HF og foretaksgruppen samlet skal kunne håndtere de økte kostnader som 
nye store investeringer medfører, må det enkelte foretak dokumentere at det har økonomisk 
bærekraft til å håndtere de økte kostnadene som et nybygg vil medføre. Dette er en helt 
nødvendig forutsetning for at foretaket skal kunne investere. Investeringsplanen slik den 
fremmes nå, vil derfor endres dersom disse forutsetningene ikke er oppfylt. 
 
Prinsipper og strategi for å sikre likviditet til finansiering av investeringer ble drøftet i 
styresak 68/2009. I saken konkluderes det med at en legger til grunn et scenario hvor Helse 
Nord i sum realiserer økonomisk balanse i 2009 og RHF realiserer kravene til overskudd i 
årene fremover, mens foretakene for øvrig i sum oppnår økonomisk balanse. Dette er noe 
lavere enn de økonomiske mål som er satt. 
Styrking av likviditeten gjennom salg av eiendom, overskudd i HF og andre forhold, 
disponeres ikke før de er realisert. 
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Økonomisk bærekraft 
For å sikre at HF-ene kan håndtere de økte kostnader som følger av nye store bygg kreves det: 
• Realisering av økonomisk overskudd tilsvarende reduksjon i avskrivningene (fra 2005) 

knyttet til de store byggene som skal fornyes. Dette innebærer ikke et skjerpet krav til HF, 
men et krav om at midlertidig bortfall av kostnader (avskrivninger) ikke skal nyttes til å 
finansiere permanente økte driftskostnader, men sikres slik at de kan delfinansiere 
kostnadene som følger av nye bygg. 

• Realisering av effektiviseringsgevinster som følge av mer effektive driftsformer i nye 
bygg 

 
I tillegg holder styret i Helse Nord RHF tilbake økte inntekter på 143 mill kroner som skal 
fordeles til HF-ene, når de nye store byggene står ferdige. 
 
Risikohåndtering 
I tillegg til at det stilles krav til overskudd ved RHF, stilles det også krav om overskudd ved 
HF-ene. Disse overskuddene disponeres ikke straks til økte investeringer, men når de er 
realisert, kan styret benytte dem til å øke investeringsvolumet, hvis det ønsker det. 
  
I forhold til vedtatt investeringsplan er handlingsrommet økt betydelig. Gjennom 
fullfinansiering av kapitalkostnader og pensjon samt oppfølging av Magnussen-utvalget har 
det vært mulig å gjennomføre en realistisk økonomisk planlegging. Styret i Helse Nord RHF 
har i tillegg vedtatt å spare deler av de økte inntektene gjennom å planlegge med overskudd 
de kommende årene for å kunne øke investeringsprogrammet. 
 
Det er lagt til grunn en låneandel fra HOD på 30 % for nye prosjekter i tråd med det som 
gjelder for Nordlandssykehuset Vesterålen. 
 
Fastsetting av investeringsramme 2010-2018

Ramme + Lån fra HOD
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Store prosjekt

Årlige avskrivninger 670 000 624 600 630 000 670 400 696 400 706 500 746 700 740 900 728 800
Planlagt overskudd RHF 143 000 143 000 143 000 143 000 47 000 55 000 48 000 58 000 18 000
 - underskudd året før
 - årlige avdrag -72 000 -72 000 -72 000 -72 000 -105 000 -132 000 -134 000 -139 000 -125 000
Sum overskudd HF 52 000
Lån NLSH Vesterålen 50 000 37 000 28 000 97 000 143 000
Lån NLSH Bodø fase 2 230 000 150 000 50 000 115 000 74 000 250 000 130 000 0
Lån UNN A-fløy 50 000 50 000 140 000 50 000
Lån UNN pasienthotell 90 000
Disponering av oppspart likviditet 32 000 64 300 80 900 57 800 55 000

Sum lån 187 000 78 000 212 000 267 000 300 000 270 000 50 000 90 000 0

Mulige årlige rammer 980 000 805 600 977 300 1 089 300 996 200 954 500 710 700 749 900 621 800  
 
Denne enkle fremskrivningen viser at det vil være mulig å gjennomføre årlige investeringer 
på ca 860 mill kroner pr. år i perioden. Dette handlingsrommet kan fordeles mellom år i takt 
med en fornuftig fremdrift i investeringsprogrammet. 
 
Innenfor denne likviditetsrammen vil det ikke være mulig å starte opp eller gjennomføre noen 
nye sykehusbygg (A-fløy, Kirkenes, Hammerfest og Narvik) før helt i slutten av perioden. 
Det foreslås derfor å tære ytterligere på foretaksgruppens likviditet for å kunne gjennomføre 
investeringene i A-fløy og pasienthotell i Tromsø på et tidligere stadium. 
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Endringer i langsiktig gjeld og likviditetsutvikling 
Under disse forutsetningene vil den langsiktige lånegjelden økes med netto vel 400 mill 
kroner i perioden.  
 
Driftslikviditeten vil svekkes fra en positiv beholdning på 347 mill til -260 mill kroner i 2017. 
Det er usikkert, om dette er en strategi som vil bli akseptert av eier, men den legges nå til 
grunn for planprossen fremover og som grunnlag for rullering av investeringsplanen til neste 
år. 
 
Alternativt (alt 2) dersom helseforetakene realiserer de vedtatte økonomiske mål, vil 
driftslikviditeten holde seg noenlunde konstant i perioden, og det vil dermed være forsvarlig å 
gjennomføre det investeringsprogrammet som ligger i planen. 
 
Likviditetsbudsjett 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inngående beholdning 332 000 347 400 316 000 202 300 122 000 64 600 2 600 -259 800 -260 600
Budsjettert resultat 195 000 143 000 143 000 143 000 47 000 55 000 48 000 58 000 18 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som p  -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Diff pensjonspremie/kostnad 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger 677 000 624 600 630 000 670 400 696 400 706 500 746 700 740 900 728 800
Ubrukte investeringsrammer fra tidl år -284 600
Salg eiendom 120 000
Investeringsramme -887 600 -805 600 -1 027 300 -1 089 300 -996 200 -954 500 -965 700 -750 300 -602 500
Låneopptak langsiktige lån 187 000 78 000 212 000 267 000 300 000 270 000 50 000 90 000 0
Avdrag på langsiktige lån -71 400 -71 400 -71 400 -71 400 -104 600 -139 000 -141 400 -139 400 -124 500
Utgående beholdning (alt 1) 347 400 316 000 202 300 122 000 64 600 2 600 -259 800 -260 600 -240 800

Utgående beholdning (alt 2) 347 400 358 000 315 300 311 000 316 600 341 600 150 200 223 400 324 700  
 
6. Tilbakemeldinger fra HF-styrene  
Styrene i HF-ene har behandlet bærekraftsanalyser og budsjettinnspill 2011-2014. 
 
Helse Finnmark HF 
Styret i HF-et vedtok følgende i møte, den 10. februar 2010 i sak 4/2010 ”Bærekraftanalyse 
Helse Finnmark HF – innspill til Helse Nord RHF’s investeringsplan 2010-2018”: 
 
Styret i Helse Finnmark ber administrasjonen å iverksette utredningen av Finnmarksklinikken 
under forutsetning av at Helse Finnmark HF tilføres investeringsmidler fra Helse Nord RHF. 
 
Styret ber administrasjonen utrede samlokalisering av spesialistlegetjenester i Karasjok 
under forutsetning av at Helse Finnmark HF tilføres investeringsmidler fra Helse Nord RHF. 
 
Helse Finnmark har ikke bærekraft til å gjennomføre verken 0-alternativet eller bygging av 
nye sykehusbygg. 
 
For å gi Finnmarks befolkning moderne tidsriktige sykehusbygg, kreves det prinsipielt en av 
tre løsninger 
 
Årlig kapitaltilskudd for å løfte tilbudet økes fra 20 mill. til 30 mill. pr sykehus 
Tilførsel av ny egenkapital 
Reduksjon av pasienttilbudet. 
Forutsetning for at Helse Finnmark kan foreta nødvendige investeringer er at driften holdes 
innenfor gitte rammer. 
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Denne tilbakemeldingen fra styret viser at det ikke vil være forsvarlig å gå videre med 
bygging av nye sykehus i foretaket nå. Det har rett og slett ikke økonomisk bæreevne, selv om 
styret i Helse Nord RHF har vedtatt å bidra med økt basisramme, når byggene står ferdige. 
 
Helse Finnmark HF må i første omgang fokusere på å realisere de økonomiske mål som er 
satt for foretaket og derigjennom bygge opp likviditet og økonomisk handlingsrom til å 
betjene nye store investeringer. 
 
Det er behov og ønskelig å starte utredning av Finnmarksklinikken og samlokalisering av 
spesialistlegetjenester i Karasjok. 
 
I brev av 31. mai 2010 kommer foretaksledelsen med ytterligere innspill. Det bes om at 
investeringen i Kirkenes innarbeides i investeringsplanen selv om foretaket ikke klarer å 
realisere kravene og det bes om at det settes av planmidler til Hammerfest sykehus. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret i HF-et vedtok følgende i møte, den 24. mars 2010 i sak 15/2010 ”Investeringsplan 
2010-2018”: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å disponere investeringsrammen 

for 2010 på 178,4 mill kr slik tabell 2 i styresaken foreslår. Styret prioriterer med dette 
gjenanskaffelse av medisinsk teknisk utstyr i 2010.  

2. Innenfor rammen på 178,4 mill kr gis direktøren fullmakt til å disponere 18,8 mill kr 
uforutsett gjenanskaffelse av utstyr samt mindre ombygginger når dette vurderes som 
nødvendig for å opprettholde kostnadseffektiv og forsvarlig drift. 

3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2010-2018 slik saksframlegget foreslår, men 
gjør oppmerksom på at bærekraftanalysen ikke fullt ut tar høyde for identifiserte behov 
for økte investeringer i medisinsk teknisk utstyr og ivaretakelsen av bygningsmassen. 

 
Resultatene så langt i 2010 og bærekraftanalysen som er foretatt ved UNN viser at foretaket 
har god likviditet, og det vil kunne håndtere de økonomiske konsekvensene av planlagte 
investeringene hvis resultatkravene realiseres. 
 
I bærekraftanalysen har UNN lagt til grunn disse store prosjektene (strategiske prosjekt) 
• A-fløy ved UNN Tromsø – bygging 2012-2015 - stipulert kostnad 500 mill kr 
• UNN Narvik - bygging 2014-2018 - stipulert kostnad 1 200 mill kr 
• Pasienthotell UNN Tromsø - bygging 2015-2016 - stipulert kostnad 250 mill kr 
 
Analysene tilsier at risikoen ved å videreføre plan og prosjekteringsarbeidet ved strategiske 
prosjekt ved UNN er under rimelig kontroll og arbeidet kan videreføres på et forsvarlig 
grunnlag. 
 
UNN HF har i nytt styremøte … behandles A-fløy UNN Tromsø. Konklusjonen er nå at 
denne investeringen vil koste 968 mill kroner. I tillegg kommer betalte byggelånsrenter og 
prisstigning i perioden. 
  
Nordlandssykehuset HF 
Styret i HF-et vedtok følgende i møte, den 26. april 2010 i sak 25/10 ”Innspill til investerings- 
og langtidsbudsjett for 2011-2014”: 
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1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at den årlige 
investeringsrammen til styrets disposisjon økes med 10 mill kr til lukking av 
vedlikeholdsetterslep. I tillegg foreslås rammen økt med 15 mill kr i 2010 og 11 mill kr i 
2017 slik at en kan skifte ut ambulanser samtidig som nivået på utstyrsinvesteringer og 
ombygginger opprettholdes.  

2. Styret viser til sitt vedtak i sak 39/09 med hensyn plan 2010-2013 og ber om at dette følges 
opp i det videre planarbeid og at nødvendige ressurser prioriteres i forhold til forventet 
aktivitetsøkning innenfor de aktuelle områdene. 

3. Helse Nord har bedt Nordlandssykehuset utrede etablering av korttidsenhet for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Styret forutsetter at etablering av slikt tilbud fullfinansieres 
både med hensyn til drift og investering før det startes opp. 

  
Bærekraftanalysen ved Nordlandssykehuset viser at foretaket har påtatt seg store økonomiske 
forpliktelser, selv om RHF-styret bidrar med økt basisramme. Men foretaket kan bære 
investeringene både i Bodø og Stokmarknes hvis: 
• Drift i balanse i 2010 i tråd med forutsetningene i budsjettet for 2010, dvs. et overskudd 

på 32 mill kr og en resultatforbedring på i overkant av 70 mill kr fra 2009 til 2010. 
• Det realiseres driftsbesparelser som konsekvens av de nye anleggene på fra 14,8 mill kr i 

2013 til 80 mill kr i 2017. Dette kommer i tillegg til resultatforbedring fra 2009 til 2010. 
• Det tilføres kapitalkompensasjon på 75-96 mill kr i årene etter at de nye anleggene er tatt i 

bruk. 
• Realrente på 3 %. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset har ingen store strategiske prosjekt i planperioden. Akuttenhet rus 
fullfinansieres og er driftsklar i 2011. Under forutsetning om at resultatkravene innfris, vil 
foretaket kunne bære investeringene etter planen. Herunder inngår utskifting av 
medisinskteknisk utstyr og nyanskaffelse av MR til sykehuset i Sandnessjøen. 
 
Foretakets utfordring og risiko er utskifting av medisinskteknisk større utstyrsenheter (MR og 
CT) og driftsresultat i henhold til plan. Foretaket ber om økt investeringsramme i 2011 til 
opprusting og ombygging av sykehusene. 
 
Bærekraftsanalysene viser at helseforetaket vil bedre likviditeten og sitt økonomiske 
handlingsrom i perioden fremover. Det vil derfor være forsvarlig å øke investeringsrammen i 
2011. 
 
7. Tilbakemelding fra andre høringsinstanser 
Utkast til styresak ble sendt ut på høring til kommunene og fylkeskommunene. 
Det er kun registrert en høringsuttalelse. Høringsuttalelsen følger som utrykt vedlegg. 
 
Lødingen kommune. 
Fra kommunens side vil vi derfor understreke viktigheten av å videreføre driften ved 
Lødingen rehabiliteringssenter. Senteret har kompetanse som er veldig viktig i dagens 
situasjon og som kan få en viktig rolle å spille med tanke på morgendagens helsetjenester. Vi 
legger heller ikke skjul på at dette er svært viktige kompetansearbeidsplasser i Lødingen 
kommune. Lødingen kommune anmoder derfor styret for Helse Nord RHF ved rulleringen av 
investeringsplanen om å sette av midler til Lødingen rehabiliteringssenter, slik at det kan 
legges til rette for fortsatt drift av senteret i Helse Nord RHF’s regi.  

 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 111



8. Strategi 
I Helse Nord er det betydelige behov for oppgradering og fornyelse av sykehusbygg. 
Kostnadene ved rehabilitering er forholdsvis høye, det er derfor primært ønskelig å løse disse 
utfordringene ved å bygge nye sykehus. Nye sykehus vil gi muligheter til effektiv drift, 
mindre personellbehov og kan lettere tilpasses reformer og behov. 
 
Dette vil Helse Nord oppnå gjennom å styrke likviditeten i helseforetak og foretaksgruppen 
gjennom sparing (realisere overskudd), likvidere (selge) eiendom og stille krav om langsiktig 
planlegging og styring. Helse Nord og helseforetakene skal derfor utvikle langtidsplaner og 
løpende foreta og følge opp bærekraftsanalyser.  

 
9. Prioritering og forslag til ny investeringsplan 
Kartleggingen av tilstanden til medisinskteknisk utstyr tilsier at investeringsrammen bør økes 
til disse formål. Likeledes tilsier sentralisering av helsetilbud og medisinskfaglig utvikling at 
investeringene i medisinsk utstyr bør økes. 
 
Prognosene for befolkningsutviklingen viser at det er områdene som sogner til NLSH og 
særlig UNN øker mest. Dette tilsier økte investeringer i disse områdene. 
 
Sentralisering av høyspesialiserte funksjoner som kreftbehandling, intensivbehandling og 
traumebehandling, tilsier økte investeringer i NLSH Bodø og UNN Tromsø. 
 
Den bygningsmessige tilstanden tilsier investeringer i Finnmark, Vesterålen, Bodø og Narvik. 
 
Analysene av foretakenes økonomiske status og forventninger viser at særlig UNN HF har 
økonomiske muskler til å håndtere nye store investeringer. 
  
Styret har stilt krav om at byggelånsrenter og forventet prisstigning i de store prosjektene 
eksplisitt skal synliggjøres i investeringsplanen. Dette er fulgt opp i forslaget til 
investeringsplan. 
 
Behovene for utvidelse og fornyelse i Bodø og Vesterålen følges opp gjennom de vedtatte 
investeringene som er vedtatt og under gjennomføring. 
 
Rammen til medisinsk teknisk utstyr styrkes med 397 mill kroner i forhold til vedtatt plan i 
perioden. 
 
Investeringene i IKT-utstyr foreslås økt med 292 mill kroner i forhold til vedtatt plan. 
 
Det foreslås å gjennomføre en del mindre investeringer som, Biobank ved UNN, oppgradere 
rusinstitusjonene i Finnmark, gjennomføre mindre opprustningstiltak på Helgeland og en 
moderat oppussing av Åsgård sykehus. 
 
Vurderingene av befolkningsutvikling, medisinsk utvikling og planlagt arbeidsdeling mellom 
HF viser behov for å bygge ut UNN Tromsø.  
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A-fløyen er et tiltak for å gjennomføre krav som følger av befolkningsutviklingen, ny 
klinikkstruktur, ivaretakelse og utvikling av regionale funksjoner. Regionale funksjoner som, 
utvidet intensivavdeling, legge til rette for nytt diagnostiske tilbud (PET-scanning), økte 
poliklinikk-arealer med mer.  
 
Dimensjoneringen av A-fløyen er gjort under forutsetning av at det er mulig å redusere 
behovet for sengeposter gjennom å plassere pasienter på pasienthotell. Det foreslås derfor å 
investere i A-fløy og pasienthotell i Tromsø samtidig. 
 
 I slutten av perioden vil det være rom for å starte opp investeringer i nye lokalsykehusbygg i 
regionen. Prioritering mellom de aktuelle lokalsykehus vil bli behandlet i løpet av høsten 
2010, når det foreligger tilstekkelige utredninger til å gjøre det. 
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Forslag til investeringsplan 2011-2018 
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 30 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Økt MTU 3 900 16 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 27 000 25 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 46 100 46 000 54 000 49 000 51 000 42 000 40 000

UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
A fløy 35 000 20 000 100 000 118 000 238 300 330 000 126 700
Pasienthotell UNN 10 000 150 000 140 000
Biobank 17 000
Økt MTU 48 000 35 000 0 10 000 5 000 6 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Sum UNN 165 700 172 000 130 000 210 000 223 000 338 300 446 000 426 700 290 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Økt MTU 31 500 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 10 000 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 30 000 27 500 30 000 35 000 50 000 50 000 50 000
SUM NLSH 473 500 325 400 688 800 714 600 622 800 480 100 366 200 129 100 70 000

Helgelandssykehuset HF
Omstillings midler 7 000
Etablering RUS institusjon 28 000
Økt MTU 0 30 700 15 000 15 000 15 000 15 700 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 17 400 23 700 21 400 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500

HN IKT 42 900
Sykehusapotek 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 200 000 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 200 000 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 50 000 100 000

Sum forslag investeringer 887 600 805 600 1 027 300 1 089 300 996 200 954 500 965 700 750 300 602 500  
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Vedlegg 
 
Rullering investeringsplan 2010-2018
justert vedtatt plan 

Investeringsramme del 1

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

UNN  HF
Utvikling RUS behandling 20 000

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

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300
Modernisering NLSH, Vesterålen 175 000 100 000 200 000 195 000 25 000
Økt MTU 13 000 9 000
Sum til HF styrets disposisjon 62 000 55 000 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 62 000 50 000
SUM NLSH 608 000 506 500 632 800 609 700 361 900 423 100 233 300 71 000 50 000

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

Sykehusapotek 1 000 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 70 000 55 000 55 000 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000
RHF styrets disp 800 15 000 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Sum sykehusapotek og Helse Nord 71 800 71 000 55 000 38 000 80 000 65 000 80 000 80 000 80 000

Sum vedtatt investeringer 954 000 721 400 830 350 790 150 590 350 631 200 472 800 314 500 325 500  
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.:     Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  

A-fløy – godkjenning av konseptrapport og 
oppstart av forprosjekt  

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtok i styresak 47/2009 Store 
byggeprosjekter ved UNN Tromsø – ny strategi å starte konseptfaseplanlegging for prosjektet 
UNN A-fløy. Hovedmålet med utbyggingen er å ivareta arealbehovet for langsiktig utvikling 
av UNN’s regions- og universitetssykehusfunksjoner.  
 
Planarbeidet er nå fullført, og styret i UNN har godkjent konseptrapporten i styresak 32/2010 
med tilhørende vedtak. Styret i Helse Nord RHF inviteres med dette til å godkjenne 
konseptfasen, gi sin tilslutning til at forprosjektet kan påbegynnes og oversende 
konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet for faglig godkjenning og som underlag 
for låneopptak til gjennomføring av prosjektet. 
 
Rapporten fra konseptfasen konkluderer med at arealbehovene kan løses i to prosjekter: Ny 
A-fløy og nytt pasienthotell. Det er utredet flere utbyggingsalternativer. 0-alternativet 
(videreføring av driften uten at prosjektet realiseres) medfører manglende måloppnåelse på 
samtlige 13 definerte målområder, men likevel uunngåelige investeringsutgifter på 265 mill 
kroner og økte driftskostnader på 21 mill kroner pr år. 
 
 Rapporten anbefaler utbygging etter alternativ 1, som innebærer utbygging og ombygging av 
til sammen 19 950 m2 i tre byggetrinn i perioden oktober 2012 til mars 2016. Dette 
alternativet gir god måloppnåelse på samtlige 13 målområder. Investeringskostnaden er 
beregnet til 914 mill kroner, og de årlige økte driftskostnadene til 34 mill kroner. 
 
Styret i UNN behandlet saken i styremøte, den 1. juni 2010 (sak 32/2010) og vedtok følgende 
(mot én stemme – se stemmeforklaring og protokolltilførsel i vedlegg 4): 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Konseptrapport UNN A-

fløya. 
2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basetrt på 

Alternativ 1 i konseptrapporten. 
3. Konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 

 
Styret i UNN har således tilrådd at alternativ 1 legges til grunn for videre planlegging i 
forprosjektfasen. Samtlige alternativer forutsetter at nytt pasienthotell realiseres.  
 
Konseptfaseplanleggingen for pasienthotellet er ennå ikke ferdig og gjennomføres som vedtatt 
i styresak 24/2010 for UNN. Konseptfaserapporten for pasienthotellet vil bli fremlagt for 
styret i Helse Nord RHF, så snart styret i UNN har behandlet den. 
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Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg skal 
skje i henhold til retningslinjene i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter utgitt i 2009. Store investeringsprosjekter krever godkjenning fra det 
regionale helseforetaket (RHF), og prosjekter med kostnadsramme over 500 mill kroner skal i 
tillegg forelegges HOD til faglig myndighetsgodkjenning. Prosjekter med kostnadsramme 
over 1 mrd kroner skal godkjennes i eierdialogen mellom HOD og RHF. 
 
Veilederen deler planprosessen i tidligfaseplanlegging og gjennomføringsfase. Tidligfasen 
består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase, mens gjennomføringsfasen består av 
detaljprosjekt og byggefase. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har siden 2002 arbeidet med 
planlegging av tre store utbygginger i Breivika: A-fløya, nytt pasienthotell og eget 
rehabiliteringsbygg. Helse Nord RHF har tidligere inntatt prosjektene A-fløy og pasienthotell 
i Tromsø i investeringsplanen som idéfaseprosjekter (jf. styresak 98-2006).  
 
UNN har avventet konseptfaseplanleggingen av økonomiske årsaker inntil behandlingen av 
styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø – ny strategi i UNN. Styret i UNN 
vedtok i denne saken å utrede om arealbehovene i Breivika kunne løses gjennom to (og ikke 
tre) store byggeprosjekter: pasienthotellet og A-fløya. Styret godkjente samtidig oppstart av 
konseptfaseplanlegging for A-fløya, og direktøren i UNN fikk fullmakt til å utarbeide mandat 
for arbeidet. 
 
I mandatet er det forutsatt at planleggingen tar hensyn til endrede interne og eksterne 
forutsetninger. Nye interne forutsetninger har vært integreringen av UNN Narvik og UNN 
Harstad i helseforetaket, endringene i det langsiktige utviklings- og omstillingsprosjektet 
(LUO), forutsetningen om realisering av et nytt pasienthotell og etableringen av PET-CT 
tilbud. Samhandlingsreformen, Helse Nords vedtak om økt intensivkapasitet, fortsatt 
sentralisering av kirurgi, befolkningsutviklingen og Helse Nord RHF’s krav i forbindelse med 
de årlige rulleringene av investeringsplanen har vært viktige eksterne forutsetninger. 
 
Mandatet slår fast at hovedmålet med A-fløya er å ivareta arealbehovet for langsiktig 
utvikling av UNN’s regions- og universitetssykehusfunksjoner, med spesiell vekt på 
fremtidige behov innen kreftdiagnostikk- og behandling. 
 
Arbeidet med konseptfaseplanleggingen er nå fullført. Målet med denne saken er å presentere 
konseptrapporten og å be om at styret i Helse Nord RHF godkjenner denne, og at det gis 
klarsignal til oppstart av forprosjektet. Konseptrapporten vil også danne grunnlag for faglig 
godkjenning i Helse- og omsorgsdepartementet samt grunnlag for finansiering av 
gjennomføring av prosjektet.  
 
Vurdering 
Adm. direktør slutter seg til innstillingen fra styret i UNN og mener at det er gjennomført et 
metodisk solid arbeid som viser et klart bilde av fremtidige arealbehov i universitets- og 
regionsykehusfunksjonen, der også lokalsykehusbehovene og intensjonene i 
samhandlingsreformen er ivaretatt.  
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Det er spesielt viktig å merke seg at 0-alternativet (videreføring av driften uten at prosjekt A-
fløy realiseres) medfører manglende måloppnåelse på samtlige definerte målområder, som 
alle er avgjørende for UNN’s funksjon som universitets- og regionsykehus. 0-alternativet 
medfører betydelige uunngåelige kostnader (investeringer på 265 mill kroner og økte 
driftskostnader på 21 mill kroner per år), men samtidig et dårligere sykehus.  
 
Styret i UNN anbefaler at utbyggingen gjennomføres som foreslått i alternativ 1, og adm. 
direktør tilrår overfor styret i Helse Nord RHF at det gis tilslutning til å videreføre alternativ 1 
i et forprosjekt. Det er likevel viktig å merke seg at dette alternativet er fleksibelt i den 
forstand at det er mulig å stoppe prosjektet etter 1. eller 2. byggetrinn, eller å ta pauser 
mellom byggetrinne, hvis helseforetaket skulle komme i en økonomisk situasjon som 
nødvendiggjør det. Dette betyr i praksis at man kan endre fra alternativ 1 til alternativ 5 
underveis i den trinnvise utbyggingen.  
 
Dimensjoneringsgrunnlaget viser tydelig at samtlige alternativer forutsetter utbygging av 
pasienthotellet, og konseptfaseplanleggingen for dette prosjektet forutsettes derfor 
gjennomført slik styret i UNN vedtok i styresak 24/2010 Oppstart av konseptfaseplanlegging 
for pasienthotellet. Styret i Helse Nord RHF vil få seg forelagt konseptfaserapporten for 
pasienthotellet så snart saken er behandlet av styret i UNN. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner konseptrapporten for UNN A-fløya, og at 
alternativ 1 legges til grunn for videre planlegging i forprosjektfasen. Adm. direktør anbefaler 
videre at styret gir sin tilslutning til at forprosjektet kan påbegynnes. Konseptfaserapporten 
tilrås sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for faglig godkjenning og som grunnlag for 
senere søknad om lån til gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapport for Universitetssykehuset Nord-

Norge Tromsø A-fløy. 
 

2. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på 
alternativ 1 i konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev 
til Universitetssykehuset Nord-Norge HF basert på denne saken. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF bes om å igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles 
innen årsskiftet 2011/2012, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den 
fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av våren 2016. 

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 968 mill kroner i 
kostnadsnivå pr 15. april 2010, inkludert utstyr.  
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4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsbudsjett for 2010. 
Styret ber adm. direktør legge frem samlet budsjett for forprosjektet til styremøte i 
november 2010. Styret legger til grunn at prosjektet vil bli finansiert med 484 mill kroner 
i egenkapital fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og tilsvarende beløp i lån fra 
Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at 
adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger. 

 
5. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstiller 

konseptrapport for pasienthotellet i løpet av 2010, slik at forprosjektene for A-fløy og 
pasienthotell for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kan utredes parallelt og 
legges frem for styret til felles behandling. 

 
6. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet 

for faglig godkjenning og som underlag for søknad om lånefinansiering av prosjektet. 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Saksutredning 
 Styresak UNN 32/2010 Konseptrapport A-fløya 
 Konseptrapport UNN HF A-fløy, SINTEF 
 Protokoll fra styremøte i UNN, den 1. juni 2010 
 
Utrykte vedlegg: Skisseprosjekt A-fløya – tegninger. Prosjekterende firmaer:  
 KHR, STUDIO 4, RAMBØLL, PKA. 
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UTREDNING 
 
Metode 
Konseptfaseplanleggingen har vært prosjektbasert med en styringsgruppe ledet av 
assisterende direktør og prosjektledelse leid inn fra SINTEF Teknologi og samfunn 
(Helsetjenesteforskning). Arbeidet har fulgt Helsedirektoratets veileder for 
tidligfaseplanlegging. 
 
De viktigste komponentene i konseptrapporten er dimensjoneringsgrunnlaget og 
skisseprosjektet. Dimensjoneringsgrunnlaget bygger på en metode utviklet av SINTEF 
Helsetjenesteforskning, basert på pasientforløpene. Det er beregnet kapasitetsbehov fram til 
2020, og utført en tilleggsanalyse av endringer fra 2020 til 2030.   
 
Resultater 
Resultatet av arbeidet foreligger i form av dokumentet Konseptrapport UNN A-fløy. 
Rapporten tilfredsstiller formkravene i direktoratets veileder.  
 
Det konkluderes med at arealbehovene kan løses i to prosjekter; A-fløya og pasienthotellet. 
Det er ikke beregnet behov for flere vanlige døgnplasser, men behovet for plasser til 
dagbehandling, oppvåkning, tung overvåking, intensivbehandling og spesialisert 
rehabilitering øker. Det samme gjelder behovet for kapasitet i poliklinikkene, 
operasjonsstuene og laboratoriene.  
 
Rapporten viser til at fremskrivinger av behov alltid er forbundet med betydelig usikkerhet. 
Det vektlegges derfor at det i den pågående konseptfaseplanleggingen for nye UNN Narvik 
etableres fleksibilitet for utbygging av flere vanlige døgnplasser. Denne fleksibiliteten kan om 
nødvendig tas i bruk ved å forskyve opptaksområdet for UNN Narvik nordover i Midt-Troms. 
 
Faglige behov 
Universitetssykehuset i Nord-Norges rolle som forskningsmiljø og helsefaglig spydspiss skal 
forsterkes og videreutvikles. UNN Breivika er også et stort lokalsykehus.  
 
Den strategiske kapasitetsplanen for UNN HF og kapasitetsberegning for UNN A-fløy og 
UNN Narvik, viser hvordan effekten av samhandlingsreformen inngår i grunnlaget.  
 
Utbyggingen av den nye A-fløya, kombinert med planene for nytt pasienthotell og nytt 
sykehus i Narvik, er en nøkkel som åpner mange bindinger i en bygningsmasse som har vært 
under endring og tilpassing siden den stod ferdig i 1992. Man oppnår en skjerming mot det 
økte behov for sengeplasser ved økt kapasitet i hotellet og muligheter for å overføre aktivitet 
til Narvik og til kommunene. Nye arealer i A-fløya øker kvaliteten og utvider kapasiteten 
innen spesialisert diagnostikk og behandling, representert bl.a. ved økt kapasitet for 
dagkirurgi, intensiv, ny PET CT og utvidet intervensjonskapasitet.  
 
Sykehusets rolle som undervisningsarena har endret seg. Pasientene flytter ut av sengene og 
inn i poliklinikker og dagområder. Undervisningen må flytte etter og bygget må tilpasses nye 
krav. Med A-fløya og de rokader som den åpner for, vil kapasiteten i dagkirurgisk enhet og i 
medisinske dagområder øke og poliklinikkene kan tilrettelegges for undervisning.  
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Kreftkirurgi og annen avansert kreftbehandling er sentralisert til UNN Tromsø. Denne 
pasientgruppen representerer et økt behov for både sengeplasser og kapasitet innenfor 
diagnostikk og behandling. En løsning med skjerming av sengekapasiteten, utvidet 
(dag)kirurgisk kapasitet og etablering av PET CT viser at utbyggingen av A-fløya møter 
problemstillingen på en helhetlig måte. 
 
Mulige handlingsalternativer 
Rapporten har utredet 0-alternativet og fem andre mulige handlingsalternativer. Samtlige 
alternativer medfører økte driftskostnader til tross for at det er forutsatt betydelig 
effektivisering av driften på mange områder. Årsaken til dette er at flere tunge 
overvåkingsplasser og flere intensiverplasser gir økte driftskostnader. Samtlige alternativer 
forutsetter at pasienthotellet realiseres, men på forskjellige tidspunkter. Rapporten 
konkluderer med at det er tre handlingsalternativer som bør vurderes: 
 
1. 0-alternativet 

Dette alternativet innebærer at driften videreføres uten den planlagte investeringen. Det 
konkluderes med at 0-alternativet medfører manglende måloppnåelse på 10 av 13 
målområder, men likevel uunngåelige investeringer på 265 mill kroner samt økning av de 
årlige driftskostnadene på 21 mill kroner per år. Alternativet forutsetter at pasienthotellet 
realiseres slik at de samlede investeringskostnadene blir om lag 537 mill kroner. 
 

2. Alternativ 1 
Dette alternativet innebærer utbygging og ombygging av til sammen 19 950 m2 i tre 
byggetrinn i perioden oktober 2012 til mars 2016. Utbyggingen kan gjennomføres trinnvis 
med opphold mellom byggetrinnene, men anbefales gjennomført fortløpende. 
Pasienthotellet må realiseres før byggetrinn 3 kan gjennomføres. Alternativet gir god 
måloppnåelse på samtlige 13 målområder. Investeringskostnaden er beregnet til 914 mill 
kroner og de årlige økte driftskostnadene til 34 mill kroner. 
 

3. Alternativ 5 
Dette alternativet innebærer i hovedsak det samme som alternativ 1, men uten 
gjennomføring av trinn 3, til sammen 6 560 m2 nybygg og 4 470 m2 ombygging. 
Pasienthotellet må realiseres mot slutten av byggeperioden. Alternativet gir god 
måloppnåelse på 11 av 13 målområder, men løser ikke behovene for spesialisert 
rehabilitering og permanent etablering av PET-CT. 

 
Kostnader og investeringsbehov 
Forventet sluttkostnad for UNN A-fløy alternativ 1 (anbefalt alternativ) er 913,9 MNOK. En 
finansieringsramme på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer et beløp på 968,1 MNOK. Differansen 
mellom forventningsverdien 914 MNOK og finansieringsramma er på ca 54 MNOK. 
 
Det anbefales etablert et internt, kostnadsmessig styringsmål i prosjektet. Sikkerhetsnivået på 
dette styringsmålet anbefales lagt på ca. 30 %, tilsvarende 886 MNOK. Usikkerhetsnivået for 
estimatet er 5,7 % inklusiv brukerutstyr. Dette er et relativ lavt usikkerhetsnivå. UNN har 
også etablert en sentral styringsreserve, som dimensjoneres i forhold til differansen mellom 
prosjektets budsjett og kostnadsmessig styringsmål. Samlet utgjør de foreslåtte kuttene 50 – 
70 MNOK, avhengig om PET CT tas med.  
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Driftsøkonomi og bærekraftanalyse 
Konseptrapporten viser at prosjektet med alternativ 1 gir en økning i de årlige 
driftskostnadene for UNN HF Tromsø med 34 MNOK. Økningen skyldes større areal og at en 
reduksjon av vanlige senger veies opp med en relativt sterk økning av intensivsenger og 
senger for tung medisinsk overvåkning.  
 
Sammen med økt rentebelastning har prosjektet et samlet negativt årlig bidrag på 
driftsbalansen på ca 85 MNOK fra idriftssetting.  
 
Programmet beskriver at dagens pasienthotellsenger som er plassert inne i sykehuset skal 
flyttes ut til et nytt pasienthotell. Dette vil bidra til å redusere driftskostnadene tilsvarende 
årlig kostnadsdifferanse mellom hotellseng og ordinær seng. Kostnadseffekten av dette er 
ikke vurdert da antallet senger ikke er kjent. 
 
Bærekraftanalysen viser hvordan realisering av byggeprosjektet påvirker foretakets 
resultatregnskap i årene under og etter utbyggingen. Analysen forutsetter 50 % lånebehov, og 
viser at UNN vil ha positivt resultatregnskap også etter at økte kapitalutgifter og driftsutgifter 
slår inn i regnskapene. Fra 2016 slår økte drifts- og kapitalkostnader fra prosjektet inn, men 
det balanseres noe med økte avskrivinger. Med de forutsetninger som ligger inne i 
beregningene viser helseforetaket et positivt driftsresultat fra og med første hele driftsåret 
etter prosjektet er ferdig.  
 
Konseptrapporten viser en antatt fordeling av finansieringsbehov fordelt på tre byggeår. Dette 
viser et likviditetsbehov i gjennomføringsperioden på 308 mill kroner i 2013 og 330 mill 
kroner de to påfølgende år. I beregningen av den økonomiske bæreevnen er det lagt til grunn 
en 50 % lånefinansiering til en rente på 5 %. Fremdrift for og innhold i byggetrinnene er 
usikre før forprosjektet er gjennomført.  
 
Fra første byggeår oppstår et lånebehov som sammen med andre planlagte innvesteringer 
utgjør mindre enn 50 % av investeringene. Unntaket er år 2014 da pasienthotellet slår inn med 
et finansieringsbehov på 300 mill. kroner. Likviditetssituasjonen er positiv når prosjektet er 
avsluttet. 
 
Skisseprosjekt og arkitektoniske løsninger 
For å løse romprogram og overordnet målsetting for skisseprosjektet har det vært nødvendig å 
gripe inn i og omorganisere nærliggende areal i eksisterende del av A-fløy og i B-fløy. 
 
Den påfølgende figuren viser at fokus har vært på ny A-fløy og omdisponeringer og 
ombygginger i trinn 2 og 3 som er nødvendig for å løse programmet. Det er uavklarte 
spørsmål om fremtidig plassering av rom og funksjoner som må bygge på en omfattende 
rokadeplan. 
 
Utgangspunktet for skisseprosjektet har vært å etablere en hensiktmessig disponering av 
funksjoner i hovedfunksjonsprogrammet og romprogrammet, tilpasset eksisterende funksjoner 
i sykehuset og klinikkstrukturen Det er lagt vekt på korte og effektive forbindelseslinjer for 
personalet. For pasienter og besøkende skal det være enkelt og oversiktlig å orientere seg i 
sykehuset.  
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Gjennomføringen av prosjektet er oppdelt i tre trinn. Trinnene er lagt etter hverandre i tid slik 
at flytting av funksjoner kan gjøres uten store rokader. Hvert trinn kan avsluttes og sykehuset 
kan drives videre uten at det neste trinnet gjennomføres. Oppdelingen letter gjennomføringen 
og driftsulempene, og gir mulighet for å revidere planene underveis. 
 

 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 123Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 123



Den arkitektoniske ideen tar utgangspunkt i en klart definert bygningsstruktur hvor ny A-fløy 
vil forsterke og gi kvaliteter til hovedinngangen for UNN Tromsø og synliggjøre 
hovedadkomsten i nord for besøkende som kommer til sykehuset. 
 
Fløy A og B bindes sammen på bakkenivå i form av en base og en ny forbindelse binder 
sammen de øvre etasjene. Basen som forankrer ny fløy godt i terrenget, leder fram mot 
hovedinngangen. 
 
Forprosjekt 
Konseptfasen etterfølges av forprosjektfasen. Forprosjektfasen skal gi grunnlag for revisjon 
av planforutsetninger og kostnader og godkjenning for bygging. Forprosjektet skal 
gjennomføres i samsvar med de rammer som angis i konseptrapporten, eventuelt verifisere 
endringer som anses nødvendig som følge av prosjektutviklingen. 
 
Gjennom forprosjektet skal prosjektet utvikles slik at det blir et gjennomarbeidet og komplett 
grunnlag for detaljprosjektering i gjennomføringsfasen. Dette ved detaljering av: 
• Funksjonelle og tekniske løsninger. 
• Budsjett- og investeringsanalyser. 
• Studier av levetids- og driftskostnader for bygget. 
• Entreprisemodell og fremdriftsplanlegging. 
 
Forprosjektet skal identifisere og behandle prosjektets utfordringer og muligheter slik at 
usikkerhetspennet reduseres. 
 
Gjennom forprosjektet skal prosjektets miljøprofil utvikles og tydeliggjøres. Utgangspunktet 
er at UNN A-fløy skal bygges med et maksimalt netto energibehov på 160 kWh/m2/år. Dette 
kravet er ambisiøst og fremtidsrettet og er 19 kWh/m2 strengere enn energiklasse A for 
sykehus som er 179 kWh/m2. Til sammenligning har Nye A-hus et antatt energiforbruk på 
450 kWh/m2. 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 74-2010 Salg av boliger – Helse Finnmark HF 
    Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås det at styret i Helse Nord RHF fremmer en sak for foretaksmøtet om 
godkjenning av salg av boliger ved Helse Finnmark HF. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Finnmark HF har fra gammelt av hatt behov for en stor portefølje av personalboliger. 
Foretaket har solgt en del boliger i 2009 og 2010 etter forutgående behandling i styrene for Helse 
Finnmark HF og Helse Nord RHF, samt i tilhørende foretaksmøter i 2009. Foretaket har gått 
gjennom sin boligportefølje på nytt og kommet frem til at det er behov for ytterligere å redusere 
antall boliger til sine medarbeidere.  
 
Ønsket situasjon er å sitte igjen med en boligportefølje tilpasset Helse Finnmark HF’s nåværende 
og fremtidige behov, med lavest mulig driftskostnad. For å redusere kostnadene for bolighold og 
for å utvikle de boligene Helse Finnmark HF har behov for, er det således ønskelig å legge ut 
overflødige boliger for salg i boligmarkedet på ordinære markedsvilkår. 
 
Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse 
Finnmark HF – Boligbehov og nedsalg av boliger. 
 
I sak 37/2010 ble det fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til nedsalg av boliger slik at man kommer 

ned til ønsket antall boliger – og en oppgradering av boliger man beholder.  
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 32 boligenheter kan selges.  
3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris og på en slik måte at det er totaløkonomisk 

gunstig for foretaket. 
4. Dersom noen salg antas å gi en salgssum lavere enn bokført verdi, fremstilt i vedlegg 3 

”Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny 
behandling. 

5. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 32 
boligenheter. Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt 
til å forestå salg av 32 boligenheter. 

6. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen søke Helse Nord RHF om å få benytte 
gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse. 
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Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 

Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er verdsatt 
til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre lov, andre 
bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til helseforetak å treffe 
beslutning om salg innenfor denne rammen. 

I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord 
ble det gjort følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

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

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

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

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

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

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

inntekter. Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i regnskapet. 
2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene 

som hovedregel blir økonomisk selvbærende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning 
tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av 
eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. 

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

4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak. 
 
Vurdering 
Helse Finnmark HF oppnådde ved forrige salgsrunde akseptable priser for sine eiendommer. 
Helse Finnmark HF har behov for å redusere vedlikeholdskostnader til boliger man strengt tatt 
ikke trenger i et marked, der tilgangen på boliger for øvrig er god. Det kan således være 
fordelaktig å legge ut boliger som foretaket ikke trenger for salg. 
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Siden det i denne saken foreslås å selge boliger med en bokført verdi på om lag 27,6 mill kroner 
er dette en sak som må fremmes i foretaksmøtet for Helse Nord RHF. Når det gjelder de 
vurderingene som ligger til grunn for forslaget, vises det til ovennevnte styresak i Helse 
Finnmark HF med vedlegg.  
 
I styresak 37/2010 fremmes salg av 32 boliger (av foretakets 414 boliger pr 15.5.2010) til en 
bokført verdi på 27,6 mill kroner og en antatt markedsverdi (se tilleggsinformasjonen) på 40,7 
mill kroner. Salget gir en beregnet regnskapsmessig gevinst på omlag 13,1 mill kroner og gir i 
tillegg reduserte kostnader på kr 380 000,-. Ut over dette kommer reduserte administrative 
kostnader som ikke er stipulert nærmere. 
 
Adm. direktør er, med bakgrunn i Helse Finnmark HF’s saksbehandling, enig i vurderingen som 
helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie personalboliger og tilrår at boligene bør 
selges for å frigjøre bundet kapital og fokusere på vedlikehold av den boligmassen helseforetaket 
reelt sett trenger. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 6 i sak 37/2010 fra Helse Finnmark - om disponering av frigjorte 
ressurser - legges det opp til at dette vil skje i samsvar med styret i Helse Nord RHF’s vedtak i 
styresak 111-2005. Av dette vedtaket fremgår det at eventuell salgsgevinst skal benyttes til å 
endre resultatkravet for Helse Finnmark i 2010. Det er også slik at vurdering av 
investeringsmidler og rammer avgjøres av styret i Helse Nord RHF. Det vises i denne 
forbindelse til styresak 121-2008 Budsjett 2009 – Rammer og føringer (november 2008) og i 
styresak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering (juni 2008). Etter 
godkjenning av salg i foretaksmøte må det derfor eventuelt foretas en revidering av 
investeringsrammen for Helse Finnmark HF knyttet til frigjorte midler. 
 
Etter vedtak i foretaksmøte for Helse Nord RHF fremmes saken for behandling i foretaksmøte 
for Helse Finnmark HF. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår derfor at styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om et foretaksmøte for 
å få godkjent salg av nevnte boliger i Helse Finnmark HF, og at frigjorte ressurser i forbindelse 
med salget disponeres i tråd med tidligere vedtak i styret. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

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

HF, skal salget utsettes til markedsprisen medfører at det kan gjennomføres uten tap i forhold 
til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett. 
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3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 
Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra Helse Finnmark HF med utdrag av styresak 37/2010 i Helse 

Finnmark HF med tilhørende vedlegg og endelig vedtak i saken 
 
 Siste side av vedlegg nr. 2 og hele vedlegg nr. 3 til brevet fra Helse 

Finnmark HF er unntatt off. jf. Offl. § 5. 
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Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00* Besøksadresse: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: 
Sykehusveien 35   Avd tlf:   Laila Hansen 
9613 Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no  Avd faks:   Dir tlf: 78421110 
     
Org nr: Kontonr:  Avd e-post: Saksbehandler epost: 
MVA 983 974 880 NO 4910.11.87585 www.helse-finnmark.no  Laila.Hansen@helse-finnmark.no 

 
 

Helse Nord RHF   
v/Lars Vorland 
8038 Bodø  
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Sted / Dato: 

 2010/372 Hammerfest, 4.6.2010  
 
 
 

 
 
Oversendelse styresak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF – boligbehov og 
nedsalg av boliger  
 
Det vises til vedtak i styresak 37/2010 Helse Finnmark HF, punkt 5.  
 
Vedlagt oversendes styresaken til Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av 
salg av 32 boliger. Bokført verdi kr. 27 576 000. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Helse Finnmark HF 
 
 
Eva Håheim Pedersen/s/   
Adm. direktør  
 
 
 
Vedlegg:  

1. Styrets vedtak 
2. Utdrag styresak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF – boligbehov og nedsalg av 

boliger 
3. Nærmere omtale av boligenhetene som foreslås solgt (unntatt offentlighet § 5), inkludert 

bokført verdi og drifts- og vedlikeholdsutgifter for salgsobjektene.  
 
 
Brevet sendes kun elektronisk 
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Vedlegg 1 
 

 
 
 
 
 
  Sak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF – boligbehov og nedslag  
 av boliger 
 
  Styrets vedtak: 
 
 1.  Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til nedsalg av boliger slik  at 

man kommer ned til ønsket antall boliger – og en oppgradering av  boliger 
man beholder.  
2. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 32 boligenheter kan selges.  
3. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris og på en slik måte at det er totaløkonomisk 

gunstig for foretaket. 
4. Dersom noen salg antas å gi en salgssum lavere enn bokført verdi, fremstilt i vedlegg 3 ”Nærmere 

omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling. 
5. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 32 boligenheter. 

Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå salg 
av 32 boligenheter. 

6. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen søke Helse Nord RHF om å få benytte 
gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse. 

 
  Enstemmig vedtatt. 
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Vedlegg 2 
 
Saksbehandler: Boligsjef Ståle Linnes                                                                                                       Dato: 04.06.2010 
 

UTDRAG STYRESAK 37/2010 – BOLIGBEHOV HELSE FINNMARK HF  - 
BOLIGBEHOV OG NEDSLAG AV BOLIGER 

 
Saken gjelder: 
HELSE FINNMARKS BOLIGBEHOV OG NEDSALG AV BOLIGER  
 
I denne saken gis styret en ny orientering om de ulike boligene/eiendommene foretaket besitter, og hvilke det kan være 
aktuelt å avhende i tiden fremover.  
 

Bakgrunn 

Helse Finnmark HF eier og driver sykehus i Hammerfest og Kirkenes samt at det i tillegg finnes en 
rekke enheter tilhørende psykisk helsevern og rus rundt om i fylket. Fra gammelt av har det vært 
behov for en stor portefølje av personalboliger. I dag er dette behovet vesentlig redusert og foretaket 
sitter da igjen med en stor boligmasse det ikke er like stort behov for. Ønsket situasjon er å sitte 
igjen med en boligportefølje tilpasset Helse Finnmarks nåværende og framtidige behov, med lavest 
mulig driftskostnad.  
 
På bakgrunn av dette har styret i Helse Finnmark tidligere besluttet iverksettelse av en gjennomgang av boligporteføljen 
med den hensikt å kartlegge dagens situasjon sett opp imot foretakets reelle behov for boliger (sak 56/2008). Som et 
resultat av denne beslutningen ble en boligbehovsrapport – ”Boligbehov - en samlet behovsvurdering i Helse 
Finnmark” – utarbeidet. Styret har gitt sin tilslutning til dette løsningsdokumentet for en bedre optimalisering av 
fremtidig struktur av boligmassen i foretaket – samt sin tilslutning til nedsalg av boliger slik at man kommer ned til 
ønsket antall boliger – og en oppgradering av boliger man beholder (sak 19/2009). 
 
Denne saken gjelder; 

Trinnvis nedsalg av boliger som det ikke er behov for i Helse Finnmark HF (ihht. Boligbehovsrapport). 
 

Boligbehov og salg av boliger 

Problemstillingen knyttet til boligbehov og salg av boliger har vært drøftet tidligere i styret, og adm. dir. har fått i 
oppdrag å gjøre ytterligere endringer i boligmassen slik at den er enda bedre tilpasset dagens behov.  
 
Boligsjef utarbeidet i mars 2009 en Boligbehovsrapport, som gir en totalvurdering av Helse Finnmarks boligbehov og 
hvilken eierstrategi som vil være mest hensiktsmessig og lønnsom for framtiden. I rapporten er det utarbeidet 
faseinndelt forslag for å løse foretakets fremtidige boligbehov i Finnmark, som styret har gitt sin tilslutning.  
 
I fase 1 ble det vedtatt å selge 31 boligenheter. Pr. 15.05.10 er 26 av 31 boligenheter solgt. 3 boligenheter ligger ute for 
salg. 2 boligenheter er trukket ut av markedet. Salgene har gått gjennom mekler og solgt til markedspris.  
 
I fase 2 foreslås ytterligere salg av inntil 32 boligenheter, til en bokført verdi på ca. kr. 29 mill. Salgene vil være i tråd 
med statlige og regionale føringer om reduksjon av helseforetakenes eiendomsmasse. 
 
Salg av boliger kan begrunnes ut fra flere forhold: 

� Helse Finnmark har flere boliger enn det er behov for. 
� Frigjøre ressurser til investeringer. 
� Frigjøre ressurser til oppgradering og tilpasning av boligmassen. 
� Styrevedtak i Helse Nord. 
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Den enkelte eiendom som foreslås solgt er vurdert ut fra først og fremst; 

� Omfang og behov for boligene i HFs boligportefølje. 
 

Omfang og behov 

Omfang av boligmassen 
Helse Finnmark eier pr. 15.05.10 414 boligenheter i hele Finnmark. Innhold og omfang av boligmassen kan for øvrig 
oppsummeres i følgende punkter: 

� Bokført verdi pr. 15.05.10 ca kr. 202,5 mill.  
� Boligenhetene ble anskaffet i perioden 1955-1980 og har en enkel standard.  
� Boligenhetene er dårlig vedlikeholdt, med et stort vedlikeholdsetterslep. 

 

Behov for boliger 

Tilgang på boliger i HF er begrunnet ut fra følgende forhold: 

� Boliger til turnuskandidater (pålagt). 
� Bolig i tilknytning til rekruttering av fagpersonell (noen ønsker å etablere seg midlertidig i leid bolig før de 

evt. kjøper sin permanente bolig – tilgang til slike boliger kan være utslagsgivende for rekruttering). 
� Boliger til korttidsinnleie (vikarboliger). 

 
I dag tillates en leietid på 3 år, mens behovet ut fra punktene over er maksimalt en leietid på 1-2 år. 
Følgelig vil foretaket kunne klare seg med færre boligenheter enn i dag. Alle 32 boligenheter som 
foreslås solgt er i dag leid ut i over ett år til samme person.  
 
Sammensetningen av boligenhetene er i dag slik at disse ikke er tilstrekkelig tilpasset Helse Finnmarks reelle behov. 
Behovet for boliger er mindre for visse typer boliger, spesielt enebolig i Hammerfest. Også familieleiligheter, spesielt i 
Hammerfest og de som ligger langt fra sykehuset, er det i dag mindre etterspørsel etter.  
 
Etterspørselen viser et økende behov for vikarhybler/1-roms samt et fortsatt behov for 2- og 3-roms boligenheter. 
Eneboliger og større familieleiligheter (4-roms) er det ikke like stort behov for som tidligere, spesielt gjelder det for 
psykisk helseverns boområder.   
 
Basert på en vurdering med utgangspunkt i Boligbehovsrapporten legges det til grunn et behov for totalt 365 
boligenheter. Dette tilsvarer ca 88 prosent av nåværende boligmasse på 414 boligenheter. Dette betyr at ca 12 prosent 
av boligene leies ut til personell som ikke er prioritert ihht. vedtatt tildelingsreglement. Dagens boligportefølje 
representerer således en overdekning i forhold til hvilket krav som stilles til boligdekning for ansatte og innleide 
arbeidstakere i Helse Finnmark. 
 
En erfaringsbasert betraktning rundt boligbehovet til nevnte yrkeskategorier tilsier etter Helse Finnmarks vurdering at 
man har behov for å kunne tilby følgende type boliger: 
 
Tabell 1: Boliger Helse Finnmark har behov for (fra Boligbehovsrapport) 
 

Type bolig Antall Størrelse Standard Møblert 
4-roms/enebolig 46 min. 80 m2  Tidsmessig god standard 10 
3-roms 26 50-70 m2 Tidsmessig god standard 15 
2-roms 143 30-50 m2 Tidsmessig god standard 143 
1-roms/hybler 150 10-30 m2 Tidsmessig god standard 150 

Totalt:  365   318 

 
En fortsettelse i nåsituasjonen innebærer boliger med ikke tidsmessige planløsninger og lav 
standard. Det vil bli svært dyrt å oppgradere alle boligene. Ihht. vedlikeholdsplan utarbeidet for 
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boligene, ligger kostnadene i størrelsesorden kr. 100-106 mill. En fortsettelse uten å ta nødvendige 
oppgraderinger vil medføre at flere boliger om kort tid blir ubeboelige.  
 
Helse Finnmark vil etter salg av 29 boligenheter i fase I fortsatt ha et overskudd på 51 boligenheter i 
forhold til konstatert behov (ihht. Boligbehovsrapport). En fortsettelse av denne situasjonen betyr at 
Helse Finnmark fortsatt i stor grad driver utleie av boliger som et ordinært eiendomsforetak. En slik 
utleie er ressurskrevende. Det er forbundet med store FDV-kostnader å ha en boligmasse som er så 
stor og i så dårlig forfatning. En videreføring av dagens opplegg representerer dårlig service til 
leietakerne, og bidrar ikke positivt i konkurransen om attraktiv arbeidskraft til Helse Finnmark.  

 
Det foreslås derfor i en fase II ytterligere nedsalg av inntil 32 boligenheter slik at man kommer ned til ønsket antall 
boliger og oppgradering av de boliger man ønsker å eie. Helse Finnmark vil etter et evt. salg av disse boligenhetene sitte 
igjen med en boligmasse på 382 boligenheter. Løsningen vil dekke foretakes behov for hybler og leiligheter med inntil 
ett års botid samt tildelingsberettiget personell som har behov for botid inntil 3-4 år (bl.a. ass.leger). 
 
Tabell 2: Ønsket boligportefølje ihht. boligbehovsrapport og boligportefølje etter salg fase I og II 
 
Type bolig Ønsket 

boligportefølje  
Portefølje etter salg 

fase I 
Portefølje etter 

salg fase II 
4-roms/enebolig 46 65 

 
41 

3-roms 26 30 30 
2-roms 143 169 161 
1-roms/hybler 150 150 150 
 

Totalt 

 
365 

 
414 

 
382 

 
 
 
 
 

Konsekvenser  

Salg av boliger kan frigi ressurser til andre mer riktige investeringer innen boligdriften. I 
tillegg reduseres de faktiske driftskostnadene og for flesteparten av objektene medfører dette et 
bortfall av en alternativ kostnad til renovering/modernisering. Skulle man la være å starte et trinnvis 
nedslag av boliger, måtte man tatt stilling til om man ville ta kostnadene ved å istandsette boligene, 
eller la disse fortsette å forfalle. Alternativet til salg er å bruke relativt store beløp til oppgradering 
av boligene/eiendommene og videre vedlikehold i årene fremover. Med tanke på de begrensede 
budsjetter som er i Helse Finnmark er det neppe tenkelig at disse boligene/eiendommene vil få 
særlig prioritet og det bør derfor selges ut mens markedet er relativt bra.  
 
I sum regner man med at salg vil innbringe ca. 40,7 mill. kr, samtidig som man avhender eiendom 
bokført til ca. 27,5 mill. kr. Dette gir en regnskapsmessig gevinst på ca 13,1 mill. kr, hvilket gir en 
tilsvarende forbedring av driftsresultatet i salgsåret. 
 
Driftsbudsjettet får bortfall av leieinntekter med ca. 1,8 mill. kr. i forhold til budsjett. Samtidig 
reduseres driftsutgiftene med ca. kr. 1.26 mill., gjennom reduserte utgifter til kommunale avgifter, 
strøm, forsikring og felleskostnader br.l. Budsjetterte vedlikeholdsutgifter pr/m2 i Helse Finnmark 
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er beregnet til ca. kr. 120,- for 2010 Det betyr at foretaket i utgangspunktet ved å selge de foreslåtte 
boligenhetene reduserer sine vedlikeholdsutgifter med ca. kr. 380 tusen.  
 
Helse Finnmark vil etter gjennomført foreslått salg fortsatt ha tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til ivaretakelse av 
sine forpliktelser når det gjelder boliger som rekrutteringsmessig virkemiddel. Dersom salgene antas å gi vesentlig 
mindre gevinst enn antatt forelegges dette styret for ny behandling. Det er en forutsetning for salget at salgssummen kan 
brukes til verdibevarende vedlikehold i andre boligenheter/eiendommer. 
 
Leietakernes rettigheter vil hovedsakelig ivaretas ved at mange vil kunne bo ut kontraktstiden. Men, det vil også kunne 
være aktuelt å si opp kontrakter. Nye kontrakter, og forlengelse av allerede inngåtte kontrakter, vurderes nøye.  
 
Opphør av borettslag/klargjøring for salg vil de respektive boligbyggelag ta seg av når det besluttes at enheter skal 
selges. 
 
Salg av eiendom krever spesielle prosedyrer og styrets myndighet er begrenset oppad til verdier 
under 5 millioner kroner. Salg i størrelsesorden 5 – 10 millioner må godkjennes av det regionale 
styret og vedtas i foretaksmøte for det aktuelle helseforetak. Salg over 10 millioner må i tillegg 
godkjennes i foretaksmøte for det regionale foretaket. 
 

Vurdering 

Helse Finnmark er prinsipielt av den oppfatning at personalboliger til ansatte ikke er en kjerneoppgave for å drive 
spesialisthelsetjenesten. Helse Finnmark har ikke som en prioritert oppgave å eie og drive personalboliger. Vedtaket om 
et trinnvis nedslag av boliger er godt forankret i foretakets strategi for salg av boliger og godt underbygget ut fra 
satsingen på foretakets kjerneoppgaver. Å redusere kapitalbindinger i personalboliger er også i tråd med Helse Nords 
målsettinger om å redusere eiendomsmassen i regionen.  
 
Boligmassen er etablert i en tid med ubalanse i boligmarkedet. Det er en betydelig bedre balanse i dette markedet i dag, 
spesielt gjelder dette for Hammerfest, og Helse Finnmarks behov for eie av noen typer boliger er derfor redusert.  
 
Helse Finnmark har betydelige investeringsutfordringer i boligmassen som skyldes at foretaket 
besitter mye gammel boligmasse og den har vært mangelfullt vedlikeholdt gjennom mange år 
Dagens situasjon med tiltagende forfall og inntektssvikt som følge av manglende utleie kan ikke 
fortsette. Det er også dårlig økonomi å la eiendommene, som enda har en betydelig verdi, forfalle 
videre. Ved å selge personalboliger vil foretaket frigjøre likviditet som kan benyttes til å 
vedlikeholde den resterende boligmasse samtidig som foretaket reduserer de totale kostnadene til 
forvaltning, drift og vedlikehold av boligmassen.  
 
Det er med de store utfordringer foretaket står overfor viktig med en gjennomgang av egen 
realkapital med tanke på bl.a. å realisere driftsunødvendig realkapital, som igjen kan reinvesteres i 
vedlikehold i den gjenværende boligmassen. Et salg vil ikke bare frigjøre kapital som kan benyttes 
til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold, men det vil også redusere boligmassen foretaket 
må ta hånd om. I en situasjon der vedlikeholdsmidlene ikke er tilstrekkelige, er dette positivt.  
 
Det er prinsipielt riktig å avhende boliger/eiendommer som det ikke er behov for og som heller indirekte ikke er knyttet 
til foretakets kjernevirksomhet – og på denne måten sikre midler til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av den 
delen av boligmassen som foretaket velger å beholde. Det anbefales ytterligere nedsalg av et større antall boliger og 
vedlikeholde øvrige ihht. vedlikeholdsplan, som vil medføre at mest mulig av verdiøkningen ved salg beholdes. Sett fra 
et eiendomsforvalterperspektiv er dette en riktig vei å gå. Dette sikrer også fortsatt kontroll over eiendommene og deres 
verdi. Det forutsettes at inntektene ikke fører til trekk i øvrig økonomisk ramme.  
 
Dersom salgene antas å være til under bokført verdi forelegges dette styret for ny behandling. Den eneste 
motforestilling til salget måtte være om behovet for boliger som rekrutteringsmessig virkemiddel skulle øke. Så langt 
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tyder lite på dette. Helse Finnmark vil etter gjennomført nedsalg fortsatt ha tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til 
ivaretakelse av sine forpliktelser i forhold til tildelingsberettiget personell.  
 

Oppsummering:  

Styret i Helse Finnmark HF fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til nedsalg av boliger slik at    
  man kommer ned til ønsket antall boliger – og en oppgradering av boliger man 
 beholder.  
7. Styret for Helse Finnmark HF gir sin tilslutning til at inntil 32 boligenheter kan selges.  
8. Salg av boligenhetene skal skje til markedspris og på en slik måte at det er totaløkonomisk 

gunstig for foretaket. 
9. Dersom noen salg antas å gi en salgssum lavere enn bokført verdi, fremstilt i vedlegg 3 ”Nærmere 

omtale av boligenhetene som foreslås solgt”, forelegges dette for styret til ny behandling. 
10. Saken oversendes Helse Nord RHF med anmodning om godkjennelse av salg av 32 boligenheter. 

Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å forestå salg 
av 32 boligenheter. 

11. Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen søke Helse Nord RHF om å få benytte 
gevinsten på salg av boliger til vedlikehold av gjenværende boligmasse. 

 
  Enstemmig vedtatt. 
 
 
UNNTATT OFFENTLIGHET – off.loven § 5. 
 
Tabell 3: Oppsummering boliger og bokført verdi og antatt markedsverdi/salgsgevinst 
 
Hammerfest: bokført verdi markedsverdi? salgsgevinst? 

Mian 2 D  kr          990 000   kr         1 540 000   kr         550 000  
Mian 6 D  kr          990 000   kr         1 540 000   kr         550 000  
Mylingen 4 A/G  kr        1 980 000   kr         3 080 000   kr      1 100 000  
Siriusveien 13 A/B/C  kr        2 970 000   kr         4 620 000   kr      1 650 000  
Siriusveien 15 A/B/C  kr        3 105 000   kr         4 830 000   kr      1 725 000  
Uranusveien 9 A/B/C  kr        3 105 000   kr         4 830 000   kr      1 725 000  
Vardøveien 16  kr        1 260 000   kr         1 960 000   kr         700 000  
Vardøveien 18+20  kr        1 800 000   kr         2 800 000   kr      1 000 000  
  kr      16 200 000   kr       25 200 000   kr     9 000 000  

    
Kirkenes:    
Dr. Nedlers vei 6+8  kr        3 294 000   kr         4 392 000   kr      1 098 000  
Dr. Nedlers vei 2+4  kr        3 240 000   kr         4 320 000   kr      1 080 000  
Dr.Nedlers vei 18  kr        3 672 000   kr         4 896 000   kr      1 224 000  
  kr      11 664 000   kr       15 552 000   kr     3 888 000  

    
Tana:    
Lismaveien 27  kr          585 000   kr            936 000   kr         351 000  
Lismaveien 36  kr          585 000   kr            936 000   kr         351 000  
  kr       1 170 000   kr         1 872 000   kr        702 000  

    

TOTALT ALLE:  kr      27 576 000   kr       40 680 000   kr    13 104 000  
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 134 2010/9    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 14.6.2010 
  
 
Styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser i  
foretaksgruppen – oppsummering  

 
 
Formål/sammendrag 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2009-2010 har internrevisjonen gjennomført 
revisjonsprosjektet ”Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser”.  
 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for foretaksgruppens virksomhet. Lovens 
grunnleggende prinsipper skal etterleves for å sikre at alle potensielle leverandører har samme 
mulighet til å oppnå kontrakter med foretakene, og for å bidra til effektive kjøp og fornuftig 
anvendelse av foretakenes økonomiske midler.  
 
Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om foretakenes internkontroll gir 
tilstrekkelig sikkerhet for at anskaffelse av varer og tjenester skjer i samsvar med regelverket 
for offentlige anskaffelser. 
 
Revisjonen er gjennomført i form av fire delprosjekter som omfatter Helse Nord RHF, Helse 
Nord IKT, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.  
 
Rapportene fra delprosjektene er behandlet i revisjonskomiteen i sak 17/10. 
Revisjonskomiteen ga uttykk for at dette er et viktig prosjekt med tanke på å bidra til 
forbedringer, og understreket viktigheten av hensiktsmessig organisering og ansvarsfordeling 
i innkjøpsarbeidet. Revisjonskomiteen konkluderte med at styresaken bør utformes slik at den 
sikrer læring og oppfølging også i de helseforetakene som ikke har vært direkte omfattet av 
revisjonen, og mente det bør vurderes om man skal be om redegjørelse (egenvurdering) fra 
disse HF-ene. 
 
I denne saken legges den oppsummerende rapporten fra prosjektet, Internrevisjonsrapport 
15/09, frem for styret, se vedlegg.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport 15/09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i 

foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 

fulgt opp i de reviderte enheter. 
 

3. Styret ber adm. direktør vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at 
det bør samarbeides om fellesløsninger for foretaksgruppen. 
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4. Styret ber adm. direktør, i samråd med internrevisjonen, vurdere å innhente redegjørelse 
(egenvurdering) fra de helseforetakene som ikke har vært direkte omfattet av denne 
revisjonen. 

 
5. Styret ber om i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas 

opp i rapporten.  
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Internrevisjonsrapport 15/09 Etterlevelse av regelverket for offentlige  
   anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering  
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1. Sammendrag 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har i samarbeid med Deloitte gjennomført revisjonsprosjektet 
”Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen”. Revisjonen er foretatt ved 
fire foretak/enheter i regionen – Helse Nord IKT, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF. 

Formålet med revisjonen 

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om foretakenes internkontroll gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at anskaffelse av varer og tjenester skjer i samsvar med gjeldende regelverk for 
offentlige anskaffelser.  

Gjennomføring 

Revisjonen er gjort ved intervjuer, dokumentanalyser, testing av registrerte opplysninger og 
spørreundersøkelser.  

Oppsummering og anbefalinger  

Internrevisjonen konkluderer med at internkontrollen ved de reviderte foretak på flere felter fremstår 
som hensiktsmessig og betryggende, men at det også er avdekket svakheter i rutiner/kontrollopplegg 
samt klare brudd på regelverket. Internrevisjonen konstaterer at det er rom for forbedringer, og vi gir 
anbefalinger bl.a. knyttet til: 

 dokumentasjon for, og etterprøvbarhet av, anskaffelsesprosessene 

 ansattes tilgang og kjennskap til relevante avtaler, regelverk og retningslinjer 

 utarbeiding av rutiner/retningslinjer for sentrale forhold nevnt i rapportene 

 oppfølging av øvrige forbedringsmuligheter internrevisjonen har pekt på  

2. Innledning  

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har i samarbeid med Deloitte AS og i samsvar med styrevedtatte 
revisjonsplaner for 2008-2010, gjennomført et revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse av 
regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen. Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av 
fire delprosjekter, rapportert som følger: 

Helse Nord IKT       Internrevisjonsrapport 02/09 
Helse Nord RHF      Internrevisjonsrapport 03/09 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  Internrevisjonsrapport 13/09 
Nordlandssykehuset HF     Internrevisjonsrapport 14/09 
 

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om foretakenes internkontroll gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at anskaffelse av varer og tjenester skjer i samsvar med gjeldende regelverk for 
offentlige anskaffelser. 

Som det fremgår ovenfor, så omfatter prosjektet virksomheten ved to store sykehusforetak, i tillegg 
til det regionale helseforetaket og Helse Nord IKT. (Helse Nord IKT er en regional organisasjon etablert 
på alle sykehusene i Nord-Norge med ansvar for drift og utvikling av IKT for helseforetakene). Det er 
følgelig store ulikheter mellom enhetene hva angår størrelse, oppgaver, organisering med mer. Alle 
fire foretar imidlertid innkjøp/anskaffelser i betydelig omfang, og problemstillingene vi har vurdert er 
de samme i alle delprosjektene: 
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 I hvilken grad blir anskaffelser gjennomført i samsvar med regelverket for offentlige 
anskaffelser? 

 Er det etablert hensiktsmessig internkontroll som er tilpasset aktivitet og risiko på dette 
feltet? 

 Blir interne reglement, rutiner og/eller prosedyrer som gjelder for foretakene og som har 
relevans for offentlige anskaffelser, etterlevd? 

 Etterleves det regionale helseforetakets etiske retningslinjer, og er det etablert rutiner som 
reduserer risikoen for rolleblanding og uetisk atferd? 

 I hvilken grad samsvarer de ansattes holdninger med regelverk og interne retningslinjer? 

 I hvilken grad følges organisering, fullmaktsstruktur og beslutningsmyndighet innen 
anskaffelsesområdet? 

 Hvordan dokumenteres anskaffelser, og hvordan oppbevares dokumentasjonen?  

 I hvilken grad benyttes rammeavtaler som forutsatt? (Herunder avtalelojalitet.) 
 

Revisjonsprosjektet har strukket seg over relativt lang tid. Rapportene til HN IKT og HN RHF forelå før 
jul 2009, de to siste rapportene er avgitt i mai 2010. I denne oppsummerende rapporten gjengis funn 
og konklusjoner slik de er beskrevet i rapportene, eventuelle endringer/tiltak iverksatt i ettertid er 
ikke omtalt her. 
 
I det etterfølgende benyttes begrepet ”foretak/foretakene” som et fellesbegrep for de reviderte 
enhetene. Det omfatter også Helse Nord IKT, selv om dette ikke er et eget foretak. 

3. Metode og datagrunnlag 

Revisjonen er gjort ved intervjuer, dokumentanalyser, testing av registrerte opplysninger og, bortsett 
fra i Helse Nord RHF, spørreundersøkelser.  
 

3.1 Intervjuer 

Vi har intervjuet fra fire til sju ansatte tilknyttet anskaffelsesprosessene i hvert enkelt foretak. 
Intervjuene er basert på intervjuguider tilpasset undersøkelsens problemstillinger. Formålet med 
intervjuene har vært å få oversikt over og innsikt i organisasjonens internkontroll, samt kunnskap om 
organisasjonens regel- og rutineetterlevelse. Alle intervjuer er verifisert av intervjuobjektene i 
etterkant.  
 

3.2 Dokumentanalyse 

Det er gjennomført en dokumentanalyse av innhentede, styrende dokumenter og rutiner for innkjøp i 
foretakene.  
 

3.3 Testing av anskaffelser 

Med utgangspunkt i regnskapet valgte vi ut mellom tolv og femten anskaffelser for hvert foretak. 
Utvalget ble gjort på bakgrunn av en vurdering av anskaffelsestype og fakturabeløp, sett i forhold til 
kravene i regelverket. Utvalgene er altså ikke gjort tilfeldig, men ut fra en konkret vurdering av risiko 
for manglende etterlevelse av kravene i regelverket for offentlige anskaffelser. 

Foretakene ble bedt om å legge frem underliggende dokumentasjon for anskaffelsene. For om lag 
halvparten av disse anskaffelsene ved hvert foretak ble det bedt om dokumentasjon knyttet til hele 
prosessen (bl.a. protokoll, konkurransegrunnlag, tilbud, innstilling, kontrakt og korrespondanse som 
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relaterer seg til anskaffelsen). For de resterende ble det bare bedt om anskaffelsesprotokoll, 
konkurransegrunnlag, innstilling/evaluering og kontrakt. 

Internrevisjonen mottok dokumentasjon og en forklaring knyttet til hver enkelt anskaffelse. Dette ble 
vurdert opp mot kravene i regelverket.  
 

3.4 Spørreundersøkelse 

Det ble sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte med ansvar for anskaffelser i Helse 
Nord IKT og de to sykehusforetakene. Svarprosenten varierte fra 60,5 til 67 %. I spørreskjemaene ble 
det lagt inn betingelser (”ruting”) for enkelte av spørsmålene, for å sikre at de var tilpasset 
respondentens ansvar og stilling. Det ble videre lagt inn ruting som sikret at oppfølgingsspørsmål og 
mulighet til utdypende kommentarer bare ble gitt der det var relevant.  

4. Revisjonskriterier lagt til grunn i prosjektet 

4.1 Regelverket 

Data/funn i dette revisjonsprosjektet er vurdert opp mot regelverket for offentlige anskaffelser. 
Regelverket består av ulike rettskildefaktorer som må tolkes og vektes for å etablere rettsregelen som 
gjelder for problemstillingene som berøres i rapportene. Sentralt står lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser med forarbeider, domspraksis, EØS-regelverk og KOFA-avgjørelser.  

 

4.2 Grunnprinsippene i lov om offentlige anskaffelser 

Det fremgår av lov om offentlige anskaffelser § 1 Formål, at:  

”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 
slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.” 

 

I lovens § 5 presiseres de grunnleggende krav/prinsipper slik: 

”Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 
standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 
mellom leverandører.  

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  

Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.  

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.” 
 

Disse grunnleggende prinsippene er det viktig å etterleve for å sikre at alle potensielle leverandører 
har samme mulighet til å oppnå kontrakter med det offentlige, samtidig som de skal bidra til at det 
offentlige foretar effektive kjøp og anvender offentlige midler på en økonomisk fornuftig måte.  
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5. Data, funn  

I punktene 5.1 t.o.m. 5.5 nedenfor følger en oppsummering av hovedtrekkene ved internrevisjonens 
funn og vurderinger for foretakene. Vi gjør oppmerksom på at hvert punkt/tema er grundigere 
behandlet i rapportene som er avgitt til det enkelte foretak. 
 

5.1 Organisering av innkjøpsfunksjonen 

Organiseringen fremsto i stor grad som vel gjennomtenkt og hensiktsmessig. Likevel hadde alle 
foretakene forbedringspotensial, av noe ulik art.  

Ved de to sykehusforetakene kommenterte flere respondenter i spørreundersøkelsene at 
organiseringen er for byråkratisk og at en del anskaffelser tar for lang tid. Det har kommet lignende 
innspill også i enkelte intervjuer. Internrevisjonen har ikke gått dypere inn i problemstillingen, men 
mener tilbakemeldingene tilsier at det bør gjøres en vurdering av organiseringen og prosessene 
knyttet til anskaffelser. I en slik vurdering må det samtidig legges til grunn at anskaffelsesregelverket 
skal etterleves og at man skal ha en tilfredsstillende internkontroll på området. 

Ved Helse Nord IKT pågikk det en oppbygging/omorganisering av innkjøpsfunksjonen, og 
Internrevisjonen påpekte viktigheten av at arbeidet blir fulgt opp og at funksjonen tilføres tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse.  

Ved Helse Nord RHF ble det konstatert utfordringer knyttet til samhandling og fordeling/definering av 
ansvar og fullmakter i anskaffelsesarbeidet.  

 

5.2 System og rutiner 

Også her ble det avdekket atskillige muligheter for forbedringer.  

Internrevisjonen konstaterte behov for bedre rutiner for arkivering ved alle foretakene, for å sikre at 
relevant dokumentasjon knyttet til anskaffelser er gjenfinnbar og tilgjengelig.  

Ved flere av foretakene var viktige utarbeidete/vedtatte rutiner dårlig kjent blant de ansatte.  

Ved sykehusforetakene ble det bl.a. avdekket behov for bedre system og rutiner knyttet til innleie av 
helsepersonell.  

 

5.3 Oppfølging og etterlevelse av avtaler 

5.3.1 Avtaleoppfølging 

Noen av foretakene har mangelfulle rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler, bl.a. knyttet til å holde 
oversikt over når disse utløper. Ved Helse Nord IKT er det en særlig utfordring å ha kontroll på 
kontrakter som er inngått av helseforetakene før HN IKT ble opprettet i 2006, og som man fortsatt la 
til grunn for kjøp/anskaffelser da revisjonen ble gjennomført. 
 

5.3.2 Etterlevelse av avtaler og lojalitet til disse 

Mange ansatte i flere av foretakene har mangelfull kunnskap om inngåtte rammeavtaler som er 
relevante for deres eget arbeid med anskaffelser. 

Det er også konstatert andre svakheter i foretakene. Disse er bl.a. knyttet til etterlevelse av 
regelverket når man må handle uten at det foreligger gyldig rammeavtale og ved anskaffelser hvor 
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det er inngått parallelle rammeavtaler, og i forbindelse med direktekjøp av sengeplasser for 
rusmiddelavhengige. 

 

5.4 Etikk, misligheter 

Det er positivt at det er vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for hele foretaksgruppen. Helse Nord 
IKT har dessuten laget en intern presisering av retningslinjene, i forhold til leverandørkontakt, og 
Utbyggingsavdelingen ved Nordlandssykehuset har egne etiske retningslinjer for anskaffelser i 
utbyggingsprosjekter. Det er også positivt at de fleste ansatte mener at deres ledere legger vekt på 
etisk opptreden, og på at regelverk og rutiner på anskaffelsesområdet skal følges. Ved de fleste 
foretakene er det dessuten satt fokus på temaet misligheter.  

Det er likevel konstatert forbedringsmuligheter også knyttet til disse temaene, bl.a. manglet alle fire 
foretak vedtatte rutiner for varsling. Ved sykehusforetakene ville det vært enklere å håndtere 
vanskelige problemstillinger rundt leverandørkontakt (bl.a. knyttet til forskning, kursing og gaver) hvis 
man hadde vedtatt retningslinjer for kundekontakt. I disse foretakene syntes dessuten de etiske 
retningslinjene å være relativt dårlig kjent. 

 

5.5 Regeletterlevelse og kompetanse om anskaffelsesregelverket  

For å etterleve bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser kreves nødvendig kompe-
tanse om regelverket. Intervjuene og spørreundersøkelsene tyder på at mange ansatte med ansvar på 
innkjøps-/anskaffelsesområdet har – eller mener å ha – mangelfull kompetanse på området.  

Det er imidlertid vanskelig å trekke sikre konklusjoner om betydningen av den enkeltes kompetanse. 
Dette fordi rutinene som følges på området (inklusive hvem som bidrar i anskaffelsesprosessene) har 
stor innflytelse på hvor omfattende kunnskaper den enkelte har behov for, og disse rutinene kan 
variere mye. Derfor har vi i dette prosjektet foretatt en grundig testing av utvalgte anskaffelser (se pkt 
3.3 foran) for å avdekke om foretaket samlet sett har hatt tilstrekkelig kompetanse og gode nok 
rutiner til at regelverket er etterlevd i praksis. Anskaffelsene er ikke valgt tilfeldig, men ut fra en 
vurdering av kompleksitet, risiko og vesentlighet.  

Testene viste klare brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved alle fire foretak.  

Det har særlig knyttet seg utfordringer til anskaffelsenes dokumentasjon og etterprøvbarhet. (Dette 
samsvarer med funnene beskrevet i pkt 5.2 foran, om behov for bedre arkiveringsrutiner.)  Ved alle 
fire foretak viste det seg at det for flere av anskaffelsene ikke kunne legges frem dokumentasjon for 
anskaffelsesprosessen, eller at fremlagt dokumentasjon var mangelfull. I mange tilfeller gjaldt dette 
kjøp/anskaffelser gjort i henhold til avtaler som skal være inngått for relativt lang tid siden. Helse 
Nord IKT har en spesiell utfordring her fordi det bl.a. har vært handlet på avtaler som helseforetakene 
inngikk før HN IKT ble opprettet i 2006. 

Ved alle fire foretak ble det også avdekket brudd på følgende sentrale lov- og forskriftskrav: 

 Konkurranseeksponering:  
Regelverket er brutt ved at det er gjort direkteanskaffelser eller kjøp som ikke er hjemlet i 
gyldig avtale, eller ved at det ikke er gjennomført minikonkurranse ved parallelle 
rammeavtaler. Ved sykehusforetakene ble det særlig avdekket manglende 
konkurranseeksponering ved innleie av helsepersonell og kjøp av implantater/proteser. 

 Føring av anskaffelsesprotokoll:  
Det skal føres anskaffelsesprotokoll for anskaffelser til over kr 100.000,-. Ved alle foretakene 
ble det funnet eksempler på slike anskaffelser hvor protokoll ikke er ført, eller hvor 
protokollføringene har vært mangelfull. 
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6. Oppsummering og anbefalinger 

Internrevisjonen konstaterer at internkontrollopplegget ved de fire foretakene som er omfattet av 
revisjonsprosjektet på flere felter fremstår som hensiktsmessig og betryggende. Vi registrerer at det 
er arbeidet godt med organisering, kompetanse og rutiner knyttet til anskaffelsesområdet den senere 
tid. Også økonomiavdelingene ivaretar sentrale kontroll- og oppfølgingsfunksjoner som det er viktig å 
bygge videre på. 

Det er likevel uheldig at det på flere områder både er avdekket svakheter i rutiner/kontrollopplegg og 
klare brudd på bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.    

Internrevisjonen har i rapportene til de fire foretakene anbefalt flere tiltak for å møte de 
utfordringene som er avdekket. Selv om anbefalingene kan være ulikt formulert i de forskjellige 
rapportene, gjelder de i stor grad samme eller nært beslektede forhold. De kan sammenfattes slik: 

 

1. Det bør utarbeides rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og arkiveres på en 
måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene, og mulighet for å følge opp 
avtalene.  
 

2. Foretakene bør sørge for at relevante avtaler og regelverk/rutiner/retningslinjer (inklusive etiske 
retningslinjer) er lett tilgjengelig for, og kjent blant, de ansatte.   
 

3. Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i rapportene.  
 
For sykehusforetakene nevnes spesielt rutiner for: 

 innkjøpsarbeid generelt  

 innleie av helsepersonell 

 varsling  

 situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med leverandører, for 
eksempel ved lån av utstyr og sponsing av kursutgifter.  

 kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (bare UNN) 
 

4. Øvrige forbedringsmuligheter som er påpekt i rapporten bør gjennomgås, og det bør vurderes 
iverksetting av tiltak for å rette opp svakheter og mangler.  

 
Avslutningsvis vil vi nevne at internrevisjonen er kjent med at foretakene allerede har startet arbeidet 
med å rette opp flere av de omtalte forhold. 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.6.2010 
  
 
Styresak 76-2010 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF 
    – valg av nytt medlem 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 25-2010 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF som ble behandlet i 
styremøte, den 24. februar 2010 ble ansattevalgt styremedlem Jens Munch-Ellingsen 
oppnevnt som medlem i revisjonskomiteen i Helse Nord RHF. 
 
Styret fattet følgende vedtak i styresak 25-2010 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord 
RHF:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 24. februar 2010: 
 

Inger Lise Strøm 
Terje Olsen 
Kari Jørgensen 
Jens Munch-Ellingsen 

 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
Det er nå foretatt nyvalg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 61-
2010/8 Referatsaker (protokoll fra valgstyrets møte, den 25. mai 2010 ad. valg av ansattes 
representanter i styret i Helse Nord RHF) som ble lagt frem i styremøte, den 31. mai 2010.  
 
Etter valget trer styremedlem Jens Munch-Ellingsen ut av styret i Helse Nord RHF, og styret 
må derfor oppnevne nytt medlem til revisjonskomiteen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges NN. 
 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 2010/242-32/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 77-2010 Møteplan 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord 
RHF for 2011.  
 
Som i 2010 foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
økonomirapport fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. I februar 
2011 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2011 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2011 og 
økonomirapportering for 2010.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt til onsdager, med unntak av første møte i februar 
2011 som er lagt til en torsdag på grunn av Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, den 
1. og 2. februar 2011. I tillegg er styremøte i mars 2011 lagt i etterkant av styreseminaret, den 
23. og 24. mars 2011, slik at helseforetakene kan behandle årsregnskap og årlig melding for 
2010, før styret i Helse Nord RHF behandler disse sakene for foretaksgruppen. 
 
Vi planlegger også i 2011 med to styreseminarer, våren og høsten.  I tillegg er det avtalt felles 
styreseminar med Helse Vest RHF i mai 2011. 
 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og 
mai/juni2011. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i 
februar og mars/april 2011 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. 
og ellers ved behov. 
 
Forslag til møteplan for 2011 er som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter 
Helse Nord 
RHF 

 03 1 
23 

24 3 27 25 22  31 28 26 23 14 

Seminar for 
HF-styrene i 
regionen 

  23-
24 

      26-
27 

  

Foretaksmøte i 
Helse Nord 
RHF 

X    X X       

Foretaksmøter 
med HF-ene 

 etter 
03 2 

 X 4         

 
1. Oppdragsdokument 2011 til HF-ene og Budsjett 2011 – konsolidert  
2. For overlevering av oppdragsdokument 2011 til HF-ene 
3. Årlig melding, årsregnskap og styrets beretning 2010 
4. For behandling av årlig melding og årsregnskap 2010 m. m. 
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Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 3. februar 2011: Bodø (oppdragsdokument 2011 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 23. februar 2011:  Tromsø 
• 24. mars 2011:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

  – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
  2011 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2011    

• 27. april 2011:  Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF 
• 25. mai 2011: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF 
• 22. juni 2011:  Tromsø 
• 31. august 2011:  Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 28. september 2011: Bodø 
• 26. oktober 2011:  Tromsø 
• 23. november 2011:  Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 14. desember 2011:  Bodø 
 
Andre arrangement:  
 
• 23. – 24. mars 2011: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 25. – 26. mai 2011: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF 
• 26. – 27. oktober 2011: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2011 godkjennes som følger: 
 

… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i 

vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for 
styrebehandling i helseforetakene: 
a. 23. mars 2011:   Årsregnskap og årlig melding for 2010 
b. Innen 6. juni 2011:   Tertialrapport nr. 1-2011 
c. Innen 6. oktober 2011:  Tertialrapport nr. 2-2011 

 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 2010/242-34/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 78-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. FoU-prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester – 

status 
4. Organisering av administrative støttefunksjoner innenfor HR-tjenester, prosjektmandat 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 2010/242-34/012   Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 78-2010/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 22. juni 2010  
Arkivnr.: 2010/242-34/012   Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 78-2010/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 78-2010/3 FoU-prosjekt Bygg og Eiendom som  

strategisk virkemiddel for effektive  
helsetjenester – status 

 
 
Dette er et FoU-prosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd i perioden 2006-2010.  
 
Hovedfokuset for prosjektet er å oppnå bygninger som i størst mulig grad støtter opp under 
helsevirksomheten, både for nye og eksisterende sykehus. Prosjektet er først og fremst et 
kunnskaps- og kompetanseprosjekt som skal styrke helseforetakenes rolle som strategisk 
bygg- og eiendomsforvalter.  
 
Deltakere er Multiconsult (prosjektleder), Sintef Helse, samtlige regionale helseforetak, en 
rekke helseforetak, sykehus og andre aktører som blir involvert i prosjektets fem 
delprosjekter. 
 
FoU-prosjektet går over fire år (2007-2010) og har følgende delprosjekter: 
• Delprosjekt 1: Rollen som strategisk bygg- og eiendomsforvalter 

- Målet er å bidra til utvikling av rollen som strategisk og proaktiv bygg- og 
eiendomsforvalter innen helsevirksomheten. 

• Delprosjekt 2: Behovsdimensjonering 
- Målet er å utvikle metoder og modeller som gir underlag for å identifisere og beskrive 

krav til fordeling, størrelse og kvalitet på sykehusbygninger og deres infrastruktur. 
• Delprosjekt 3: Klassifikasjonssystemer 

- Målet er å utvikle entydige klassifikasjoner og begreper, metoder og modeller som kan 
bidra til en mer ressurseffektiv og profesjonell forvaltning og utvikling av sykehusene 
over tid. 

• Delprosjekt 4: Metoder og modeller for strategisk planlegging og analyse av 
sykehusbygninger 
- Målet er å videreutvikle og verifisere eksisterende metodikk 

• Delprosjekt 5: Nettverksbygging, profilering og resultatspredning 
- Målet er å videreutvikle eksisterende kontaktnett, sørge for profilering av prosjektet, 

samt utveksle resultater og kunnskap. 
 
Rapportene fra delprosjekt 1 og delprosjekt 3 er ferdigstilt, og ligger på prosjektets 
hjemmeside www.bedrehelsebygg.no  
 
Hovedkonklusjonene i delprosjekt 1 er: 
• Behov for styrking av eierrollen, og utarbeidelse av nasjonale målsettinger og strategier. 
• Eiendomsforvaltningen, alternativt bestillerrollen, bør være representert i ledelsen av 

HF/RHF. 
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• Behov for styrking av det økonomiske og ressursmessige (personell/kompetanse) 
handlingsrommet på regionalt nivå. Dette innebærer sentralisering av strategiske og 
taktiske oppgaver, mens drifts- og serviceoppgavene ivaretas lokalt. 

• Behov for bestillerkompetanse på foretaksnivå. 
• Anbefaler en profesjonell, kontinuerlig byggherreorganisasjon på nasjonalt nivå, siden de 

enkelte regioner ikke vil ha tilstrekkelig portefølje til opprettholde kompetanse eller til å 
sikre systematisk erfaringsoverføring og læring fra prosjekt til prosjekt. 

• Etablering av mest mulig enhetlig organisasjonsstruktur, systemer, rutiner, maler og 
styringsinfo. 

• Tydeliggjøring og skille mellom rollene som eier, forvalter og bruker. 
• Eiendomsenhetene som egne resultatområder for å styrke profesjonaliseringen og 

synliggjøre kostnadene 
• Innføre reelle husleie for arealer og tjenester. 
• Styrking av bygg- og eiendomskompetansen i RHF-ene med rådgivingsfunksjoner overfor 

HF-ene. Dette kan være første skritt i en reorganisering, og vil ikke være i strid med noen 
av de tre modellene som er beskrevet i rapporten: 
- Desentralisert modell – Profesjonalisering og styrking av dagens modell 
- Regionalisert modell – Etablering av eiendomsenhet på RHF-nivå, med operative 

enheter på HF-nivå/lokasjon. 
 
I delprosjekt 3 er det utarbeidet oversikt over sammenhengen mellom 
klassifikasjonssystemer, parametere, indikatorer og interessenter, samt anbefalinger til 
videreføring av arbeidet med implementering av klassifikasjonssystemer. Arbeidsgruppen har 
hatt størst fokus på klassifikasjon av FDVUS-kostnader. 
 
Hovedkonklusjonene er at det anbefales at aktuelle klassifikasjonssystemer bør besluttes 
innført i alle helseforetak, og at eventuelle avvik fra etablerte standarder (NS) bør gjøres likt i 
alle RHF/HF. 
 
Det anbefales videre med at NS 3454 og eiendomsnummer innføres som egne dimensjoner i 
regnskapssystemene (i tråd med det som ble innført i Helse Nord fra 1.januar 2009). 
 
For å ivareta det vider standardiseringsarbeidet nasjonalt, videreføre arbeidet som er gjort i 
delprosjekt 3 og bidra til nasjonal implementering av klassifikasjonssystemer, foreslås det i 
rapporten at det nedsettes en arbeidsgruppe eller et fast fora med representanter fra HF/RHF 
fra alle de regionale helseforetakene. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 160Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 160



Sammenhengen mellom klassifikasjonssystemer, parametere, indikatorer og interessenter er 
vist i nedenstående figur: 
 

 
 
Delprosjekt 2 og 4 er i ferd med å avsluttes, og disse rapportene forventes å foreligge i løpet 
av 2. kvartal 2010. 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.: 200 2010/762    Saksbeh/tlf: Tove Skjelvik, 75 51 29 68  Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 78-2010/4 Organisering av administrative  
    støttefunksjoner innenfor HR-tjenester,  

prosjektmandat 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken legges fram forslag til et prosjektmandat for å vurdere organisering av 
administrative støttefunksjoner innenfor HR1

 

. Prosjektet skal kartlegge og foreslå 
organisering av støttefunksjoner innenfor HR, slik at det legges til rette for å optimalisere 
gevinster av framtidig nytt lønns- og personalsystemet (LP-system) i Helse Nord. Prosjektet 
anbefales gjennomført høsten 2010 under ledelse av ekstern innleid konsulent. Prosjektet 
avsluttes med styrebehandling i januar 2011. 

Bakgrunn/fakta 
Helse Nords lønnssystem (ELP fra EDB Business Partner) vil gradvis fases ut av 
leverandøren, og Helse Nord må derfor skifte lønns- og personalsystem innen utfasingen er 
gjennomført. Det påhviler Helse Nord en forpliktelse om at et nytt LP-system skal anskaffes 
gjennom den nasjonale rammeavtale med Bluegarden om system for administrative 
støttefunksjoner innen lønn og personal. Styret i Helse Nord RHF ble i september 2009 
orientert om status i planleggingsarbeidet, jf. styresak 79-2009/3 Oppfølging av nasjonal 
avtale om system for lønn- og personalområdet. 
 
For å redusere risiko samt framskaffe pålitelige kostnads- og ressursestimater gjennomføres 
en forstudie i samarbeid med leverandøren av det nye nasjonale LP-systemet. Forstudiet er nå 
i avslutningsfasen. Det nye lønns- og personalsystemet har utvidet funksjonalitet i forhold til 
dagens løsning og er i stor grad basert på selvbetjeningsløsninger. Dette vil medføre endringer 
i arbeidsoppgaver og intern arbeidsdeling innenfor de administrative støttefunksjonene. 
 
Systemet anskaffes gjennom nasjonale rammeavtaler og medfører en investering ekskl. 
egeninnsats som er beregnet til omtrent 40 mill kroner. Prosjektets varighet er estimert til to år 
fra avrop hos leverandør til produksjonsstart i alle helseforetakene. De årlige kostnader antas 
å øke med 8 til 10 mill kroner, vesentlig som følge av økte avskrivningskostnader. Dagens 
lønnssystem er nedskrevet for flere år siden, og med unntak av ressursstyringssystem 
(GatSoft) har det i liten eller ingen grad vært foretatt påkostninger i løsningen. 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HR = Human resources (menneskelige ressurser) 
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Målsetting nytt HR-system 
Siden dagens lønnssystem fases ut av leverandør, har Helse Nord liten eller ingen 
valgmulighet i forhold til om det skal investeres i ny løsning. Dagens leverandør har garantert 
fortsatt drift ut 2013. Selv om dette er en erstatningsinvestering forventes det at mulige 
gevinster identifiseres og realiseres i takt med implementeringen.  
 
Figuren nedenfor illustrerer identifiserte mulige gevinstområder innenfor HR-lønnsområdet i 
det nasjonale stab- og støtteprosjektet (NPSS): 

 

 

 
 

 
Helse Sør-Øst har gjennom omorganisering av støttefunksjonene og implementering av ny 
nasjonal systemløsning realisert betydelige direkte gevinster i form av stordriftsfordeler på 65 
årsverk og 100 mill kroner i økte refusjonsinntekter. Sammenligninger med Helse Sør-Øst 
viser at det kan finnes et potensial for å forbedre lønnsrefusjoner i Helse Nord på 30-40 mill 
kroner. Helse Nord vil søke å realisere dette også i forkant av systembytte, men erfaringer fra 
Helse Sør-Øst viser at nye arbeidsprosesser og funksjonalitet som følge av ny løsning er langt 
på vei en betingelse for økte refusjoner. 
       
Gjennom systemimplementeringen i Helse Nord forventes det i hovedsak en realisering av 
gevinster på tre områder: 
• Forbedring av styringsinformasjon  
• Økonomiske gevinster innen HR-området gjennom reduserte transaksjonskostnader og økt 

trygderefusjon  
• Standardiserte HR-tjenester i felles løsninger med høyere kvalitet for brukerne 
 
System og organisering skal imøtekomme krav til god rapportering av styringsdata, gode og 
effektive løsninger for datafangst, effektive løsninger for planlegging av personalressurser 
samt forenkling og effektivisering av rutiner.  

Gevinster HR 

Indirekte gevinster 

Direkte gevinster 

Stordriftsfordeler gjennom 
felles drift (effektivisering) 

Økte refusjonsinntekter fra 
NAV 

Mer tilgjengelig informasjon 
for medarbeidere 

Enhetlig og bedre 
styringsinformasjon - HR 

Optimal integrasjon og sikker 
dataoverføring 

Utvikling til gode for alle 
regioner 

Større kompetansemiljø 

Enhetlige arbeids- og 
oppfølgingsrutiner 

Bedre prosjektkapasitet 

Erfaringsoverføring og læring 
mellom Hf/regioner 

Et revisjonspunkt 

(både kvantitative og  
kvalitative gevinster) 

Felles avrapportering til 
offentlige instanser  
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For å oppnå effektmålene med systeminnføringen er det viktig å ha fokus på at ny teknologisk 
systemplattform i seg selv i liten grad løser alle utfordringer som hittil oppleves av 
organisasjonen.  
 
Det nye systemet danner grunnlag for og gir mulighet for å foreta endringer I arbeidsprosesser 
og organisering. I disse prosessene er det viktig å ha en fullstendig forståelse av 
kompleksiteten og fleksibiliteten i systemet og en god forståelse av organisasjonen, særlig i 
form av dens kultur og verdier.  

 

Prosjekt for organisering av støttefunksjoner 
Det foreslås å gjennomføre et prosjekt for å vurdere om det i forkant av nytt HR-system er 
hensiktsmessig å foreta endringer i organiseringen av administrative støttefunksjoner innenfor 
HR. Målsettingen er å sikre en best mulig systeminnføring og påfølgende gevinstoppnåelse. 
 
Det er formulert følgende mål for prosjektet:  
 

1. Prosjektet skal anbefale organisering av administrative støttefunksjoner innenfor HR-
området. Anbefalingen skal omfatte organisering og innholdet i tjenesten. Følgende 
alternativer skal vurderes:  

Resultatmål:  

 
a. Arbeidskraftbehov med dagens prosesser og systemløsning (null-alternativet) 
b. Framtidig behov for arbeidskraft med nasjonal systemløsning og prosesser gitt: 

• regional sentralisering av funksjoner etter modell av Helse Sør-Øst 
• fortsatt desentral organisering 

2. Utredningen skal omfatte økonomiske, personal- og kvalitetsmessige forhold. Juridiske 
betraktninger og etiske dilemmaer identifiseres og vurderes. Risikomessige vurderinger 
gjøres i tilknytning til gjennomføring av foreslått løsning.   

3. Modellene skal rangeres i forhold til oppnåelse av effektmålene 
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Effektmål: 
1. Maksimere gevinstoppnåelsen ved innføring av nytt system 
2. Bedre sammenligningstall og styringsdata regionalt/nasjonalt 
3. Økt kvalitet på tjenestene og lettere samordning 
4. Redusert sårbarhet i forhold til tjenesteutførelsen 
 
Prosjektet skal startes opp i september 2010, og resultatet planlegges styrebehandlet i januar 
2011. Prosjektet organiseres med en prosjektgruppe, hvor RHF og helseforetakene er 
representert sammen med én konserntillitsvalgt. I tillegg ønskes en ekstern representant i 
gruppen. Prosjektgruppen skal ledes av innleid konsulent.  
 
For flere detaljer om prosjektorganiseringen vises det til vedlagte prosjektmandat vedrørende 
organisering av administrative HR-tjenester i Helse Nord.  
 
Prosjektmandatet har vært behandlet i direktør-, personal- og økonomisjefmøte. Innspill fra 
disse er behandlet i RHF-et og etter vurdering innarbeidet i prosjektmandatet.  
 
Prosjektet finansieres av avsatte midler på RHF til forprosjekt. 
 
Medbestemmelse 
Prosjektmandat: Organisering av administrative HR-tjenester ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 8. juni 2010 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at organisering av administrative HR-tjenester må vurderes i forkant 

av systemimplementering.  
 

2. Partene er enige om at prosjektet organiseres i tråd med foreliggende mandat.  
 
3. Konserntillitsvalgte velger Tove E. Svee som representant til prosjektgruppen. I tillegg 

velges konsernverneombudet til prosjektgruppen. 
 
 
 
Vedlegg: Prosjektmandat 
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Formalia 
Prosjektnavn Forslagstiller Mottaker 
Organisering av 
administrative 
støttefunksjoner innenfor 
HR      

Åshild Nordnes Paul Martin Strand 

Dato Utarbeidet av  Endringsnr. 
11.06.2010 Guri Nestvold, Kenneth 

Lauritsen, Knut Langeland, 
Erik A Hansen, Tove 
Skjelvik 

6 

 
 
Prosjektbeskrivelse 
Bakgrunn  
Helse Nords lønnssystem ELP fases ut av leverandøren, og må erstattes av ny systemløsning. Leverandøren 
har garantert fortsatt drift av ELP ut 2013. Gjennom Nasjonalt program for stab- og støttefunksjoner (NPSS) 
er det inngått en nasjonal rammeavtale med Bluegarden om system for administrative støttefunksjoner 
innen lønn- og personal. Følgende tidsplan for overgang til nytt system er presentert for styret i september 
2009: 
 
Fase 1 – Ferdigstilles første halvår 2010 

– -Forstudie/Planlegging   
– -Utvikling av funksjonalitet i nasjonal løsning i Sør-Øst   

Fase 2 – Siste halvår 2010/Første halvår 2011 
– Organisasjonsutvikling/Forberedende arbeid implementering 

Fase 3 -  Siste halvår 2011 
– Pilot implementering Helse Nord 

Fase 4 – 2012 
– Utrulling Helse Nord 

 
Dette mandatet omfatter plandelen av organisasjonsutvikling i fase 2. Det vil si første del av fase 2 
 
Målsetting med det nasjonale anskaffelsesprosjektet var å anskaffe elektroniske løsninger for å samordne 
administrative støttefunksjoner. Samordningen realiseres ved å standardisere prosesser, teknologi og 
organisering i en nasjonal løsning. 

 
Begrepet ”nasjonale felles løsninger” er i NPSS definert slik: 

• Felles standarder – felles forvaltning og utvikling av standarder for design av 
administrative støtteprosesser og for definisjon av sentrale data i systemene 

• Felles systemer – Felles systemløsning for de administrative støttefunksjonene herunder 
leverandørrelasjoner, videreutvikling, driftsspesifikasjoner og teknisk drifting av systemene 

• Felles utførelse – Felles faglig forvaltning og utførelse av de aktuelle transaksjonsorienterte 
prosessene innen de administrative støttefunksjonene 

 
Det er besluttet at regionene må samarbeide om å utvikle optimale arbeidsprosesser uten at det legges opp 
til en felles nasjonal utførelse av tjenestene. Regionene gis frihet til å etablere og organisere egne løsninger 
for administrative støttefunksjoner, forutsatt at:  

1. Løsningene baserer seg på nasjonale standarder og en felles systemløsning 
2. Alle relevante systemanskaffelser skjer gjennom felles nasjonale avtaler 

 
Med bakgrunn i dette er det nødvendig å foreta en vurdering av Helse Nords organisering av 
administrative støttetjenester innenfor lønn og personal før implementering av nytt system. Helse- og 
omsorgsdepartementet har varslet at de vil iverksette en vurdering av muligheter for nasjonal samordning 
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av stab/støttefunksjoner. Dette prosjektet avgrenses derfor til vurderinger i et regionalt perspektiv. 
Prosjektets målsetting  
Av standardisering og systemimplementering forventes det en realisering av gevinster på tre områder: 

• Forbedring av styringsinformasjon  
• Økonomiske gevinster innen HR området gjennom reduserte transaksjonskostnader og økt 

trygderefusjon  
• Standardiserte  HR-tjenester i felles løsninger med høyere kvalitet for brukerne 

 
System og organisering skal imøtekomme krav til god rapportering av styringsdata, gode og effektive 
løsninger for datafangst, effektive løsninger for planlegging av personalressurser samt forenkling og 
effektivisering av rutiner. Den nye systemløsningen vil medføre økt grad av selvbetjening for sluttbrukere. 
 
 
Resultatmål:  

1. Prosjektet skal anbefale organisering av administrative støttefunksjoner innenfor HR-området. 
Anbefalingen skal omfatte organisering og innhold i tjenesten. Følgende alternativer skal vurderes:  

a. Arbeidskraftbehov med dagens prosesser og systemløsning (null-alternativet) 
b. Framtidig behov for arbeidskraft med nasjonal systemløsning og prosesser gitt 

i. Regional sentralisering av funksjoner etter modell av Helse SørØst 
ii. Fortsatt desentral organisering 

2. Utredningen skal omfatte personal-, økonomiske og kvalitetsmessige forhold.  Juridiske 
betraktninger og etiske dilemmaer identifiseres og vurderes. Risikomessige vurderinger gjøres i 
tilknytning til gjennomføring av foreslått løsning.   

3. Modellene skal rangeres ifht oppnåelse av effektmålene 
 
Effektmålene: 

1. Maksimere gevinstoppnåelsen ved innføring av nytt system 
2. Bedre sammenligningstall og styringsdata regionalt/nasjonalt 
3. Økt kvalitet på tjenestene og lettere samordning 
4. Redusert sårbarhet ifht tjenesteutførelsen 

 
 
Avgrensninger/begrensninger i prosjektet  
Beslutning om organisering av administrative støttetjenester innenfor HR-området må gjøres før 
implementering av nytt system.  Avhengig av beslutning må det vurderes om eventuelle anbefalte 
endringer skal gjennomføres før eller parallelt med systemimplementeringen. 
 
Helse SørØst har tatt i bruk nasjonal systemløsning. Med bakgrunn i målsetting om nasjonal samordning av 
støttetjenestene er det naturlig at det ved vurdering av hvilke tjenester som kan samordnes regionalt tas 
utgangspunkt i de tjenester som allerede er sentralisert i SørØst gjennom Sykehuspartner. Se vedlegg for 
forslag til hvilke funksjoner som skal vurderes. 
 
Teknisk drift av ny systemløsning skal ivaretas av Bluegarden. 
 
Av hensyn til videre framdrift må prosjektet være avsluttet innen 31.desember 2010.  
Interessentanalyse (mottakersiden)  
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Enhet 
 
x Helse Nord RHF 
x Helse Nord IKT 
x Helse Finnmark HF 
x Universitetssykehuset Nord Norge HF 
x Nordlandssykehuset HF 
x Helgelandssykehuset HF 
x Sykehusapotek Nord HF 
 

Gruppe 
 
x Tilsatte innenfor HR-området 
x Personal- og økonomisjefer, lønningsledere 
x Direktører med ledergruppene i helseforetakene  
x Forvaltningsgruppe ELP/GAT 
x Tillitsvalgte og vernetjeneste 
x Styret 
 

Eksterne interessenter 
 
Bluegarden, Gatsoft, Helse SørØst/Sykehuspartner,  
NPSS, HOD,  

 

 
 
Forutsetninger for prosjektet  
Eksterne ressurser – prosjektledelse, juridisk kompetanse. 
Interne ressurser til styringsgruppe og prosjektgruppe. 
Beslutning om mandat fattes i tide. 
Omstillingsavtale for Helse Nord skal følges. 
Avhengigheter til andre prosjekter 
Foretaksprotokoll av 25.01.2010 -  HOD skal vurdere nasjonal samordning av stab/støttefunksjoner i 2010. 
Beslutninger i NPSS – Det er foreslått å nedsette et prosjekt som skal foreslå forvaltning av nasjonal 
rammeavtale og systemløsning. 
Implementeringsprosjekt for nytt HR-system – Vedtak om organisering av tjenestene må gjøres før 
innføring av nytt system.  
Stab- og støtteprosjekt av 2004. Organisering av lønnstjenesten ble vurdert i det regionale stab-
støtteprosjektet i 2004. Styret i Helse Nord behandlet denne i styresak 46-2004. Det ble ikke gjort endringer i 
organiseringen av lønnsfunksjonen, men det ble stilt krav om standardisering av prosesser og prinsipper og 
realisering av gevinster.  
 
Gevinster og nytteverdi for gjennomføring av prosjektet 
Hva er prosjektets direkte gevinst  Hvem er ansvarlig for å ta ut denne gevinsten 

1. Avklare framtidig organisering av 
administrative støttetjenester innenfor 
HR-området 

1. Administrerende direktør RHF 

 
Aktivitetsplan 
Overordnet beskrivelse av aktiviteter  

1. Forankre prosjektet i ledergruppene i RHF/HF  
2. Styrebehandle i RHF  
3. Skaffe til veie nødvendige ressurser til Styringsgruppe/Arbeidsgruppe 
4.  Oppstart og etablering av prosjektet 
5. Informasjonsinnsamling  
6. Sammenstilling, analyse og anbefalinger 
7. Styrebehandling RHF 
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Tidsplan for prosjektet 
1.mai : Anbefaling mandat fra eierdirektør  

4.mai : Ledermøte RHF 

Forankring HF-gruppen 

       12.mai/20.mai : personalsjefmøte/økonomisjefmøte  

       19.mai : direktørmøte  

8.juni: drøfting konserntillitsvalgte  

22. juni : Beslutte mandat ved styrebehandling RHF   

Etablere prosjekt, skaffe til veie interne og eksterne ressurser: 6 uker fra beslutning om gjennomføring 

1.september : Prosjektoppstart  

Gjennomføring:  12 uker 

Presentasjon, høring: 6 uker   

Beslutning: Styrebehandling RHF medio januar 2011 

Organisering  
 
Styringsgruppe: Ledergruppa Helse Nord RHF 
Referansegruppe: Personalsjefmøte i Helse Nord 
 
Prosjektleder: Ekstern innleie 
Prosjektkoordinator fra RHF 
Prosjektgruppe:  Prosjektleder, 2 representanter fra RHF,  1 lønnsmedarbeider og 1 personalmedarbeider fra 
helseforetak, 1 mellomleder fra HF, 1 sluttbruker/ansatt fra HF, 1 konserntillitsvalgt , konsernverneombud, 
ekstern representant 
Juridisk kompetanse innleies ved behov 
 
Det oppnevnes lokale kontaktpersoner ved hvert helseforetak for prosjektet. Kontaktpersonenes oppgave blir 
å skaffe til veie informasjon til prosjektgruppen. 
Informasjon og forankring i Direktørmøte, Økonomisjefmøte, personalsjefmøte HF og samarbeidsmøte 
 
Roller Oppgaver/Profil Hvor kommer ressursene 

fra? 
Anslått behov 
(FTE1

Prosjektleder 
) 

Ansvarlig for 
prosjektgjennomføring og leveranse 
til styringsgruppen. 
Lede arbeidet i prosjektgruppen. 
Dokumentere og skrive rapport på 
arbeidet. 
Kommunikasjon ekstern og intern. 

Ekstern innleie 70% 

Prosjektkoordinator Koordinere prosjektet internt i 
foretaksgruppen. 
Bistå ekstern prosjektledelse med 
kommunikasjon og forberedelse til 
styringsgruppen. 
Saksforberedelse til styret i Helse 
Nord. 

RHF 50% 

Prosjektdeltaker  Bistå i kartlegging, vurdering og RHF 20-30%  

                                                           
1 FTE = Fulltids ekvivalenter (fulltidsstilling) 
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anbefalinger – bistå med 
økonomisk kompetanse 

Prosjektdeltaker – 
lønnsmedarbeider 

Bistå i kartlegging, vurdering og 
anbefalinger – ha god oversikt over 
arbeidsprosesser innenfor 
lønnsområdet 

HF 
Kompetanse innenfor 
lønn- og personal 
Klinikkledere 
Ekstern prosjektdeltaker 

20-30% 

Prosjektdeltaker – 
personalmedarbeider 

Bistå i kartlegging, vurdering og 
anbefalinger – ha god oversikt over 
arbeidsprosesser innenfor 
personalområdet som rekruttering, 
HMS, bemanningsplanlegging og 
organisasjonsutvikling 

HF 20-30% 

Prosjektdeltaker – 
Gstsoft 

Bistå i kartlegging, vurdering og 
anbefalinger – Ha god kjennskap til 
arbeidsruitnene i GAT samt 
grensesnitt mellom GAT og 
lønnsystemet 

HF 10-20% 

Prosjektdeltaker – 
Ansatt 

Bistå i kartlegging, vurdering og 
anbefalinger – Ha interesse for 
administrative IT-verktøy. Gjerne 
erfaring fra selvbetjeningsløsninger. 

HF 10-20% 

Prosjektdeltaker – 
Leder 

Bistå i kartlegging, vurdering og 
anbefalinger – Ha interesse for 
styring og rapportering, samt 
oppfølging og utvikling av ansatte.  

HF 10-20% 

Juridisk kompetanse Foreta nødvendige juridiske 
vurderinger 

Ekstern innleie ved behov  

Konserntillitsvalgt Bidra til gode beslutninger. 
Ivareta ansattes interesser 

Konserntillitsvalgte 10-20% 

Konsernverneombud Bidra til gode beslutninger. 
Ivareta ansattes interesser 

Konsernverneombud 10-20% 

Kontaktperson HF Bistå i å framskaffe informasjon om 
eget helseforetak 

HF  

 
Økonomi og ressursbehov for prosjektet 
Estimat Internt ressurser: 
Regional prosjektkoordinator , 50%  7 mnd 
Prosjektdeltaker  RHF  , 20-30% 4 mnd 
2 Prosjektdeltakere fra HF  , 2* 20-30% 4 mnd 
3 Prosjektdeltakere fra HF , 3* 10-20% 4 mnd 
 
Estimat eksterne ressurser: 
Innleid prosjektleder     70% 5 mnd                1 000 000 kr 
Ekstern juridisk kompetanse ved behov    timebasis anslag    150 000 kr  
Ekstern prosjektdeltaker                                           30% 4 mnd    200 000 kr 
 

 
Reisekostnad          200 000 kr  

Sum                       1 650 000 kr 
 
RHF eieravdelingen har i 2010 budsjettert med 2,5 mill kr til forarbeid for nytt HR-system. 
Av dette er om lag 220 000,- disponert til forstudie som gjennomføres med 
systemleverandør. Prosjektforslaget har en estimert totalkostnad på 1,65 mill kr. Prosjektet 
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anses derfor fullfinansiert innenfor avsatt ramme i 2010.  
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VEDLEGG 1.  MANDAT ORGANISASJONSUTVIKLING HR 
INNENFOR FØLGENDE ARBEIDSOMRÅDER SKAL TJENESTER/DELTJENESTER 
VURDERES ORGANISERT REGIONALT  
(listen er ikke uttømmende) 
 
• LØNNSDRIFT 

a. Datafangst    
b. Reiseadministrasjon 
c. Trekk 
d. Fravær og permisjon 
e. Ferie 
f. Vedlikehold av kodeverk 
g. Opprettelse og ajourhold av arbeidsforhold 
h. Fratreden  
i. Lønnsoppgjør 
j. Historikk 
k. Oppbevaring av bilag 

 
• LØNNSREGNSKAP/PERIODEAVSLUTNING 

a. Lønnsregnskap  
b. Årsavslutning 

 
• REFUSJONSHÅNDTERING 

 
• PERSONALPORTAL 

a. Vedlikehold av sentrale bestemmelser i personalportalen  
 
• RAPPORTER 

a. Styringsrapporter 
 

• BRUKERSTØTTE 
a. Brukerlisens og tilgang til Personalportalen 
b. Brukerstøtte 

 
• PERSONAL  

a. Rekruttering 
b. Tjenestebevis (for ansatte som har begynt etter produksjonsstart nytt system) 

 
• ANNET 
•  Spørsmål vedrørende lov- og regelverk innen lønns- og personalområdet 
• Generelle spørsmål vedrørende lønn og personal 
• Problemstillinger knyttet til brukertilganger og passord 
• Kvalitetssikre data som går mellom systemer (integrasjon)  
• Overvåking og feilsøking i databaser 
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Møtedato: 22. juni 2010    
Arkivnr.: 2010/242-35/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Årsrapport 2009 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF  
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 19. mai 2010 til Nordlandssykehuset HF ad. lukking av pålegg 

1, jf. styresak 61-2010/4 Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til 
Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra ”God Vakt” 

3. Brev fra Arbeidstilsynet av 25. mai 2010 til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg 3, 
jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark 
HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008 

4. Brev fra Arbeidstilsynet av 28. mai 2010 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
lukking av pålegg nr. 1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 61-2010/5 
Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. 
gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser 

5. Brev fra Helsetilsynet av 7. juni 2010 ad. innføring av varslingsplikt og opprettelse av 
utrykningsgruppe i Statens Helsetilsyn, jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 
2010 

6. Brev fra Helsetilsynet av 8. juni 2010 ad. melding om tilsyn med barselomsorgen i 
spesialisthelsetjenesten 2010 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. juni 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010/1 Årsrapport 2009 fra arbeidsmiljøutvalget  

i Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Årsrapport 2009 RHF-AMU 
arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF  
 
inkl Helse Nord IKT og SKDE - senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering  
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
saksnummer/2010/234 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Åse C. Eivik, 75 51 29 38  

Sted/dato: 
Bodø, 21.05.2010. 

 
 
 
Helse Nord RHFs hovedarbeidsmiljøutvalg er overordnet arbeidsmiljøutvalg for tre 
organisatoriske enheter: Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og SKDE – senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering.  
 
Da Helse Nord IKT ble opprettet, ble det også etablert et arbeidsmiljøutvalg, jfr 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette arbeidsmiljøutvalget virket i flere år, men besluttet i 
2009 å opphøre i sin eksisterende form. Erfaringene viste at det ikke var hensiktsmessig satt 
sammen i forhold til de oppgaver det var ment å løse. Det var ønskelig både fra arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden at arbeidsmiljøutvalget kunne være en aktiv del av virksomhetens HMS-arbeid. 
For å legge til rette for det, var det naturlig med en annen organisering. 
 
29. september 2009 ble nytt overordnet arbeidsmiljøutvalg konstituert. RHF-AMU opprettet og 
delegerte oppgaver og myndighet til tre lokale arbeidsmiljøutvalg, jfr figur nedenfor.  
 
Arbeidsmiljøutvalg i Helse Nord RHF: 
 

 
 
 
RHF-AMU har bestått av seks stemmeberettigede medlemmer, med tre fra arbeidstaker- og tre 
fra arbeidsgiversiden.  
 
Fra arbeidsgiversiden: 
Lars Vorland, RHF    vara: Karin Paulke, RHF 
Ole Jan Hauge , IKT    vara: Tom Robert Elvebu, IKT 
Trine Magnus, SKDE    vara: Gøril Nordgård, SKDE 
 
 
 
 

Overordnet arbeidsmiljøutvalg 
RHF-AMU 

 
 

Lokalt arbeidsmiljøutvalg 
LAMU IKT 

 

Lokalt arbeidsmiljøutvalg 
LAMU RHF 

Lokalt arbeidsmiljøutvalg 
LAMU SKDE 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 175Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 175



 Side 2 av 2 
 
Helse Nord RHF 
 
 
Fra arbeidstakersiden: 
Erik S. Skjemstad, RHF   vara: Trond Elsbak, RHF 
Paal Larsen, IKT, Hovedverneombud vara: Anne May Knudsen, RHF 
Mai Lisbeth Berglund , SKDE  vara: Ina Heiberg, SKDE 
 
Arbeidsgiver ved Lars Vorland ble valgt til leder første året. Arbeidstakerne ved 
Hovedverneombud Paal Larsen ble valgt til sekretær første året.  

Ingen av de tre enhetene som er en del av Helse Nord RHF er tilsluttet bedriftshelsetjeneste. Det 
er dermed ingen eksterne medlemmer verken i det overordnede arbeidsmiljøutvalget eller i de tre 
lokale arbeidsmiljøutvalgene.  

Det ble gjennomført to møter og behandlet ti saker i dette nye RHF-AMUet i 2009. Det var mest 
fokus på å reetablere arbeidsmiljøutvalget, samt vedta reglement for hovedarbeidsmiljøutvalget 
og retningslinjer for de tre lokale arbeidsmiljøutvalgene. I tillegg ble det laget rutiner for 
innkalling, besluttet navn og organisering, samt faste saker til møtene.  

RHF-AMUs viktigste oppgave er å påse at de lokale arbeidsmiljøutvalgene fungerer etter 
intensjonen. Det førende prinsipp er at saker søkes behandlet og løst på lavest mulig nivå, altså i 
de lokale arbeidsmiljøutvalgene. 

Det er planlagt minimum fire møter i 2010. I tillegg til oppfølging av sykefravær, er oppfølging 
av de tre lokale handlingsplanene for arbeidsmiljø antatt å bli de viktigste sakene i 2010. 

Vedlagt følger de tre enhetenes årsrapporter fra de lokale arbeidsmiljøutvalgene. 
 
 
 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 

 
 
Anne May Knudsen 
Verneombud 
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Årsrapport for 2009 RHF-LAMU, 
   
lokalt arbeidsmiljøutvalg i Helse Nord RHF  
 
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Åse C: Eivik, 75 51 29 38  

Sted/Dato: 
Bodø, 21.05.2010. 

 
 
Lokalt arbeidsmiljøutvalg i Helse Nord RHFs administrasjon, for virksomheten i Sjøgata 10, ble 
etablert med et første møte 12. Oktober 2009. Arbeidet i RHF-LAMU er hjemlet i Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og skal sikre at virksomheten ivaretar et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  
 
Arbeidsmiljøutvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følger utviklingen i saker som 
angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det legges stor vekt på et løpende godt samarbeid 
mellom medarbeidere og ledelsen i virksomheten for å sikre kvalitetsmessig god oppgaveløsning og et 
godt og attraktivt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget har en viktig formell rolle i dette arbeidet.  
 
Sammensetning og møter i 2009 
Lokalt arbeidsmiljøutvalg i Helse Nord RHF, RHF-LAMU, har i 2009 hatt følgende sammensetning:  
 
Fra arbeidsgiversiden: 
Lars Vorland     vara: Karin Paulke 
Kristian I. Fanghol    vara: Paul Martin Strand 
 
Fra arbeidstakersiden: 
Anne May Knutsen, Verneombud  vara: Knut Tjeldnes 
Erik S. Skjemstad    vara: Trond M. Elsbak 
 
Adm. direktør Lars H. Vorland ble valgt som leder første året.  Det er fire stemmeberettigede 
medlemmer. 
 
I forkant av etableringen av RHF-LAMU, var det flere møter mellom administrasjonsleder Karin 
Paulke og verneombud/tillitsvalgte.  
 
I 2009 er det gjennomført i alt fem møter siden oppstarten 12. Oktober.  
 
Saker til behandling i 2009 
Det er i alt behandlet 25 saker i perioden. Viktige saker har vært   

• Konstituering og oppstart av AMU virksomheten med forventningsavklaringer mv 
• Gjennomgang av retningslinjer for AMUs virksomhet 
• Utvidelse av kontorlokaler, valg av løsninger i 3. og 4. etasje, ny kontorplan og fordeling av 

kontorer mellom medarbeidere og plan for sosiale soner 
• Plan for felles møteplasser i HN RHF 2010 
• Årsplan/handlingsplan for arbeidsmiljø i 2010 
• Nytt internt arbeidsplan- og timeregistreringssystem, GAT, til erstatning for WinTid 

I tillegg har RHF-LAMU hatt en viktig rolle i å få startet opp arbeidet med å få oppdatert og 
synliggjort interne personaladministrative rutiner. Dette arbeidet vil fortsette også i 2010. 
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Handlingsplan 2010 
Generelt er det viktig å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet mellom ledelse og 
medarbeidere.  Et godt internt arbeidsmiljø er avgjørende for at HN RHF skal levere gode resultater og 
være en arbeidsplass som preges av godt arbeidsmiljø og utvikling av medarbeidere.  
 
Det er utarbeidet en årsplan/handlingsplan for arbeidsmiljø for 2010 som vil være sak på hvert møte. 
Denne skal rulleres og oppdateres underveis. 
  
 
  
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 

 
 
 
Anne May Knudsen 
Verneombud 
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      Tromsø 3.3-2010 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSRAPPORT 
 
 

HMS 
 

 
Bakgrunn HN-IKT : 

Helse Nord IKT har ansvaret for drift og utvikling av IKT for de nordnorske helseforetakene. 

Helse Nord IKT er en regional organisasjon etablert på alle sykehusene i Nord-Norge.  
 
Primæroppgaven er å forvalte IKT systemene i Helse Nord på best mulig måte. Dette innebærer forsvarlig drift av 
applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger. Et helhetlig ansvar for IKT systemene 
innebærer et bredt spekter av oppgaver, alt fra drift av brukerstøtte og til større prosjekter i nært samarbeid med 
sykehusene. Helse Nord IKT skal være på lag med klinikken og bidra til en kostnadseffektiv utnyttelse av IKT 
ressursene i et regionalt perspektiv.  

 

HN IKT har rundt 140 ansatte med arbeidssteder på 11 sykehus. Hovedkontoret er etablert i Tromsø 

Antall ansatte i HN-IKT: 

HMS-aktivitet  for HN-IKT 

Det har vært utført Vernerunde for Helse Nord-IKT , både for Troms og Finnmark. Nordland skal gå vernerunde i 
mars-2010. 

Vernerunde 2009/2010 

For Tromsø og Finnmark ble Vernerunden gjennomført i oktober og november 2009. 

Vernerunden -2009 bar preg i all hovedsak av at de ansatte var tilfreds med situasjon på arbeidsplassen.  
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Men ved enkelt plasser var ikke situasjon tilfredsstillende, blant annet situasjonen for de ansatte fra Brukernær 
service som sitter på UNN. Disse lokalene er ikke egnet til kontor. Ingen vindu, dårlig luftemuligheter p.g.a 
sikkerhetsalarm på dør, og alt for varmt og mye støy fra serverrom.  

Ledelsen har vært i dialog med arealkomiteen på UNN, og vår 2010 ordnet det seg med nye lokaler. 

Ellers bar Vernerunden preg av enkelt tilpasninger av kontorplasser, samt fokus på støy og ventilasjon.  

Ny brannvernleder er på plass for Helse Nord-IKT, samt vara for brannvernlederen.  

Det er også blitt flere ansatte i Helse Nord –IKT. Dette har medført at arealdisponeringen og plassmangel har bidratt 
til at ledelsen måtte se etter tilgjengelig lokaler for å kunne utvide.  

HNIKT har vår 2010  fått nye lokaler i 4. etg. I Forskningsparken, som vil være til disposisjon fom. Sommer en 2010.  I  
tillegg beholder  de  lokaler vi har i dag i 2. etg.. 

Det gjennomføres faste møter mellom (topp) ledelsen og de hovedtilitsvalgte / hovedvernombudet. Disse møtene 
gjennomføres 1 gang i mnd og har tilhensikt å holde en god dialog mellom partene samt påse at man holder en god 
informasjonsflyt  ut til de hovedtilitsvalgte / hovedvernombudet. 

Faste møter mellom ledelsen og de hovedtilitvalgte  

 

De som sitter i HN-IKT AMU er følgende : 

HN-IKT –AMU 

Arbeidstakersiden :  

Hovedvernombud Paal Larsen . 

Arbeidstakerrepresentant  Gudleif Aronsen og Øystein Sletteng. 

Arbeidsgiversiden :  

Arbeidsgiverrepresentanter : Direktør Ole Jan Hauge , Ivar Kvarsnes, og Morten Kristiansen 

Sekretær : Therese Simonsen Rye. 

Det gjennomføres faste møter

I 2009 ble  det gjennomført 4 møter. 

 i AMU. 

Her jobbes det både med faste saker som sykefravær,  gjennomgang av Vernerunder , o.s.v. men også ad-hoc saker, 
om dette skulle komme opp på agendaen. 

Arbeidsgruppen STOLT , har ikke hatt møter i 2009, men det vil i mars / april 2010 bli igangsettelse av gruppen , med 
klart fokus på HMS og overordene prosedyrer. 
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Medarbeidersamtaler er et verktøy som gjør det mulig å utnytte ressursene til beste for leder, ansatt og bedriften. 
Samtalene er en del av ledelsesfunksjonen til ledere med medarbeideransvar.  

Medarbeidssamtelene for Helse Nord er gjennomført med alle ansatte for 2009. 

Selv de beste av oss kan av og til ha nytte av litt hjelp, og vi har laget et forslag til et skjema  du kan bruke når du 
holder en medarbeidersamtale. Punktene for hva en samtale kan inneholde finner du også lenger nede i denne 
artikkelen.  

Hensikten med medarbeidersamtaler kan kort beskrives i tre punkter: 

• Avklare gjensidige forventninger til arbeidsforhold og resultater.  

• Utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige.  

• Samtale om muligheten for, og legge forholdene til rette for, den ansattes faglige utvikling.  

 
En samtale mellom ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende og forpliktende. Målet er 
planlegging, utvikling og samordning av den ansattes og bedriftens behov. 

 
 
 
 
 
_______________________   _______________________ 
         Paal Larsen, HVO          Ole Jan Hauge, Direktør 
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ÅRSRAPPORT SKDE 2009: 
 
Bakgrunn SKDE: 
SKDE ble opprettet av Helse Nord RHF i 2003 som et virkemiddel i det kontinuerlige arbeidet for 
å realisere prioriterte helsepolitiske mål. I 2009 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helse Nord 
RHF i oppdrag å etablere og drifte et felles nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
ved SKDE- kfr St prp 1 (2008-2009).  
 
Personellsituasjon SKDE 2009: 
2009 var således et etableringsår for den nasjonale servicefunksjonen hvor fokus har vært på å 
bygge gode samarbeidsarenaer og -former med Helse Midt-Norge, som har ansvar for utvikling 
av felles tekniske løsninger i det nasjonale servicemiljøet. I tillegg har SKDEs personell økt sin 
innsats på rådgivning overfor nye registre under etablering. I løpet av 2009 ble 3,2 nye stillinger 
besatt. Per desember var til sammen 8,3 årsverk knyttet til den nasjonale oppgaven, hvorav 3,2 
årsverk er knyttet til konsulentkjøp/ samarbeidsprosjekter med de øvrige RHF og Helse Nord IKT. 
 
Innenfor det regionale oppdraget er det ansatt ny leder for analyseenheten, og medarbeider i 
permisjon kom tilbake i 100 % stilling medio 2009.  
 
I løpet av året har SKDE fått ny leder. Nyansatte ledere av analyseenheten og stabsenheten 
utgjør i tillegg to nye medlemmer av lederteamet. 
 
Fysisk arbeidsmiljø: 
November 2009 flyttet SKDE inn i nye tidsriktige og lyse lokaler hos UNN. Alle ansatte har nå 
egen arbeidsplass. Det ble i forbindelse med flytting investert i nye møbler og datautstyr. 
 
Lokal AMU: 
Konstituerende møte 12.11.2009. 
Mai Lisbet Berglund fra arbeidstakerne, er verneombud og leder av lokalt AMU. Øvrige 
medlemmer er Ina Heiberg fra arbeidstakerne og Trine Magnus og Gøril Nordgård fra 
arbeidsgiver. 
 
Det er ikke gjennomført miljøundersøkelser eller vernerunde i 2009. Dette planlegges 
gjennomført primo 2010. 
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010/2 Brev fra Arbeidstilsynet av 19. mai 2010 til  
    Nordlandssykehuset HF ad. lukking av pålegg  
    1, jf. styresak 61-2010/4 Brev av 23. april 2010  
    fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet  
    ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra  

”God Vakt” 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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ICI
Arbeidstilsynet

Nordlandssykehuset HF

Bodø

VAR DATO VAR REFERANSE
19.05.2010 2008135066 4681012010

DERES DATO DERES REFERANSE
23.04.2010

VAR SAKSBEHANDLER
Alf Bratteng tlf 950 55 551

VEDTAK AV 22.09 .2009 - LUKKING AV PÅLEGG 1

Vi viser til foretakets tilbakemelding av 23.04.2010 med vedlegg samt til protokoll fra
drøftingsmøte 19. og 20.04.2010 oversendt oss 10 .05.2010.

Arbeidstilsynet vil uttrykke sin tilfredshet med det omfattende arbeidet som er gjort med å
kartlegge problemområder knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og den omfattende
organisatoriske behandlingen saken er undergitt i organisasjonen. Arbeidet har resultert i mange
konkrete påvisninger og vi ser med forventning frem mot det videre arbeidet.

Vi lukker med dette nevnte pålegg.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Alf Bratteng

(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet ergodkjent elektronisk i Arbeidstil rynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Regionalt HVO Tone Bjerknes, Kirkenes sykehus Postboks 410 9915 KIRKENES
HVO Ragnhild Strand, Nordlandssykehuset HF 8092 BODØ
Helse Nord RHF 8038 BODØ

1

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Pncfhnlrc d79f1 Shnnen nnc^/.T.^rLsidntiln......a .... en cn on nn n....
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010/3 Brev fra Arbeidstilsynet av 25. mai 2010 til  
    Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg 3,  

jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 
fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad.  
vedtak om pålegg – God Vakt 2008 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 185Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 185



ICI
Arbeidstilsynet

Helse Finnmark HF

Sykehusveien 35

9613 HAMMERFEST

VAR DATO VAR REFERANSE
25.05 .2010 2008137735 4829612010

DERES DATO DERES REFERANSE
07.05.2010

VAR SAKSBEHANDLER
Alf Bratteng tlf 950 55 551

VEDTAK OM PÅLEGG AV 16.09.2009 - LUKKING AV PÅLEGG 3

Vi viser til foretakets brev av 07.05.2010 vedlagt handlingsplaner og hovedverneombudets uttalelse
til saken . Basert på tilbakemeldingen lukker vi med dette pålegg 3 i nevnte vedtak av 16.09.2009.

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om at første fristen for første evalueringsrapport er
01.07.2010, jf pålegg 4 i samme pålegg

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Alf Bratteng

(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet ergodkjent elektronisk i 4rbeiåszilqvnet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Regionalt HVO i Hele Nord, Tone Bjerknes, Postboks 410 9915 KIRKENES
Kirkenes sykehus
Foretaks HVO Gunn Bente Knudsen , Helse Sykehusvn 35 9613 HAMMERFEST
Finnmark
Helse Nord RHF 8038 BODØ

1
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010/4 Brev fra Arbeidstilsynet av 28. mai 2010 til  
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.  

lukking av pålegg nr. 1 – balanse mellom  
oppgaver og ressurser, jf. styresak 61-2010/5  
Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad.  
gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse  
mellom oppgaver og ressurser 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Arbeidstilsynet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Postboks 75

9038 TROMSØ

VAR DATO VAR REFERANSE
28.05.2010 2009/769 4995312010

DERES DATO DERES REFERANSE
10.05.2010

VAR SAKSBEHANDLER
Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425

LUKKING AV PÅLEGG NR 1- BALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

Vi viser til pålegg av 15.10.2009, samt til senere korrespondanse og møter i saken.

I brev av 27.04.2010 redegjør UNN HF for hvordan pålegg nr 1, knyttet til kartlegging og
risikovurdering, er gjennomført. Det fremgår at det er iverksatt et grundig og systematiskØbeid.

Videre uttrykker foretakshovedverneombudet i eget brev av 10.05.2010 at hun er fornøyd med det
arbeid som er blitt gjort.

Vi har vurdert tilbakemeldingens innhold, og finner at vi kan lukke pålegg nr 1. Pålegget anses som

etterkommet.

Vi ber om at vårt referansenummer 2009/769 blir oppgitt ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Jon Helge Vaeng

(sign.) rådgiver

(sign.)

Dette brevet ergodkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi: UNN HF v/Foretakshovedvemeombud Line Lura , Sykehusveien 38, 9038 TROMSØ
Helse Nord RHF, 8038 BODØ

1

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
0..^4L...L^ e77n c^.,.,e., .,n^4/nhrinirlc4ilevne4 nn Al Fd R9 99 Q7d771713
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010/5 Brev fra Helsetilsynet av 7. juni 2010 ad.  

innføring av varslingsplikt og opprettelse av  
utrykningsgruppe i Statens Helsetilsyn, jf.  
foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 2010 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILS%,IIET
tilsyn med barnevern , sosial - og helsetjenestene

Landets helseforetak

DERES REF: / YOUR REF: VAR REF: / OUR REF: DATO:/DATE:

20101526 I HMR 7. juni 2010

Innføring av varslingsplikt og opprettelse av utrykningsgruppe i
Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er i ferd med å etablere en utrykningsgruppe for å styrke den
tilsynsmessige oppfølgingen når det har skjedd alvorlige hendelser i
spesialisthelsetjenesten. Som ledd i dette har Helse- og omsorgsdepartementet ved
pålegg til de regionale helseforetakene innført en prøveordning med varslingsplikt for
spesialisthelsetjenesten til Statens helsetilsyn umiddelbart etter at alvorlige hendelser
har skjedd.

Varslingsplikten gjelder fra 1. juni 2010.

Formålet med ordningen er å sikre raskere og bedre opplyste
hendelsesforløp/saksforhold og dermed også redusert saksbehandlingstid i
tilsynssaker. Tidlig dialog med de som er involvert og berørt av hendelsen, vil kunne
gi bedre oversikt over hendelsesforløpet og sikre relevante saksopplysninger i nær
tilknytning til hendelsestidspunktet. Dette forutsetter at Statens helsetilsyn mottar
melding om alvorlige hendelser umiddelbart etter at de har skjedd. Med umiddelbar
varsling menes snarest og senest påfølgende dag.

Varslingen skjer ved at helseforetaket sender en e-post til varselnhelsetilsynet.no i
Statens helsetilsyn, hvor det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med
direkte telefonnummer . Av hensyn til ivaretakelsen av taushetsplikten skal ikke
varselet inneholde informasjon om hendelsen.

Hvem skal varsle

Helseforetaket er pålagt plikten til å varsle. Ledelsen må ta stilling til hvem som skal
varsle på helseforetakets vegne. Vi forutsetter at ledelsen vurderer behovene for intern

Statens helsetilsyn Postadresse l Postal address : Fakturaadresse I Invoice address: Tlf_ I Tel.: (+47) 21 52 99 00
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informasjonsflyt, rapportering og ansvarsplassering i denne sammenhengen, og
iverksetter tiltak for å ivareta det.

For at formålet med ordningen skal kunne ivaretas, er det en forutsetning at den
kontaktpersonen som tilsynsmyndigheten skal forholde seg til, kjenner hendelsen og
hendelsesforløpet godt uten å være involvert i selve hendelsen.

Hva skal det varsles om

Med alvorlige hendelser menes i denne sammenhengen dødsfall eller betydelig skade
på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I vurderingen
av om slike hendelser skal meldes til Statens helsetilsyn, er de regionale
helseforetakene informert fra departementet om at det skal legges vekt på om
hendelsen kan skyldes feil, forsømmelser eller uhell på system- og/eller individnivå,
om det er uklart hva som har skjedd og om saken er kompleks med flere involverte
helsepersonell.

Hva skjer etter at varselet er sendt

Statens helsetilsyn vil, senest på første virkedag etter mottatt varsel, ta kontakt med
kontaktpersonen på telefon. Det er derfor viktig at vedkommende faktisk er
tilgjengelig på det oppgitte telefonnummeret. I samtalen vil vi innhente konkret
informasjon om hendelsen og hendelsesforløpet. Informasjonen vil bli nedtegnet. På
grunnlag av den informasjonen tilsynsmyndigheten far, vil det bli tatt stilling til videre
tilsynsmessig oppfølging. I noen tilfeller vil det være nødvendig å innhente
angjeldende pasients journal. Helseforetaket skal sørge for at hendelsen umiddelbart
beskrives og dokumenteres i pasientjournalen. Informasjon om det som gjøres av
interne gjennomganger og oppfølging skal også dokumenteres fortløpende.

I et fåtall av de hendelsene det varsles om, vil tilsynsmyndigheten rykke ut til
helseforetaket. Det vil bli lagt vekt på om det er grunn til å tro at det vil bli vanskelig å
få en god og nøyaktig beskrivelse av hendelsen i ettertid. Utrykningen vil skje i de
nærmeste dagene etter hendelsen, og de praktiske forholdene for å få dette
gjennomført avtales med kontaktpersonen. I tillegg til at utrykningsgruppa vil snakke
med involvert personell, vil pasient og pårørende bli invitert til å uttale seg.

I gruppa som rykker ut vil som hovedregel både Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i
fylket være representert, og gruppa vil inneha kompetanse som er relevant for å kunne
undersøke den aktuelle hendelsen.

Ordningen innføres som en prøveordning . Informasjon om ordningen finnes på våre
nettsider www.helsetilsynet.no.

For ordens skyld minner vi om at den eierpålagte varslingsplikten til Statens
helsetilsyn ikke erstatter noen av de lovpålagte meldeordningene, slik som
meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, melding til politiet ved unaturlig
dødsfall osv.Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 191Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2010 side 191
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Ved eventuelle spørsmål vedrørende ordningen kan henvendelser rettes til
prosjektleder Heidi Merete Rudi på e-post hmr(2helsetilsynet.no eller på telefon
21 52 99 00.

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
de regionale helseforetak
Helsetilsynet i fylkene

Prosjektleder

u

eidi Merete Rudi

Saksbehandler : Heidi Merete Rudi , hmr(c helsetilsynet.no, tlf. 21 52 99 00
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Møtedato: 22. juni 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 14.6.2010 
 
 
Styresak 79-2010/6 Brev fra Helsetilsynet av 8. juni 2010 ad.  

melding om tilsyn med barselomsorgen i  
spesialisthelsetjenesten 2010 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSYIIET
tilsyn med barnevern , sosial - og helsetjenestene

Helseforetak etter liste

DERES REF: I YOUR REF: VAR REF : I OUR REF: DATO: i DATE:

20101471 I JKT $ . juni 2010

Melding om tilsyn med barselomsorgen i spesialisthelsetjenesten 2010

Statens helsetilsyn har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å
gjennomføre tilsyn med barselomsorgen i 2010. Tilsynet skal være "rettet mot landets
barselavdelinger knyttet til liggetid og samhandlingsavtaler med helsesøstertjenesten".

I St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg blir det pekt på at man de senere årene har
sett reduksjon av varigheten av barseltiden i sykehus mot 2-3 dager for kvinner som
har født ukomplisert. I følge Nasjonalt råd for fødselsomsorg er barselomsorgen det

området av den samlede svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som mange
brukere er misfornøyd med. Det er derfor behov for systematisk innhenting av
informasjon fra fagpersonell for å få kunnskap om hvilke områder av barselomsorgen
som bør forbedres og hvordan.

Statens helsetilsyn vil gjennomføre dette tilsynet ved telefonintervju og gjennomgang
av dokumentasjon fra virksomheter som yter helsehjelp til barselkvinner og nyfødte.
Gjennomføringen skal foregå i flere trinn og vil også omfatte helsestasjoner i et
tilfeldig utvalg av landets kommuner.

Første trinn er kartlegging av noen forhold ved alle landets barselenheter innen
spesialisthelsetjenesten. Vi ber derfor helseforetaket sende følgende dokumentasjon til
Statens helsetilsyn innen 1 . juli 2010:

• Oversikt med navn på barselenheter i helseforetaket og hvor mange liggedøgn
hver av enhetene legger opp til for kvinner som har født ukomplisert

• Hvilke samarbeidsavtaler/-ordninger som er etablert mellom
helseforetaket/barselenheter og kommuner/helsestasjoner for oppfølging av
barselkvinner og deres nyfødte

• Kopi av formular som barselenheten bruker for å sende informasjon om fødsel
og barseltid til helsestasjonen

Statens helsetilsyn Postadresse I Postal address : Fakturaadresse I Invoice address : Tlf. I Tel.: (+47) 21 52 99 00
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Andre trinn starter i begynnelsen av september 2010 med telefonintervju og
innhenting av pasientjournaler og annen relevant dokumentasjon. Vi vil intervjue
ledelsen ved et utvalg barselenheter og helsesøstre ved kommunale helsestasjoner.
Formålet er å innhente opplysninger om pasientforløp fra barselseng til 2-3 uker etter
fødselen. Hvilke konkrete pasientforløp dette gjelder, og tidspunkt for intervju, vil vi
gjøre nærmere avtale om på forhånd. Intervjuet vil vare 15-20 minutter.

Statens helsetilsyn vil presentere resultatet av dette tilsynet i en felles rapport som vil
bli sendt til helseforetakene. Rapporten blir også publisert på Statens helsetilsyns
nettside: www.helsetilsynet.no
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GGdrm A. rammehy dt (etter fullmakt)
avdelingsdirektør

Kopi til:
Helsetilsynet i fylkene
De regionale helseforetakene

Kristina Totlandsdal
seniorrådgiver
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