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Møtedato: 14. desember 2010 
Arkivnr.: 2010/242-92/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 128-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 14. desember 2010: 
 
Sak 128-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 129-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2010 Side 3 
Sak 130-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 og 116-2010 
Saken behandles unntatt offentlighet, 
 jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

Side 16 

Sak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes – godkjenning av 
konseptrapport 

Side 17 

Sak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for 
forprosjekt, jf. styresak 73-2010 

Side 25 

Sak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – 
regionalt traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009, 57-
2010 og 65-2010  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 27 

Sak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 28 

Sak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 29 

Sak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige 
Sakspapirene ettersendes. 
Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 30 

Sak 137-2010 Laboratorieprosjekt i Helse Nord Side 31 
Sak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og 

kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF,  
oppfølging av styresak 82-2010 

Side 35 

Sak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord,  
2. tertial 2010 

Side 39 

Sak 140-2010 Nasjonal IKT – revidert strategidokument 2010-2011 Side 64 
Sak 141-2010 Orienteringssaker Side 68 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål Side 71 
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 4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 

pr. 31. august 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2 
Vedlegget i styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl.  15. 

Side 73 

 5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat Side 87 
 6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale 

helseforetak, jf. styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 
2012 

Side 91 

Sak 142-2010 Referatsaker Side 103 
 1. E-post av 24. november 2010 fra styret i Harstad SV med 

uttalelse fra Harstad SV mot undergraving av tilbudet ved 
Harstad sykehus  

  

 2. Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i Tromsø ad. 
oversendelse av oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn 
med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2010 

  

 3. Brev av 23. november 2010 fra Arbeidstilsynet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. lukking av 
pålegg nr. 2 – ny frist for nytt sammenslått pålegg nr. 3, jf. 
styresak 106-2009/1 Referatsaker  

  

Sak 143-2010 Eventuelt Side 120 
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/242-93/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 129-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

24. november 2010 
 
 
Protokoll styremøte 24. november 2010 
 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 24. november 2010 – kl. 08.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Lill Karin Kråkøy vararepresentant – møter for Kari B. Sandnes 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Aud Overå Fyhn observatør fra Regionalt Brukerutvalg – møter for Mildrid Pedersen 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inger Jørstad styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
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Fra administrasjonen: 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Trude Grønlund faggruppeleder 
 
 
I starten av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om byggeprosjektene i Kirkenes 
og Narvik. 
 
 
Styresak 114-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 114-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 115-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2010  

og 12. november 2010 
Sak 116-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 
Sak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
Sak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Sak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF 
Sak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 
Sak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3 
Sak 122-2010 Økonomirapport nr. 10-2010 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av helseforetakene i Norge 
Sak 124-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 125-2010 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 21. juni 2010 
 2. Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Troms til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. oversendelse av rapport fra 
tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for 
urologi og endokrin kirurgi, Tromsø 

 3. Brev av 12. november 2010 fra Sør-Troms Regionråd ad møte 
mellom Sør-Troms Regionråd og Helse Nord RHF 03.11.10 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 4. Brev av 12. november 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. avslutning 
av tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Medisinsk 
avdeling, Narvik, jf. styresak 91-2010/2 Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.  
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 5. Brev av 17. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark 

HF ad. pålegg 4 i vedtak av 16.09.2009 – Evaluering av iverksatte 
tiltak 1. kvartalsrapport, jf. styresak 92-2009/1 Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 17. november 2010, 
jf. styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 126-2010 Eventuelt 
Sak 127-2010  Konsekvenser av omgrupperingsproposisjonen 

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 115-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 20. oktober 2010 og 12. november 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. oktober 2010 og 12. november 2010 godkjennes.  
 
 
Styresak 116-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 – suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 
 
Forslag til nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli lagt frem i neste 
styremøte. 
 
 
Styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
 
Spørsmål om oppnevning av brukerrepresentant i kliniske samarbeidsutvalg i aktuelle 
fagområder vurderes av administrasjonen frem til behandling av endelig oppdragsdokument 
2011 i styremøte, den 3. februar 2011 (ref. protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 
17. november 2010, jf. styresak 125-2010/6 Referatsaker). 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2011.   
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2. Midlertidig oppdragsdokument 2011 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra  
      1. januar 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2011.   
 
2. Midlertidig oppdragsdokument 2011 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra  
      1. januar 2011. 
 
 
Styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og 
føringer 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar forbehold om at endringer kan komme i Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjett for 2011. 
 
2. Styret viser til styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 117-

2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011. Disse skal ligge til grunn for virksomheten i 
2011.  

 
3. Kvalitetsarbeidet skal styrkes i 2011. Det settes av 35 mill kroner til kvalitetstiltak i 2011.  

 
4. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at  

• gjennomsnittlig ventetid reduseres, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien  
• fristbrudd ikke oppstår 
• korridorpasienter unngås 
• alle epikriser sendes innen syv dager etter utskrivning 

 
5. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 
6. Aktivitet i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til 

medisinsk fagområde for å styrke indremedisinsk ø-hjelp og kronikersatsing. Innen 
kirurgiske fag skal ev. vekst komme innen ortopedi og for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF innen funksjonsfordelte prosedyrer innen 
kreftkirurgi og urologi. 

 
7. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) skal økes med minst 4,5 %.  
 

8. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter slik de fremkommer av saken.  
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9. Resultatkravet til helseforetakene står fast som vedtatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014, men sentralt budsjettert overskudd økes til 208 mill kroner:  
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0   
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
10. Basisramme for 2011 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  

 
11. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 8 mill kroner til 

anskaffelse av MR i Narvik. Øvrige rammer ble fastsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014. Samlet investeringsramme for 2011 fastsettes til 813,6 mill 
kroner. 
 
Investeringsrammen fordeles slik pr helseforetak: 
 
Helse Nord RHF  159,3 mill kroner 
Helse Nord IKT 26,0 mill kroner  
Styrets disposisjon 13,7 mill kroner 
Helse Finnmark HF 60,0 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  180,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  325,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  48,2 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill kroner  
Sum 813,6 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2011 vil investeringsrammene revurderes. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 7



Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar forbehold om at endringer kan komme i Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjett for 2011. 
 
2. Styret viser til styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 117-

2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011. Disse skal ligge til grunn for virksomheten i 
2011.  

 
3. Kvalitetsarbeidet skal styrkes i 2011. Det settes av 35 mill kroner til kvalitetstiltak i 2011.  

 
4. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at  

• gjennomsnittlig ventetid reduseres, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien  
• fristbrudd ikke oppstår 
• korridorpasienter unngås 
• alle epikriser sendes innen syv dager etter utskrivning 

 
5. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 
6. Aktivitet i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til 

medisinsk fagområde for å styrke indremedisinsk ø-hjelp og kronikersatsing. Innen 
kirurgiske fag skal ev. vekst komme innen ortopedi og for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF innen funksjonsfordelte prosedyrer innen 
kreftkirurgi og urologi. 

 
7. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) skal økes med minst 4,5 %.  
 

8. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter slik de fremkommer av saken.  

 
9. Resultatkravet til helseforetakene står fast som vedtatt i styresak 71-2010 Plan- og 

budsjettpremisser 2011-2014, men sentralt budsjettert overskudd økes til 208 mill kroner:  
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0   
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 
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10. Basisramme for 2011 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  
 

11. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 8 mill kroner til 
anskaffelse av MR i Narvik. Øvrige rammer ble fastsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014. Samlet investeringsramme for 2011 fastsettes til 813,6 mill 
kroner. 
 
Investeringsrammen fordeles slik pr helseforetak: 
 
Helse Nord RHF  159,3 mill kroner 
Helse Nord IKT 26,0 mill kroner  
Styrets disposisjon 13,7 mill kroner 
Helse Finnmark HF 60,0 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  180,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  325,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  48,2 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill kroner  
Sum 813,6 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2011 vil investeringsrammene revurderes. 
 
 

Styresak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2011. 
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Styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen 

konkretiseres og kommuniseres så tidlig som mulig, gjerne i form av en stortingsmelding 
våren 2011. 

 
2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt med 45 % 

av Norges areal og 10 % av befolkningen. Det vises her til de strukturelle utfordringene 
regionen har og kan møte ved gjennomføring av samhandlingsreformen, økt satsning på 
kvalitetsarbeidet og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene. Departementet bes 
om å vurdere hvordan strukturkostnader kan håndteres i inntektsfordelingen. 

3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et 
investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen 

konkretiseres og kommuniseres så tidlig som mulig. 
 
2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt med 45 % 

av Norges areal og 10 % av befolkningen. Det vises her til de strukturelle utfordringene 
regionen har og kan møte ved gjennomføring av samhandlingsreformen, økt satsning på 
kvalitetsarbeidet og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene. Departementet bes 
om å vurdere hvordan strukturkostnader kan håndteres i inntektsfordelingen. 

 
3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et 

investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus. 
 
 
Styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer  
 budsjett 2010 – nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar den fordelingen av midler til heving av kvaliteten i foretaksgruppen som adm. 

direktør har foretatt som beskrevet i saksfremlegget til orientering, jf. styresak 95-2010 – 
vedtakets punkt 3.  

 
2. Styret bevilger 4 mill kroner hver til henholdsvis Helse Finnmark HF og til 

Helgelandssykehuset HF til økt behandling for pasienter med sykelig overvekt. 
 

3. Styret bevilger 12 mill kroner til finansiering av forskningsaktivitet i 2010.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar den fordelingen av midler til heving av kvaliteten i foretaksgruppen som adm. 

direktør har foretatt som beskrevet i saksfremlegget til orientering, jf. styresak 95-2010 – 
vedtakets punkt 3.  

 
2. Styret bevilger 4 mill kroner hver til henholdsvis Helse Finnmark HF og til 

Helgelandssykehuset HF til økt behandling for pasienter med sykelig overvekt. 
 

3. Styret bevilger 12 mill kroner til finansiering av forskningsaktivitet i 2010.  
 
 
Styresak 122-2010 Økonomirapport nr. 10-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2010 til orientering. Styret er fornøyd med at 

foretaksgruppen opprettholder en prognose som er i tråd med et resultatkrav på 195 mill 
kroner, og at risikoen for ikke å nå resultatkravet anses som lav. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at graden for gjennomføringen av tiltak i 

helseforetakene blir høy for å redusere risikoen for ikke å nå resultatkravet i 2011. 
 
3. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med forbedring av kvalitetsindikatorene i 

helseforetakene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter, jf. 
vedtak i styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2010 til orientering. Styret er fornøyd med at 

foretaksgruppen opprettholder en prognose som er i tråd med et resultatkrav på 195 mill 
kroner, og at risikoen for ikke å nå resultatkravet anses som lav. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at graden for gjennomføringen av tiltak i 

helseforetakene blir høy for å redusere risikoen for ikke å nå resultatkravet i 2011. 
 
3. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med forbedring av kvalitetsindikatorene i 

helseforetakene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter, jf. 
vedtak i styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010.  
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Styresak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av helseforetakene 
 i Norge 
 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering 
av spesialisthelsetjenesten”. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering 
av spesialisthelsetjenesten”. 
 
 
Styresak 124-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. november 2010 i forbindelse 
med utarbeidelse av veileder for styrearbeid i helseforetaksmodellen – informasjon 

- Møte i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Kommunenes Sentralforbund, 
den 23. november 2010 ad. gjennomføringen av samhandlingsreformen: Informasjon 
om møtet og ansettelse av en koordinator i KS-sekretariatet og finansiering av 
stillingen  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Høringsmøte ad. Nasjonal helseplan med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 

24. november 2010 på Mo i Rana 
- Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – samlet budsjett for forprosjektet, 

oppfølging av styresak 73-2010, vedtakets punkt 3: Samlet budsjett for forprosjektet 
legges frem i styremøte, den 14. desember 2010. 

- Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, oppfølging av styresak 13-2009 og styresak 
22-2010, vedtakets punkt 2: Rapportering om bruken av midlene utsettes til styremøte 
i mars 2011. 

- Besøk av statssekretær Robin Kåss i Nord-Troms/Finnmark, den 25. og 26. oktober 
2010 

- Møte med Sør-Troms Regionråd, den 3. november 2010 – sammen med styreleder 
Kaldhol, jf. styresak 125-2010/3 Referatsaker 

- Møte med BUFetat Nord-Norge, den 5. november 2010 
- Møte med regionsutvalget for Legeforeningen, den 8. november 2010  
- 10-årsjubileum for utdanningsprogrammet for barne- og ungdomspsykiatere, den 10. 

november 2010 
- Foretakssamling i Helgelandssykehuset HF, den 11. og 12. november 2010 
- Møte med Riksrevisjonen om sykehusbygg, den 12. november 2010  
- Møte med Helse Midt-Norge RHF ad. grenseløst samarbeid, den 12. november 2010  
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- Rekrutteringer i foretaksgruppen og RHF-et: Informasjon om status på rekruttering av 
adm. direktør i Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset 
HF samt rekruttering av direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF i Paul Martin 
Strands permisjon. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen, jf. styresak 108-2010/2 Orienteringssaker – 
Informasjon fra adm. direktør til styret, strekpunkt 8: Helsetilsynet fant ikke grunnlag 
for å gjennomføre en utrykning, og saken er derfor oversendt til Helsetilsynet i det 
aktuelle fylket for videre tilsynsmessig oppfølging.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen: Informasjon om saken og status. Helsetilsynet 
fant ikke grunnlag for å gjennomføre en utrykning, og saken er derfor oversendt til 
Helsetilsynet i det aktuelle fylket for videre tilsynsmessig oppfølging.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Anbudsprosesser i Helse Nord: Informasjon om status i prosessene rundt 
rehabilitering og pasienttransport, jf. tidligere styremøter (ref. styresak 99-2010 
Orienteringssaker – Informasjon fra styreleder til styret, første strekpunkt; ref. 
styresak 128-2008/2 Orienteringssaker – Informasjon fra adm. direktør til styret, 
andre strekpunkt; ref. styresak 141-2008/5 Kvalifikasjonskriterier ved anbud 
pasienttransport) 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 124-2010/2 Informasjon fra adm. direktør til styret, siste strekpunkt ad. 
Anbudsprosesser i Helse Nord vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en egen sak som drøfter gjennomføringen 
av anbudsprosesser fra utarbeidelse av anbudsgrunnlaget og til og med en ev. 
klagehåndtering. I en slik styresak skal blant annet arbeidsfordelingen mellom styret og 
administrasjonen med hensyn til anbudsprosessene diskuteres. 
 
 
Styresak 125-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 21. juni 2010 
2. Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Tromsø 

3. Brev av 12. november 2010 fra Sør-Troms Regionråd ad møte mellom Sør-Troms 
Regionråd og Helse Nord RHF 03.11.10 
Kopi av brevet var ettersendt. 

4. Brev av 12. november 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. avslutning av tilsyn med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling, Narvik, jf. styresak 91-
2010/2 Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
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5. Brev av 17. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. pålegg 4 i 
vedtak av 16.09.2009 – Evaluering av iverksatte tiltak 1. kvartalsrapport, jf. styresak 92-
2009/1 Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 17. november 2010, jf. styresak 117-
2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 126-2010  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 127-2010 Konsekvenser av omgrupperingsproposisjonen 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  
 Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til  
 tidligere utsendt saksliste. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Basisrammen til helseforetakene reduseres med til sammen 570 mill kroner i 2010, slik 

det er beskrevet i saksforelegget. 
 
2. Resultatkravet for 2010 settes til 611,8 mill kroner i samsvar med krav fra eier, slik: 

 
 

3. Helse Finnmark HF innvilges likviditetsforskudd ved behov, inntil kassakredittrammene 
blir justert.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Nye  
resultatkrav 

2010 

Finnmark 36 000 
UNN 232 000 
NLSH 146 000 
Helgeland 42 000 
RHF 146 300 
IKT 3 100 
Apoteket 6 400 

0 
Sum 611 800 

i 1000 kr 
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Styrets vedtak: 
 
1. Basisrammen til helseforetakene reduseres med til sammen 570 mill kroner i 2010, slik 

det er beskrevet i saksforelegget. 
 

2. Resultatkravet for 2010 settes til 611,8 mill kroner i samsvar med krav fra eier, slik: 

 
 

3. Helse Finnmark HF innvilges likviditetsforskudd ved behov, inntil kassakredittrammene 
blir justert.  

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. november 2010 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Nye  
resultatkrav 

2010 

Finnmark 36 000 
UNN 232 000 
NLSH 146 000 
Helgeland 42 000 
RHF 146 300 
IKT 3 100 
Apoteket 6 400 

0 
Sum 611 800 

i 1000 kr 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/16-13/012    Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 130-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret,  
jf. styresak 104-2010 og 116-2010 
Saken behandles unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

 
 
Forslag til nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli lagt frem ved 
møtestart. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes  

– godkjenning av konseptrapport 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremmes forslag om godkjenning av konseptrapport og oppstart av 
forprosjekt ved Helse Finnmark (HFHF) Kirkenes. 
 
Styret i Helse Finnmark HF har behandlet konseptrapporten i styremøte, den 10. november 
2010, jf. styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus. Saken fremgår av vedlegg 1 
til denne saken. Styret i Helse Finnmark HF vedtok følgende: 
 
1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner konseptrapporten.  
 
2. Styret forventer at en eventuell ekstern kvalitetssikring i tråd med Stortingets krav 

avklares av Helse Nord RHF.  
 

3. Styret anbefaler for styret i Helse Nord RHF at konseptrapporten, i hht alternativ nybygg, 
legges til grunn og at prosjektet videreføres til forprosjektfasen.  

 
4. Styret forventer at det i forprosjektfasen innarbeides en akseptabel finansiell løsning, som 

kan danne grunnlaget for realisering av byggeprosjektet. 
 

5. Styret slutter seg til forslaget til konseptrapporten om byggestart i 2014.  
 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet utbyggingsplanene for Kirkenes flere ganger, sist i 
styremøte, den 20. mai 20109, jf. styresak 45-2009 Helse Finnmark Kirkenes, plan for 
konseptfase. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for 

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

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

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

styringsdokumentet for konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og 
organisering, legges til grunn for utredningsarbeidet i Kirkenes.  

 
4. Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i 

forhold til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende 
sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 
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Den 28. april 2010 sendte Helse Nord RHF et brev til helseforetakene som har store 
byggeprosjekter under utredning med tittelen Planlegging av lokalsykehus – presisering av 
lokale premisser.  
 
Her ble det bedt om at det for Kirkenes, i tillegg til de generelle presiseringene av lokale 
premisser, tydeliggjøres minst to alternative nybyggalternativ i forhold til det som ble forelagt 
styringsgruppen i april. Videre ønsket Helse Nord at det ble lagt større vekt på virkningene av 
samhandlingsreformen og samarbeid med kommunene i opptaksområdet. I tillegg ble det bedt 
om at det gjennomføres en kapasitetsanalyse i form av en grundigere kartlegging av 
pasientforløp. Brevet er vedlagt denne saken, se vedlegg 4. Senere er det også tatt initiativ til å 
vurdere tomtevalget. Det er også behandlet i denne styresaken og er behandlet i egen sak for 
styret i Helse Finnmark HF. Styresaken følger også som vedlegg til denne saken, se vedlegg 
2. 
 
Styresak 76/2010 i Helse Finnmark HF med tilhørende konseptrapport, hvor det inngår et 
sammendrag av skisseprosjektet, er utarbeidet av Hospitalitet as og forelå 2. november 2010. 
Rapporten er behandlet så vel i styringsgruppen for prosjektet og av styret i Helse Finnmark 
HF. Den viser at de føringer som er gitt i de premissførende styresakene i Helse Nord RHF, i 
brevet fra april 2010 og i oppfølging av tomtevalg er oppfylt. 
 
Det er i konseptfasen utredet og vurdert to alternative skisseprosjekt for Nye Kirkenes 
Sykehus i tillegg til 0-alternativet (som er videre drift av dagens anlegg med forlenget drift i 
et 15-års perspektiv). I idéfasen var det i tillegg skissert et kombinert oppgraderings- og 
utbyggingsalternativ som ikke ble videreført i konseptfasen. I konseptfasen har det vært 
utredet ulike alternative tomter for et nytt sykehus. Skisseprosjektet for anbefalt videreført 
alternativ i et forprosjekt er utarbeidet for tomt ved Tredjevann. Styret i Helse Finnmark HF 
har imidlertid besluttet å legge tomt ved Andrevann til grunn for videre forprosjektering. 
Dette medfører behov for mindre endringer i forbindelse med forprosjektet. Det er fullt mulig 
å flytte anbefalt alternativ til annen tomt med enkle tilpasninger. Tomtesaken ble behandlet av 
styret i Helse Finnmark HF i sak fattet 75/2010 Tomtevalg Nye Kirkenes Sykehus. Styret i 
Helse Finnmark HF følgende enstemmige vedtak: 
 
Styret i Helse Finnmark HF vedtar at tomten ved Andrevann skal legges til grunn som tomt 
for Nye Kirkenes Sykehus. Under forutsetning av at Finnmarkseiendommen gir endelig 
tilslutning til transaksjonen, gis styreleder fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Styret ber 
Helse Nord RHF om at det stilles ekstra investeringsmidler til disposisjon til å gjennomføre 
tomtekjøpet på det tidspunktet som avtales. 
 
Utredningen i det følgende er i store trekk sammenfallende med styresaken i Helse Finnmark 
HF. 
 
Samhandlingsreformen 
Nye Kirkenes sykehus er planlagt med vekt på å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske 
føringer. Samhandlingsreformen har vært et sentralt tema i den perioden 
konseptfaseutredningen har foregått. I Helse Finnmark HF er intensjonene i denne reformen i 
stor grad ivaretatt bl.a. gjennom sykestuemodellen. Videre tiltak for å styrke samarbeidet 
mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten er en del av den pågående prosessen. Det er 
inngått intensjonsavtaler med vertskommunen om en rekke felles satsinger, herunder 
samhandling med drift av en intermediærenhet etter mønster fra Helseparken i Rana, avtale 
om tomt og avtale om felles kjøkkendrift. 
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Dimensjonering 
Dimensjoneringen av det nye sykehuset er et resultat av kvalitetssikring av den omfattende 
dimensjoneringsutredningen som ble gjort av Sintef Helse i samarbeid med sykehuset i 
idéfasen i 2008. En rapport utarbeidet av Sintef på oppdrag fra Helse Nord RHF i 2010 er 
også fulgt opp i siste del av konseptfasen, bl.a. ved gjennomføring av en 
pasientforløpsanalyse og gjennomgang av prosjektets arealstandarder.  
 
Pasientforløpsanalysen ble gjennomført i august og september 2010 i en prosess der 
overordnet brukergruppe supplert med representanter fra Vadsø kommune og Sør-Varanger 
kommune var med. Hovedtallene for dimensjonering av kapasitet på ulike områder er etter 
dette følgende slik som vist i tabell 1 nedenfor. 
 

Tabell 1. Hovedtall for dimensjonering fra hovedfunksjonsprogrammet 

Normalsengeplasser 42 

Rehabilitering – døgnplasser 9 

Hotell 8 

Tung overvåkning 5 

Dagområde 16 

Poliklinikk, konsultasjonsrom inkl psykiatri 26 

Fødestuer 2 

Operasjonsstuer 3 

ppvåkningsplasser 5 

Billeddiagnostiske laboratorier 5 

 
 

Programmert areal er etter dette ca. 17.800 kvm brutto. 
 
Barentssamarbeidet kan gi utvidet opptaksområde og større aktivitet for sykehuset i 
Kirkenes 
Det er i planleggingsperioden skjedd en utvikling i forhold til visumfrihet for grensepassering 
som vil kunne føre til større mobilitet, og dermed at noen av de rundt 40.000 innbyggerne på 
russisk side som bor i dette området, kan komme til å etterspørre helsetjenester i Norge, 
spesielt i Kirkenes. Dette har det ikke vært mulig å ta hensyn til i dimensjoneringen, men det 
er lagt vekt på god fleksibilitet i anlegget, for eventuelt å kunne ta hensyn til dette senere, 
enten før anlegget er ferdig, eller etter at anlegget er satt i drift. Det er både lagt til rette for å 
utvide områdene for operasjon og øvrig pasientbehandling med støttefunksjoner, samt 
sengekapasiteten. Fleksibiliteten i anlegget omhandles konseptrapporten. 
 
Skisseprosjekt og tomtevalg 
På grunnlag av programdokumentene er det utarbeidet et skisseprosjekt som viser mulighet 
for å oppnå en meget god løsning for et nytt sykehus på denne størrelse ved Tredjevann. Etter 
at tomtevalget er endret, vil skisseprosjektet enkelt kunne tilpasses ny tomt ved Andrevann.  
 
Planleggingen viser også at prosjektet kan gjennomføres slik at det oppnås et bygg i 
energiklasse A, som er den beste energiklassen. Miljømessig er dette et viktig poeng, samtidig 
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som det gir en gunstig driftsøkonomisk situasjon ved at energiforbruket blir lavt. Bygget er 
for øvrig også programmert og prosjektert for å oppnå god driftseffektivitet både i 
kjernefunksjonene og for drift av selve bygget. Tomt ved Andrevann betyr også at det er 
mulig å benytte fjernvarme fra sentrum i samarbeid med Sør-Varanger kommune og andre 
interessenter. 
 
Videre er det lagt vekt på samhandlingsperspektivet, både knyttet til mulighet for bygging av 
egne lokaler for kommunale tjenester, og ved at for eksempel et sengetun kan drives som 
”intermediærsenger”, i et samspill mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Helse 
Finnmark HF har tatt initiativ til en slik løsning gjennom en intensjonsavtale som nå er 
inngått om dette. 
 
Den samlede prosjektkostnaden er ikke endret på grunn av ny tomt, men det er også mulig at 
tomten ved Andrevann vil kunne gi en marginal reduksjon i forhold til tomt ved Tredjevann. 
 
Det er gjennomført en prosess, der en egen gruppe har vurdert organisasjonsutvikling, 
samhandling og nye arbeidsprosesser. Dette har både bidratt til avklaring av hvordan det nye 
bygget utformes programmessig, og det har vært et viktig grunnlag for arbeidet med 
driftsinnsparinger. 
 
Investeringskostnad og drift 
Driftsinnsparingen for nybygg sammenlignet med driften i dagens anlegg, er gjennom en 
driftsøkonomianalyse beregnet til å kunne bli ca. 24 mill kroner per år (i forhold til drift i 
balanse). Dette uttrykker sykehusets eget bidrag til realiseringen av et nytt sykehusanlegg.  
 
Sykehusets samlede brutto areal er beregnet til ca. 17 800 kvm brutto. Dette gir en beregnet 
prosjektkostnad på ca. 1,05 mrd. kroner (priser april 2010). Med nødvendig avsetning for 
usikkerhet betyr dette knapt 1,2 mrd kroner. 0-alternativet er vurdert til ca 690 mill kroner, 
men med en større usikkerhet, slik at man med avsetning for usikkerhet kommer opp i vel 1 
mrd kroner. 
 
De ulike alternativene 
0-alternativet er det alternativet som krever minst investering. Men dette alternativet vil 
innebære en vanskelig oppgraderingsprosess med sykehus i drift samtidig som det bygges. 
Derfor er det nødvendig med et avlastningsbygg for å gjennomføre oppgraderingen på en 
forsvarlig måte. Omfanget av 0-alternativet avhenger av om det vil bli definert som 
”hovedombygging”, slik at alle nye forskriftskrav blir gjort gjeldende. Men uansett vil dette 
alternativet bety en stor investering (i størrelsesorden 600-700 mill kroner), og i tillegg med 
stor grad av usikkerhet, her beregnet til at avsetning for usikkerhet må være på 339 mill 
kroner for å oppnå p85 (85 % sikkerhet). Når oppgraderingen er gjennomført, gir denne 
løsningen dessuten en betydelig dårligere funksjonell løsning enn et nybygg og vil i tillegg ha 
kortere levetid. Derfor anbefales et nybyggalternativ. 
 
Nåverdiberegningene viser bedre tall for nybygg enn for 0-alternativet. I tillegg peker viktige 
kvalitative argumenter klart i retning nybygg. Det som i utgangspunktet skal finansieres er 
prosjektkostnad p85 (dvs. forventet kostnad pluss avsetning for usikkerhet samt 
byggelånrente). Dette utgjør knapt 1 200 mill kroner. Det er lagt til grunn 50 % 
lånefinansiering.  
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I byggeperioden vil det ut fra denne modellen måtte finansieres ca 600 mill kroner gjennom 
egenkapital og/eller omdisponering av midler/lån fra Helse Nord. 
 
Selv om sykehuset i perioden oppfyller et overskuddskrav og prioriterer tilgjengelige 
avskrivningsmidler til nybygg i Kirkenes, så vil dette ikke være tilstrekkelig til å dekke 
likviditetsbehovet i perioden 2012-2018. Det bygges opp en negativ utvikling av likviditeten 
med 268 mill kroner i perioden.  
  
Med 50 % lånefinansiering vil Helse Finnmark HF kunne bære ca. 24 mill kroner pr. år 
gjennom driftsinnsparing (beregningen er gjort med utgangspunkt i drift i balanse). I tillegg 
har Helse Nord RHF lagt til grunn at det regionale helseforetaket vil øke tilskuddet til Helse 
Finnmark HF med 20 mill kroner pr. år for å dekke opp investeringskostnader. Videre 
kommer bortfall av avskrivinger knyttet til eksisterende bygg og nye avskrivinger knyttet til 
nybygg. Til slutt er det tatt med salg av nåværende eiendom med 30 mill kroner.  
  
Basert på prosjektets kostnader mangler sykehuset 8,7 mill kroner første år og deretter ca. 7 
mill kroner andre år og 6 mill kroner tredje år. Dersom prosjektkostnad på styringsmålet (som 
er forventet kostnad) legges til grunn, blir situasjonen annerledes. Da har sykehuset positiv 
bæreevne allerede fra første hele driftsår. 
 
For perioden etter overtakelse av nytt bygg betyr dette at det gjenstår å finansiere opp til 8,7 
mill kroner første året, dersom prosjektkostnaden blir på p85-nivå. Ved p50-nivå vil det være 
balanse. I begge tilfeller vil det deretter være en positiv utvikling på grunn av fallende 
rentebelastning. 
 
Byggestart er forutsatt å være i 2014. Situasjonen i 2018, overgangsåret mellom 
byggeprosjekt og oppstart drift, er positiv på grunn av salget av eksisterende eiendom. Dette 
året er beregnet å balansere positivt med 25-30 mill kroner, noe som vil kunne bidra til å 
begrense den negative likviditetsutviklingen (eller rentekostnader knyttet til denne) og/eller 
dekke manglende bæreevne i forhold til lån i årene etter 2018 (ved prosjektkostnad høyere 
enn p50).  
 
Prosjektets bæreevne er vist i tabellen nedenfor, basert på 85 % sannsynlighet for at prosjektet 
ligger innenfor kostnadsrammen. 
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Årlige kostnader for HF'et (mill kr) 2019 2020 2021
Lån 601,3 571,2 541,2
Avskriving over 26,4 år (hele invest) 45,6 45,6 45,6
Restavskriving gammelt bygg 0,0 0,0 0,0
Renter ved 5%,  (HF-andel) 30,1 28,6 27,1

SUM 75,6 74,1 72,6

Årlig bæreevne (mill kr) 2019 2020 2021
Driftsinnsparing 23,7 23,7 23,7
Kapitalkompensasjon 20,0 20,0 20,0
Bortfall avskrivinger 23,2 23,2 23,2
Salg dagens eiendom
Annet

SUM 66,9 66,9 66,9

Avvik kostnader - bæreevne 2019 2020 2021
I mill kr -8,7 -7,2 -5,7  

 
Isolert sett betyr dette at det er innenfor rekkevidde å kunne oppnå økonomisk bæreevne til å 
tåle belastningen av renter og avskrivinger i årene etter overtakelse. Den likviditeten som skal 
til for å bære den beregnede kontantfinansieringsandelen i byggeperioden, er imidlertid ikke 
på plass. En svekkelse av likviditeten med rundt 190-268 mill kroner utgjør en betydelig 
utfordring. Ved ferdigstillelse innenfor prosjektkostnad p50 er det tilnærmet balanse i forhold 
til å dekke rentekostnadene også ved den økte kassakreditten. Ved prosjektkostnad p85 
mangler det dekning for disse rentekostnadene. Det vil si at det er behov for å arbeide videre 
særlig med finansiering i byggeperioden, men også med bæreevne etter overtakelse. 
 
Selv om det er betydelige finansielle utfordringer knyttet til nybygg, viser både de 
økonomiske analysene og kvalitative sammenligninger at 0-alternativet vil være mindre 
gunstig enn nybygg. Derfor er utfordringen å finne en løsning for å kunne igangsette nybygg, 
slik at Helse Finnmark HF unngår å komme i den situasjonen at helseforetaket i mangel på en 
beslutning om nybygg må igangsette investeringer i betydelige deler av 0-alternativet 
(utbedring av eksisterende bygg). 
 
Vurdering 
Adm. direktør mener at konseptrapporten gir et godt grunnlag for videreføring i et forprosjekt 
med Nye Kirkenes sykehus.  
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Det er spesielt viktig å merke seg at 0-alternativet (videreføring av driften uten at Nye 
Kirkenes prosjektet realiseres) medfører fortsatt drift i svært dårlige lokaler. Adm. direktør 
opprettholder dette standpunktet. 
 
Adm. direktør anbefaler at utbyggingen gjennomføres som foreslått nybyggalternativet. Dette 
alternativet fremstår som det beste både med hensyn til samhandling med Sør-Varanger 
kommune som vertskommune og mulige løsninger i forhold til øvrige kommuner i 
opptaksområdet for sykehuset, eventuell utvidelse av opptaksområdet i tilknytning til 
Barentssamarbeidet samt fremtidig fleksibilitet med hensyn til pasientbehandling og utvidelse 
av bygg, i tillegg til kommunikasjonsløsninger og økonomi.  
 
Endelig ramme for prosjektet skal fastsettes i forprosjektet. Konseptrapporten gir, med 
henvisning til kostnadsberegninger i skisseprosjektet og gjennomført usikkerhetsanalyse, 
grunnlag for å sette kostnadsrammen, til 1 203 mill kroner inkl. byggelånsrenter med 85 % 
sannsynlighet for oppnåelse av prosjektrammen i prisnivå 15. august 2010.  
 
Nybyggprosjektet for Nye Kirkenes ligger foreløpig ikke i investeringsplan 2009-2018. 
Departementets frist for søknad om langsiktig lån i 2014 for Nye Kirkenes vil bli satt senere. I 
søknaden som senere skal sendes Helse- og omsorgsdepartementet, legges til grunn styrets 
vedtak i behandlingen av konseptrapporten. Departementets prosedyre for søknad om lån er at 
Helse Nord eventuelt får godkjent en øvre lånegrense til prosjektet som utbetales i 
byggeperioden og indeksreguleres i tråd med basisrammen til de regionale helseforetak. 
Prosjektet skal godkjennes både faglig og økonomisk i Helse- og omsorgsdepartementet før 
byggestart. 
 
De driftsøkonomiske analysene bygger på analyser gjennomført i konseptfasen. 
Konseptrapporten viser at man kan forvente en årlig innsparing på ca. 24 mill kroner som en 
konsekvens av nybygget. Denne har full effekt fra 2018, dersom byggestart blir i 2014. 
Tabellen under avsnittet om bærekraftsanalysen foran, viser en utfordring på 9 mill kroner det 
første året, deretter avtagende.  
 
Det foreligger imidlertid i dag ikke en endelig finansieringsplan for gjennomføringen av dette 
byggeprosjektet, og en slik plan må utarbeides..  
 
Hovedutfordringen er manglende egenkapital som kan legges inn i prosjektet. For det første 
har helseforetaket etter mange dårlige driftsår og kombinert med underfinansiering av kapital 
som ble rettet opp i 2009, et løpende kassakredittlån på ca 330 mill kroner.  Dersom 
helseforetaket skal spare opp dette beløpet, må det hovedsakelig skje når avskrivningene på 
gammelt bygg fases ut. Med en sunn drift frem til 2017 vil det allikevel ta minst ti år å 
akkumulere dette beløpet. Det må derfor arbeides videre med den økonomiske delen av 
prosjektet. Det vises også til styrets vedtak i styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, 
der det søkes om investeringstilskudd på 600 mill kroner til Nye Kirkenes sykehus.  
 
Medbestemmelse 
Helse Finnmark HF Nye Kirkenes Sykehus – godkjenning av forprosjekt ble drøftet med de 
tillitsvalgte i Helse Finnmark HF, den 8. november 2010 med følgende konklusjon: 
 
Foretakstillitsvalgte og Foretakshovedvernombud gir sin tilslutning til saken. 
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Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner konseptrapporten og at nybyggalternativ 1 
velges som grunnlag for et forprosjekt, og at en lånesøknad for prosjektet sendes Helse- og 
omsorgsdepartementet for videre behandling.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik 

det fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende 
rapport ”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m2 og 17.800 m2. 
Oppstart og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store 
investeringer i Helse Nord RHF i styremøte februar 2011. 

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

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 
kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 

 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg 1  Styresak 76 2010 Helse Finnmark HF Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus 
Vedlegg 2  Styresak 75 2010 Helse Finnmark HF Tomt Nye Kirkenes Sykehus  
Vedlegg 3  Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus av 2. november 2010 
Vedlegg 4  Brev av 28. april 2010 til Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset  

Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF ad. Planlegging av lokalsykehus –  
presisering av lokale premisser 

 
Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/75 51 29 20 Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  

A-fløy og pasienthotell – godkjenning av 
budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-2010 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 22. juni 2010 styresak 73-2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og 
oppstart av forprosjekt. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3:  
 
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. 
 
Det foreligger ennå ikke lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet for prosjektet. I 
denne saken fremmer adm. direktør forslag til budsjett for forprosjektene i A-fløy og 
pasienthotell i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.  
 
Forslag til budsjett for forprosjektene 
De store prosjektene det arbeides med i UNN, er satt opp med følgende poster i henhold til 
konseptfaserapportene: 
 
Samlet investeringskostnader UNN HF Nybyggprosjekter 2011-2019
Faser i byggeprosjektet Nye UNN Narvik Pasienthotellet A-fløya
Forprosjekt *) 49 400                  7 500                   30 100              
Detaljprosjekt 91 000                  17 500                 49 200              
Bygg 1 499 000             282 000               968 000            
Sum 1 639 400             307 000               1 047 300         
Tall er oppgitt i 1000 nok inkl mva
*) Forprosjektkostnadene er ikke beregnet som en del av investeringskostnadene bygg i konseptrapportene  
 
UNN har lagt følgende fremdriftsplan for prosjektene, med foreslått byggestart i 2012. Det er 
ikke tatt stilling til byggestart for noen av prosjektene.  
 
Fremdriftsplan og økonomi i hht konseptrapportene

Prosjekt/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019
Nye UNN Narvik 15 000                  34 400                 40 000              51 000              89 000               456 000            477 000           477 000             
Pasienthotellet 7 500                    17 500                 140 000            142 000             -  -  -  - 
A-fløya 30 100                  49 200                 300 000            330 000            338 000              -  -  - 
Tall er oppgitt i 1000 nok inkl mva  
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Tabellen viser at det er beregnet kostnader til forprosjekt for A-fløy med 30,1 mill kroner og 
kostnader til forprosjekt for pasienthotell med 7,5 mill kroner i 2011. Samlete kostnader er på 
37,6 mill kroner.  
 
I godkjent investeringsplan for 2011, jf. styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, 
rullering var det lagt opp til at bygging av A-fløy skulle starte opp i 2012 og planlegging av 
pasienthotell i Tromsø skulle starte opp i 2016. Styret har i egne styresaker om disse to 
prosjektene allikevel bedt om at forprosjektet gjennomføres for A-fløya, og at det tas stilling 
til forprosjekt for pasienthotell, når konseptrapport for dette prosjektet foreligger. Planen er at 
konseptrapporten for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011.  
 
Det er hensiktsmessig at disse to prosjektene planlegges samtidig og ses i sammenheng, selv 
om byggestart for pasienthotell er senere enn for A-fløya. For å følge dette opp foreslås det å 
øke investeringsrammen til UNN med 40 mill kroner i 2011. Dette innebærer ikke en økning 
av de totale investeringsrammene i perioden eller en godkjenning av en økt planramme for 
prosjektene. Det er kun en fremskyndet oppstart av planleggingen. Planrammer for 
prosjektene og pr helseforetak vil bli diskutert og vedtatt i forbindelse med rullering av 
investeringsplanen i juni 2011. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at økonomien i Helse Nord generelt og UNN spesielt gir muligheter 
for å fremskynde planleggingen av disse to prosjektene. Adm. direktør anbefaler at styret 
godkjenner at forprosjektet for A-fløya gis en ramme på 30,1 mill kroner i 2011, og at det 
avsettes en ramme for forprosjekt pasienthotell i Tromsø med 7,5 mill kroner i 2011. 
Sistnevnte med forbehold om at styret godkjenner konseptrapporten og vedtar at prosjektet 
videreføres i et forprosjekt parallelt med A-fløya.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner budsjett for 2011 for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø A-fløy med 30,1 mill kroner.  
 
2. Styret godkjenner budsjett for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

nytt pasienthotell med 7,5 mill kroner under forutsetning om godkjennelse av 
konseptrapport og vedtak om videreføring av prosjektet i et forprosjekt. 
 

3. Styret ber om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. 
 
4. Styret godkjenner økning av investeringsramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

i 2011 med til sammen 40 mill kroner. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig  
    skadde pasienter – regionalt traumesystem,  
    oppfølging av styresak 7-2009, 57-2010 og  

65-2010 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i  

tykk- og endetarm 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert  
    behandling for rusmiddelavhengige 
    Sakspapirene ettersendes. 
    Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 137-2010 Laboratorieprosjekt i Helse Nord 
 
 
Formål/sammendrag 
God kvalitet i laboratorievirksomheten er nødvendig for å undertøtte og sikre trygg klinisk 
virksomhet av høy kvalitet. Dette fordi analysesvar i stor grad er styrende for 
pasientbehandlingen. Etter anbefaling av Regionalt råd for laboratoriemedisin besluttet derfor 
Helse Nord RHF i 2007 å iverksette et prosjekt om organisering av de medisinske 
laboratorietjenestene i Helse Nord med henblikk på ressursforbruk, fordeling av oppgaver, 
kvalitet og service til primærhelsetjenesten.  
 
Målet var å gjøre en gjennomgang av hele laboratorievirksomheten i Helse Nord. På grunn av 
uforutsette utfordringer ble arbeidet konsentrert om medisinsk biokjemi. 
 
De viktigste funn i prosjektet er: 
• I perioden 2006-2008 har Helse Nord hatt en økning på 6,5 % i totalt antall utførte 

analyser, fra 7,1 mill analyser i 2006 til 7,6 mill analyser i 2008. 
• Helse Finnmark HF har en større andel analyser på innlagte pasienter og markert mindre 

analyser på intern poliklinikk enn de andre laboratoriene. Helse Finnmark HF utfører det 
laveste antall analyser pr. innbygger i Helse Nord.  

• Nordlandssykehuset HF (NSLH) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø 
er relativt like. Bortsett fra medikamentanalyser er profilen for NLSH Bodø og UNN 
Tromsø i stor grad sammenfallende.  

• Tross sammenfallende analytisk profil er det forskjeller i analyser pr. bioingeniør årsverk 
og kostnader pr. analyse. Her er tall for NLSH Bodø ikke sammenlignbare med de øvrige 
på grunn av ulik rapportering. 

 
Bakgrunn/fakta 
Laboratoriemedisin i Norge er tradisjonelt organisert ved at sykehusene har sine egne 
laboratorier for analyse av prøver fra innlagte og polikliniske pasienter. Ledig kapasitet har 
vært utnyttet til å analysere tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten i det geografiske 
opptaksområdet. Laboratoriene ved de største universitets- og sentralsykehusene er i praksis 
100 % selvforsynte fra sitt eget analyserepertoar. Bare et fåtall prøver sendes til 
spesiallaboratorier andre steder i landet. Lokalsykehuslaboratoriene har et analyserepertoar 
som dekker behovet for akutt medisinsk behandling og i tillegg et varierende antall analyser 
som avhenger av lokal fagekspertise, instrumentutrustning og behov for service i 
primærhelsetjenesten.  
 
På grunn av metodekompleksitet, har analyserepertoaret historisk sett blitt inndelt i 
”rutineanalyser” og ”spesialanalyser”. Spesialanalyser ble tidligere kun utført ved de større 
sykehuslaboratoriene eller et fåtall spesiallaboratorier. Den teknologiske utvikling, 
automatisering og moderne IKT-kommunikasjon har visket ut denne forskjellen. Også de 
minste lokalsykehuslaboratoriene har moderne instrumenter som kan utføre spesielle analyser, 
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for eksempel allergianalyser, analyse av legemidler og spesielle biokjemiske analyser som 
folat1, homocystein2

 

 og en rekke andre. Med moderne instrumenter og en 
bioingeniørbemanning som må være stor nok til å dekke en lovlig vaktturnus, har 
lokalsykehuslaboratoriene en overkapasitet som kan utnyttes til å gi service til 
primærhelsetjenesten.  

Før omlegging av takstsystemet var prøver fra primærhelsetjenesten en viktig inntektskilde 
for sykehuset. I dagens system må også service til primærhelsetjenesten i større eller mindre 
grad finansieres over rammebudsjettet. Dette kan styrke argumentet for sentralisering for å 
oppnå økonomiske stordriftsfordeler. 
 
Vurdering 
Det er mange økonomiske og faglige grunner til at et regionalt helseforetak bør etablere en 
mest mulig komplett laboratorieservice ved egne sykehus. Nærhet til klinikk med korte 
svartider og mulighet for fleksibel kommunikasjon i det daglige arbeidet mellom behandlende 
avdeling/poliklinikk og laboratoriet, er faktorer som effektiviserer og øker kvaliteten i 
pasientbehandlingen. Laboratoriet er også en viktig aktør i forskning og utvikling som er en 
av sykehusets pålagte oppgaver.  
 
Oppgaven er å sørge for at regionen har et nærmest komplett analyserepertoar. 
Hovedspørsmålet om hvordan denne servicen skal organiseres, kan konkretiseres til to 
spørsmål:  
 
Hva skal være basisrepertoar ved det enkelte sykehus?  
Det er viktig at laboratorievirksomheten er tilpasset de oppgaver sykehuset skal utføre. Her er 
blant annet øyeblikkelig hjelp funksjoner et nøkkelord. Laboratorievirksomheten må 
understøtte den kliniske virksomheten ved at analyserepertoaret er tilpasset sykehusets 
primæroppgaver. Gjennom kort svartid samt gode og pålitelige analyser kan laboratoriene 
sikre en trygg og effektiv klinisk virksomhet av god kvalitet.  
 
Hva kan sentraliseres til ett eller noen få laboratorier som dekker behovet i hele regionen? 
Det er naturlig å sentralisere visse spesialanalyser eller analyser som utføres sjeldent. Når det 
gjelder sentralisering av prøver fra primærhelsetjenesten er dette et vanskelig spørsmål. 
Svartid, kvalitet, samarbeid mellom kommunene og lokalsykehusene samt økonomiske 
forhold vil her være faktorer som må vurderes. 
 
Virksomhetsanalyse 
Vurdering av virksomheten ved et laboratorium bygger på pålitelige data vedrørende 
analyserepertoar, analysestatistikk, personell, driftsutgifter og driftsinntekter. For å kunne 
sammenligne virksomheten ved ulike laboratorier innen en region, og virksomheten innen en 
region med andre regioner, må rådataene være sammenlignbare, det vil si hentet fra samme 
kilde og representere samme type aktivitet.  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 vannløselig B-vitamin (B9) som har en viktig rolle i cellenes biokjemi 
2 Homocystein er en aminosyre, det vil si en av byggesteinene i proteiner 
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En pålitelig virksomhetsanalyse er en forutsetning for planlegging, organisering og eventuelt 
omstilling av aktiviteten innen det enkelte laboratorium og innen en region med flere 
laboratorier. Prøver kan sendes over lange avstander. Sentralisering-desentralisering av 
laboratorieaktivitet innen en region er derfor et sentralt spørsmål.  
 
Produksjonsenheten i et laboratorium utgjøres av det enkelte analysesvar. Analytisk profil og 
nettokostnad pr. analyse er derfor grunnleggende indikatorer for vurdering av virksomheten i 
et laboratorium.  Sammenligning av virksomhet forutsetter at laboratoriene befinner seg på 
samme organisasjonsnivå. En må derfor skille mellom lokalsykehuslaboratorier, laboratorier 
ved større sentralsykehus og universitetssykehuslaboratorier.  
 
Sammenligning av lokalsykehuslaboratoriene i denne rapporten forutsetter at lokalsykehusene 
fungerer som generelle øyeblikkelig hjelpsykehus innen indremedisin og kirurgi. Det er ikke 
tatt hensyn til spesielle forhold, som for eksempel at enkelte lokalsykehus har større aktivitet 
innen spesielle sykdomsgrupper enn andre. UNN Tromsø kan til en viss grad sammenlignes 
med NLSH Bodø. UNN Tromsø har likevel, som universitetsklinikk, en større og mer 
omfattende aktivitet enn NLSH Bodø, noe som virker inn på kostnadsnivå, 
personellsammensetning og utstyr.  
 
De viktigste funn i rapporten 
Siden 2006 har det i Helse Nord vært en økning på 6,5 % i totalt antall utførte analyser, fra 
7,1 mill analyser i 2006 til 7,6 mill analyser i 2008. Økningen var størst i Helse Finnmark HF 
(11,1 %), og minst i Helgelandssykehuset HF (1,3 %).  
 
Helse Finnmark HF har en større andel analyser på innlagte pasienter og markert mindre 
analyser på intern poliklinikk enn de andre laboratoriene. Helseforetaket utførte flere analyser 
pr. innlagt pasient og færre pr. poliklinisk pasient enn Helgelandssykehuset HF. Helse 
Finnmark HF utfører det laveste antall analyser pr innbygger i Helse Nord. NLSH og UNN 
Tromsø er relativt like for de samme variablene. 
 
Bortsett fra medikamentanalyser som har et større antall i Tromsø, er profilen for NLSH Bodø 
og UNN Tromsø relativt sammenfallende. Det samme kan stort sett sies om 
lokalsykehuslaboratoriene, selv om enkelte laboratorier skiller seg ut innen enkelte kategorier 
som for eksempel lipider3

 

, infeksjonsanalyser og hormonanalyser. 
 
Tross sammenfallende analytisk profil er det forskjeller i virksomhetsindikatorene mellom 
laboratoriene. Bodø har i rapporten et høyere antall analyser pr. bioingeniør årsverk enn de 
andre laboratoriene, men dette skyldes i stor grad ulik rapportering fra NLSH Bodø i forhold 
til de øvrige sykehusene. UNN har det laveste antall analyser pr. bioingeniør årsverk. 
Lønnsnivået uttrykt som årslønn pr. bioingeniør årsverk viser betydelige forskjeller. Det 
høyeste nivået påvises i Helse Finnmark HF. Helse Finnmark HF har en høyere lønnskostnad 
pr. analyse enn Helgelandssykehuset HF. UNN har høyest lønnskostnader pr. analyse.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
3 Lipider er en klasse upolare organiske forbindelser som hovedsakelig består av karbon og hydrogen. 
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Harstad ligger høyest i nettokostnad pr. analyse med en pris på kr. 45,40 pr. analyse. 
Gjennomsnittlig kostnad pr. analyse i Helse Nord er kr. 30,31. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør slutter seg i all hovedsak til konklusjonene i rapporten ”Laboratorieprosjektet i 
Helse Nord”.  Denne rapport har først og fremst sin verdi i beskrivelse av virksomheten ved 
laboratoriene. Dette gir grunnlag for sammenligning av aktivitet, effektivitet og 
ressursforbruk, noe som igjen er viktig for å kunne ta stilling til tiltak for å effektivisere 
driften.  
 
Rapporten gir et godt grunnlang for sammenligning mellom lokalsykehusene. Helse Finnmark 
HF har en høyere lønnskostnad pr. analyse enn Helgelandssykehuset HF. En del av dette 
skyldes høyere lønnskostnader i Finnmark.  
 
Datagrunnlaget er beheftet med usikkerhet, spesielt i forhold til effektivitetsmål fra NLSH 
Bodø. Bortsett fra dette gir den et tilfredsstillende inntrykk av ”det store bildet” og kan 
således benyttes til sammenlikning mellom spesielt lokalsykehusene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten ”Laboratorieprosjekt i Helse 

Nord”. Styret tar rapporten til orientering. 
 

2. Styret ber om at rapporten distribueres til alle helseforetak i regionen, og at den brukes i 
arbeidet med å effektivisere laboratoriedriften. 

   
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport av 30. november 2010  
  ”Laboratorieprosjekt i Helse Nord – et prosjekt med fokus på  

medisinsk biokjemi” 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/812-13/023   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet  
    og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF, 
    oppfølging av styresak 82-2010 
 
 
Vedlagt oversendes rapport fra revisjonsselskapet Deloitte etter deres revisjon av 
internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF.  
 
Denne styresaken vil kort oppsummere innholdet i rapporten, og den er en oppfølging av 
styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF som ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i ekstraordinært styremøte, den 30. juni 2010, jf. styrets vedtak – punkt 5: 
 
Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord RHF om å iverksette 
ekstern revisjon av internkontrollsystemet i Nordlandssykehuset HF. 
 
Rapporten etter den eksterne revisjonen av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen ved 
Nordlandssykehuset HF viser at det gjennomgående er en bevissthet om og positive 
holdninger til kvalitet og kontroll i helseforetaket. Det er et uttrykt mål hos alle de ansatte at 
de er opptatt av å gjøre en god jobb og bidra til at helseforetaket oppfattes som et trygt sted å 
bli behandlet. Det er ikke avdekket en kultur som tar lett på oppgaver som har betydning for 
pasienters sikkerhet.  
 
Samtidig har revisjonen avdekket at Nordlandssykehuset HF’s internkontroll- og 
kvalitetssystem til dels inneholder vesentlige mangler, og at det ikke tilfredsstiller kravene i 
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene. Internkontrollen gir ikke rimelig grad 
av sikkerhet for at den kliniske virksomheten er under tilfredsstillende kontroll og at 
tjenestene leveres i samsvar med fastsatte kvalitetskrav.  
 
Revisjonsselskapet fremhever i sin rapport at det har vært god dialog med ledelsen ved 
Nordlandssykehuset HF i prosessen, og at det er registrert at ledelsen har en forståelse av de 
kontrollutfordringer helseforetaket står overfor. Videre har revisjonsselskapet merket seg at 
HF-ledelsen har fokus på tiltak som etter deres vurdering er godt tilpasset utfordringene. 
Revisjonsselskapet understreker at det er viktig at ledelsen får nødvendig støtte til å kunne 
arbeide med disse tiltakene over tid.  
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Mangler som er avdekket i Nordlandssykehuset HF’s internkontroll- og kvalitetssystem, og 
som helseforetaket bør gjøre noe med, knytter seg til følgende forhold:  
 
a) Internkontroll- og kvalitetssystemet i helseforetaket er ikke forankret i anerkjente 

rammeverk for intern kontroll.1

 

 Dette betyr at Nordlandssykehuset HF’s kvalitetssystem 
ikke er satt inn i en helhetlig internkontrollsammenheng, noe som øker risikoen for at 
internkontrollsystemet ikke er dekkende og tilpasset virksomhetens behov.  

Kvalitetssystemet i Nordlandssykehuset beskriver kun krav til internkontroll på områdene 
kvalitet, informasjonssikkerhet og HMS. Det fremgår ikke hvordan og om 
kvalitetssystemet sikrer at det er tilstrekkelig internkontroll i forhold til andre regelverk, 
mål og vedtak som gjelder for helseforetaket.  

 
b) Docmap, som er helseforetakets (og foretaksgruppens) kvalitetssystem, er ikke tatt i bruk 

som forutsatt:  
• Kvalitetssystemet mangler styrende dokumenter på flere områder, blant annet knyttet 

til samhandling, prioritering og rapportering.  
• Enkelte styrende dokumenter er i liten grad selvforklarende og har resultert i at de har 

blitt forstått og praktisert ulikt i forskjellige enheter i helseforetaket.  
• Mange prosedyrer er ikke beskrevet, og mange beskrevne prosedyrer er ikke lagt inn.  
• Ansvarsforhold knyttet til prosedyrer er ikke tilstrekkelig avklart.  
• Mange overlappende prosedyrer/samme type prosedyre er beskrevet i mange enheter.  
• Mange av dokumentene i Docmap er lagt inn med en dokumenttype som ikke 

samsvarer med innholdet i dokument.  
• Det er ikke gitt retningslinjer for hva som skal arkiveres av resultatdokumenter.  

 
c) Helseforetaket har pr. i dag ikke et enhetlig avviksrapporteringssystem. Dette har ført til 

ulik praksis innenfor helseforetaket. Dagens rutiner gir ikke sikkerhet for at alle avvik blir 
meldt og behandlet i henhold til helseforetakets retningslinjer.  
 
I spørreundersøkelsen til ledere og ansatte i Nordlandssykehuset HF som 
revisjonsselskapet Deloitte har gjennomført i prosessen, kommer det frem at det er 
forskjellig meldekultur i helseforetaket, og at det er uklart for mange hva som skal meldes 
og at avvik som skulle vært meldt, ikke blir meldt.  

 
d) Det er ikke etablert tilstrekkelige rutiner og kontrollmekanismer som gjør det mulig for 

lederne å følge opp at kravene i helseforetakets kvalitetssystem blir etterlevd. Det fremgår 
også av spørreundersøkelsen og i intervju at fastsatte krav ikke er tilstrekkelig 
kommunisert, og at flere ledere ikke er kjent med innholdet i sentrale retningslinjer. Dette 
har ført til at flere av de krav som er satt til oppfølging av internkontroll og kvalitet ikke er 
fulgt opp som forutsatt i helseforetaket. Dette gjelder blant annet at:  

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Dette kan for eksempel være COSO, Turnbull, COCO, EFQM eller ISO. 
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• risikovurderinger ikke gjennomføres som forutsatt, 
• ledelsens gjennomgang kun utføres unntaksvis,  
• interne revisjoner i liten grad gjennomføres,  
• det er i liten grad etablert kvalitetsmål på klinikk-, avdelings- eller enhetsnivå.  

 
e) Det er i liten grad utarbeidet styrende dokumenter knyttet til samhandling i 

Nordlandssykehuset HF. Dette er viktig for å sikre at samhandlingen skjer i henhold til 
overordnede prinsipper, som blant annet bør inneholde en presisering av ansvar, roller, 
struktur og organisering.  
 
Det skjer en omfattende daglig samhandling ved Nordlandssykehuset HF, på tvers av 
enheter, avdelinger og klinikker, og mellom sykehuset og eksterne parter. Manglene ved 
kvalitetssystemet betyr ikke at de fora og løsninger for samhandling som er valgt 
nødvendigvis er lite hensiktsmessige, men på grunn av at de i liten grad er dokumentert 
fører dette til at det blir svært vanskelig å ha oversikt over den samlede internkontrollen i 
behandlingskjeden.  

 
Revisjonen gjennomført av Deloitte oppfatter fordelingen av oppgaver og ansvar for 
internkontroll og kvalitetssystemer som fragmentert og uklar, og ikke i tilstrekkelig grad 
tilpasset helseforetakets behov.  
 
Helseforetakets ledelse har det overordnede ansvaret for internkontroll og kvalitetssikring, 
men dette ansvaret synes ikke å ha blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Manglende 
informasjons- og rapporteringsrutiner samt manglende rutiner knyttet til overvåking av 
internkontrollen har redusert HF-ledelsens mulighet til å fange opp avvik, mangler og andre 
forhold av betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Heller ikke på klinikknivå har det vært 
tilstrekkelige systemer og rutiner for å kunne ivareta ledelsesansvaret for internkontrollen.  
 
Kvalitets- og arbeidsmiljøgruppene synes å være tillagt oppgaver og ansvar som i noen grad 
er overlappende med linjeledernes ansvar, og som derfor kan skape usikkerhet om hvor 
ansvaret faktisk er plassert.  
 
Seksjon for kvalitet og arbeidsmiljø er tillagt en rolle knyttet til tilrettelegging av systemer for 
internkontroll og kvalitetssikring samt opplæring og støtte for klinikkene i dette arbeidet. 
Seksjonen har ikke i tilstrekkelig grad fanget opp og møtt klinikkenes behov for opplæring, 
veiledning og systemstøtte. Seksjonen har heller ikke fungert som en aktiv pådriver for 
internkontroll/kvalitetsarbeidet i klinikkene.  
 
Det er ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret at dokumenter som legges inn i Docmap følger 
fastsatte standarder for dokumentstyring og -innhold. Dette har blant annet ført til at 
prosedyrene som har blitt lagt inn har vært mangelfulle, og at systemet ikke er blitt tatt i bruk 
som forutsatt.  
 
Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak for å sikre at vedtatt funksjonsfordeling er 
identifisert og gjort kjent i helseforetaket. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om Helse 
Nord RHF kunne kommunisert funksjonsfordelingen til helseforetakene på en mer 
hensiktsmessig måte. 
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Helse Nord RHF har foreløpig ikke tatt i bruk effektive virkemidler for å sikre og kontrollere 
at oppgaver gjennomføres i tråd med vedtatt funksjonsfordeling. Dette fratar imidlertid ikke 
Nordlandssykehuset HF for sitt ansvar med å sikre at vedtakene etterleves.  
Strukturen i Docmap gir i liten grad muligheter for å hente ut informasjon knyttet til 
samhandling og aktiviteter i pasientforløp. Strukturen er tilrettelagt for å hente ut informasjon 
på organisasjonsnivå, og den er ikke innrettet slik at det er mulig å vurdere om prosesser blir 
gjennomført med tilstrekkelig kontroll og kvalitet. Prosessene representerer de tjenestene 
helseforetaket leverer og er derfor en av de viktigste dimensjonene å ha kontroll på.  
 
Styret og ledelsen ved Nordlandssykehuset HF har etter sommeren 2010 tatt viktige 
beslutninger om å iverksette tiltak for å rette opp svakhetene i helseforetakets internkontroll- 
og kvalitetssikringssystem. Det er startet et planmessig arbeid i klinikkene for å få tatt i bruk 
kvalitetssystemet fullt ut.  
 
Videre er det startet en prosess for å implementere konkrete tiltak rettet mot pasientsikkerhet 
og kvalitet. Dette innebærer blant annet tiltak for å styrke bruken av det pasientadministrative 
systemet, innføre pasientsikkerhetsvisitter, utnytte informasjon i det pasientadministrative 
systemet til bruk ved oppfølging av vedtatte funksjonsfordelinger i helseforetaket, 
identifisering av behandlingsrisiko gjennom implementering av Global Trigger Tool samt 
innføring av sjekklisten Trygg kirurgi.  
 
Tiltakene som er initiert og iverksatt på helseforetaks- og klinikknivå vil være viktige bidrag 
for å styrke internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i helseforetaket. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte om Nordlandssykehuset HF – Ekstern 

revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til alle helseforetakene i Helse Nord og 

følge opp at konklusjonene i rapporten gjennomgås i helseforetakene med henblikk på 
konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring.  

 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport fra revisjonsselskapet Deloitte – november 2010  
  ”Nordlandssykehuset HF – Ekstern revisjon av internkontrollsystemet  

og kvalitetssikringen” 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved  

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 
 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 20. mai 2009 styresak 38-2009 
Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord. Etter at den første rapporten ble 
utarbeidet for 2007 og 2008, ble det utarbeidet rapporter for hvert tertial i 2009 og 2010. Det 
er også gjort en sammenligning av DPS-ene og sykehusavdelingene innenfor psykiatri. I 
denne styresaken presenteres resultatene av sammenligningen pr. 2. tertial 2010 for 
lokalsykehusene i Helse Nord. 
 
Innledningsvis i saksfremlegget gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen med 
arbeidet. Det gis også en kort oppsummering av resultatene. I saksutredningen gis en 
grundigere oppsummering av resultatene samt forslag til hvilke områder innenfor den enkelte 
sykehusenhet som bør prioriteres i det videre arbeid. Det vises for øvrig til rapporten pr. 2. 
tertial 2010 for mer detaljerte resultater. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2009 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet for 
landets helseforetak. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har lavest 
kostnadsnivå i Helse Nord med en indeks på 1,09. Med en kostnadsindeks på 1,20 for Helse 
Nord samlet og en samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 mrd. kroner, 
utgjør kostnadsforskjellen fra gjennomsnittet i landet om lag 1 mrd. kroner. Forskjellen fra det 
regionale helseforetaket som har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,04) utgjør om lag 800 
mill. kroner. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene og ha et 
særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med.  
 
Forskjellene i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige 
regionale helseforetak er langt utover det ”Magnussenutvalget” legger til grunn (9,5 %) som 
”absolutte” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussenutvalget” og kostnadsnivået til Helse 
Nord i henhold til SAMDATA 2009 utgjør 10,5 % -poeng, eller 525 mill. kroner med et 
kostnadsgrunnlag på omlag 5 mrd. kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Sammenligning mellom Nordlandssykehuset Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund viser at en 
betydelig del (%-andel) av kostnadsforskjellen mellom disse to enhetene (indeks på 
henholdsvis 1,09 og 0,97 i SAMDATA) er knyttet til forskjell i lønnsnivå.  
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som redskap for 
aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå.  En viktig 
målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å 
benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå 
innen sykehus.  
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Ved å bryte ned data på denne måten, er det mulig å identifisere virksomhetsområder (både 
geografiske og funksjonelle) som har særlig høyt eller særlig lavt kostnadsnivå. Denne 
dokumentasjonen legger følgelig til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan 
lære av enheter med lavt kostnadsnivå.  
 
Rapportene har i noen grad bidratt til at enheter med høyt kostnadsnivå har søkt kunnskap om 
organisering og drift hos enheter med lavt kostnadsnivå, og dessuten bidratt til å initiere 
internt forbedringsarbeid. 
 
Resultater pr. 2. tertial 2010 
Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehus pr. 2. tertial 2010 
Tabellene 1 og 2 viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet pr. 2. tertial 
2010. Når det gjelder innholdet i tabellenes kolonner vises til definisjonene i kapitlene 6.1 og 
6.2 i selve rapporten. 
 
Tabell 1 viser at Lofoten med en kostnadsindeks på 0,91 pr. 2. tertial, har lavest kostnadsnivå, 
mens Kirkenes med en indeks på 1,15, har det høyeste kostnadsnivået. Lofoten har derved et 
kostnadsnivå på 91 % av gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Kirkenes sitt 
kostnadsnivå er 26 % høyere enn Lofoten sitt, målt som kostnad pr. DRG-poeng, jf. nest siste 
kolonne i tabellen. Omsatt til nasjonale referanser (Norge =1,00) viser siste kolonne i tabellen 
at Lofoten sitt kostnadsnivå er beregnet å være 5 % høyere enn gjennomsnittet for 
SAMDATA 2009. Siste kolonne viser også at nivået til de enhetene som inngår i 
sammenligningen er beregnet å være 15 % høyere enn SAMDATA. 
  
Tabell 1: Kostnad pr. DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i 
   forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA  

pr. 2. tertial 2010. 
 
Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"

Sykehusenhet grunnlag R082010 poeng 082010 DRG-poeng nivå til lavest 082010
HAMMERFEST 201 720 887 4 731                  42 634 1,10 1,21 1,27
HARSTAD 201 865 720 5 658                  35 677 0,92 1,01 1,07
KIRKENES 139 809 924 3 154                  44 335 1,15 1,26 1,33
LOFOTEN 90 031 582 2 557                  35 204 0,91 1,00 1,05
MOSJØEN 77 196 487 2 089                  36 959 0,96 1,05 1,11
NARVIK 116 671 231 2 834                  41 161 1,07 1,17 1,23
RANA 156 767 092 4 253                  36 862 0,96 1,05 1,10
SANDNESSJØEN 121 325 210 3 406                  35 622 0,92 1,01 1,07
VESTERÅLEN 129 072 103 3 304                  39 064 1,01 1,11 1,17
Totalt 1 234 460 235 31 986                38 593 1,15  
 
Tabell 2 viser at Lofoten sammen med Sandnessjøen har den høyeste arbeidsproduktiviteten 
med et nivå som er 10 % bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord. I den andre enden av 
skalaen har Kirkenes en arbeidsproduktivitet som er 89 % av gjennomsnittet til 
lokalsykehusene i Helse Nord. 
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Tabell 2: DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell 2. tertial 2010 og 2009, 
totalt 

 
Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå   høyest
HAMMERFEST 339,6 4,3 30,0 313,9 4 731      15,1 0,91 0,83
HARSTAD 354,8 0,7 26,1 329,4 5 658      17,2 1,04 0,94
KIRKENES 228,6 4,4 19,2 213,8 3 154      14,8 0,89 0,81
LOFOTEN 146,5 2,6 8,9 140,2 2 557      18,2 1,10 1,00
MOSJØEN 129,1 1,7 7,0 123,9 2 089      16,9 1,02 0,92
NARVIK 212,8 1,2 17,6 196,4 2 834      14,4 0,87 0,79
RANA 258,0 3,4 23,6 237,8 4 253      17,9 1,08 0,98
SANDNESSJØEN 203,1 0,6 16,8 186,9 3 406      18,2 1,10 1,00
VESTERÅLEN 202,9 3,5 13,3 193,1 3 304      17,1 1,04 0,94
Totalt 2 075,5 22,4 162,4 1 935,4 31 986    16,5 1,00 0,91  
 
Rapporten pr. 2. tertial 2010 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 er i overkant av 4 % (jf. tabell 13 i 

rapporten), og forbedring av arbeidsproduktiviteten er nærmere 6 % sammenlignet med 2. 
tertial 2009 (jf. tabell 25). Aktiviteten er økt med nærmere 5 % pr. 2. tertial 2010 
sammenlignet med samme tidsrom i 2009 (jf. tabell 13). 

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, men 
forskjellen mellom laveste og høyeste kostnadsnivå reduseres sammenlignet med 2009. 
Dette er en konsekvens både av at enheten med lavest kostnadsnivå i 2009, Rana, har økt 
sine kostnader mer enn gjennomsnittet, mens Narvik - som hadde det høyeste 
kostnadsnivået i 2009 - har redusert sine enhetskostnader 

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 21,8 mill. kroner og økt 
mest for Rana med 14,3 mill. kroner i forhold til 2009. 

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen og fagområdet kirurgi i Kirkenes. 

• Rana og Sandnessjøen har ikke lenger lavest kostnadsnivå. 
• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 

kostnadsnivå under gjennomsnittet.  
• Narvik har stor reduksjon i kostnadsnivået fra 2009, som blant annet skyldes reduksjon i 

engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik nå har et kostnadsnivå ned mot 
gjennomsnittet (1,07), har sykehuset den laveste indeksen for arbeidsproduktivitet. Deler 
av dette kan skyldes høy andel ekstern virksomhet.1

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Ved beregning av kostnad per DRG-poeng korrigeres kostnad ned tilsvarende eksterne inntekter. Slik 
korreksjon gjøres ikke for årsverkene, idet vi ikke har kunnskap om hvorvidt denne inntekten er knyttet til 
årsverk eller andre kostnader. Om en har høy ekstern virksomhet vil kostnad per DRG-poeng og 
arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng pr. årsverk kunne gi noe forskjellig resultat. 

 Ingen enheter har lavere kostnader 
enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Lofoten, som har lavest kostnadsnivå, 
har et nivå 5 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
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• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene, hvor Hammerfest har kostnader til 
medisiner og medisinsk materiell som er 25 % over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen 
har kostnader på 73 % av gjennomsnittet. Hammerfest sine kostnader er 71 % høyere enn 
kostnadene til Sandnessjøen og utgjør 17 mill. kroner. 

• For enkelte av enhetene er det store variasjoner i kostnadsindeks mellom periodene 
innenfor fagområdene. 
 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot gjennomsnitt og beste 

resultat er redusert med om lag 30 årsverk fra 2009. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene og fagområdene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er 
redusert sammenlignet med 2009. Forskjellen er redusert fra ca. 630 årsverk i 2009 til ca. 
600 pr. 2. tertial 2010.  

• Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2009 mot best for Harstad, Lofoten og 
Narvik. Størst økning i forskjell for Rana samlet og innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen. 

• Lofoten og Sandnessjøen har høyest arbeidsproduktivitet, mens Narvik har lavest. 
Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Harstad, Lofoten og Mosjøen. Lofoten og 
Sandnessjøen har en arbeidsproduktivitet 10 % over gjennomsnittet, mens 
arbeidsproduktiviteten til Narvik utgjør 87 % av gjennomsnittet. 

• Hammerfest og Kirkenes har høy legebemanning, lav legeproduktivitet og høy andel 
overleger.  

 
Når det gjelder resultater for de enkelte fagområder, vises til saksutredningen samt kapittel 6 i 
rapporten. 
 
I figurene 1 og 2 er utvikling vist i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 
til 2. tertial 2010. For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 
(arbeidsproduktivitet) i rapporten. Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og 
laveste kostnadsnivå samt høyeste og laveste arbeidsproduktivitet er redusert siden 2007.  
Figurene viser også at der er en del variasjon i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet mellom 
tertialene. Årsakene til dette bør analyseres nærmere. 
 
Figur 1: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2. tertial 2010 for  

lokalsykehusene.  
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Figur 2: Indeks for DRG pr. årsverk 2007 til 2. tertial 2010 for lokalsykehusene.  
 

 
 
Utviklingsområder 
Som det går frem av tabell 1 i saksutredningen, utgjør samlet omsetning for helseforetakene 
om lag 6,7 mrd. kroner pr. 2. tertial 2010. Av tabellen går det frem at den virksomheten som 
inngår i sammenligningen utgjør 1,2 mrd. kroner pr. 2. tertial 2010. Når arbeidsgiveravgift, 
pensjon og avskrivninger inkluderes, utgjør dette 1,4 mrd. kroner, det vil si 21 % av samlet 
omsetning. Av tabellen går det frem at store virksomheter som somatikk i Bodø og Tromsø 
samt psykiatri ikke inngår i sammenligningen. I et styrket arbeid med benchmarking vil det 
bli søkt etablert et mer systematisk opplegg også for denne delen av virksomheten. 
  
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. Dette 
gjelder blant annet ulik organisering. Når det gjelder aktivitetsmålet som er benyttet for 
servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene 
(spesielt innenfor laboratoriene) tolkes med varsomhet, siden en betydelig del av 
laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i 
omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå, siden denne 
virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor 
laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet 
innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: 
• høy andel virksomhet rettet mot kommunene 
• høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet  
• lav produktivitet i laboratoriedriften 
 
For å skille årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer 
spesifikke data. Dette gjelder også de øvrige servicevirksomhetene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon. 
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
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3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.   

 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Utredning 

Rapport av 12. november 2010 – Sammenligning av kostnader i  
   lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2010 
 
   Vedlegget (rapporten) er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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UTREDNING 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 20. mai 2009 styresak 38-2009 
Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord. Etter at den første rapporten ble 
utarbeidet for 2007 og 2008, ble det utarbeidet rapporter for hvert tertial i 2009 og 2010. Det 
er også gjort en sammenligning av DPS-ene og sykehusavdelingene innenfor psykiatri. I 
denne utredningen presenteres resultatene av sammenligningen pr. 2. tertial 2010 for 
lokalsykehusene i Helse Nord. 
 
Innledningsvis gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen med arbeidet. I tillegg 
beskrives hovedinnholdet i analyseopplegget, viktige usikkerhetsfaktorer samt en beskrivelse 
av samlet datagrunnlag og hvordan dette er avgrenset.  
 
Resultatene i utredningen og rapporten presenteres i form av forskjeller i kostnadsnivå målt 
mot enheten med lavest kostnadsnivå innenfor det enkelte fagområde. Forskjellene er 
omregnet til helårseffekter med grunnlag i andel av årsaktivitet. Tilsvarende er gjort for 
forskjellene i arbeidsproduktivitet hvor forskjellene i årsverk er målt mot den enheten som har 
høyest arbeidsproduktivitet. 
 
Avslutningsvis i utredningen analyseres sammenhengen mellom forbruk, folkemengde i eget 
opptaksområde og kostnadsnivå. 
   
Analyseopplegget  
Sykehusenhetene er inndelt i fagområder som medisin, kirurgi osv. og dette ansees å være 
hensiktmessig for formålet. Gjennom slik inndeling oppnår en stor grad av samsvar med 
ansvarspunkter i den enkelte organisasjon. Ulik organisering, gruppering og bokføring av 
kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, 
er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. Vi har søkt å 
begrense korreksjonene for å sikre at de forskjellene som fremkommer skal kunne spores til et 
ansvarsnivå i organisasjonen. Sammenlignbarhet må derfor avveies mot sporbarhet. De 
korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 
1 i rapporten.  
 
Rapporten pr. 2. tertial 2010 viser at det fortsatt er til dels betydelige forskjeller i kostnadene 
pr. DRG-poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk pr. DRG-poeng) mellom sykehusenheter 
og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte 
beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold 
til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten pekes det på områder 
som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet 
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kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for 
forbedring.  
 
Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en 
kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader 
og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes ulike forhold som for eksempel at 
sykehusenheten har: 
• høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier 
• merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen 
 
Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 i rapporten der det redegjøres for hvordan 
datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og dessuten 
beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: 
• Inntektsmodellen i Helse Nord 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personaldatasystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL 
(Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tabell 1 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF-ene i Helse Nord 
(ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved 
etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt 
utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht 
hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning 
av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. 
Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på 
fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike 
områder. 
 
Tabell 1 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som 
inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag pr. HF og 
sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den 
enkelte sykehusenhet som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for 
Helse Nord samlet på 6.877 mill. kroner 2. tertial 2010, er det omlag 1.234 mill. kroner (1.433 
mill. kroner når avskrivninger og sosiale kostnader inkluderes) som er gjenstand for 
sammenligning i denne rapporten dvs. om lag 21 % av virksomhetenes samlede omsetning.  
 
Avgrensningen til lokalsykehusenes somatiske virksomhet innebærer at Helse Nords største 
virksomheter, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, Nordlandssykehuset 
(NLSH) Bodø samt virksomheten innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), ambulanse og pasienttransport, ikke inngår som del av denne analysen. Tabellen viser 
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også at andelen av virksomhet som inngår er større for Helgeland og Finnmark enn for NLSH 
og UNN. 
 
Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i  

Sammenligningen pr. 2. tertial 2010 
 
Sum av RE082010   Inngår i 
HF Sykehusenhet Totalt sammenlign 

Finnmark 
FINNMARK 
FELLES 418 554 710  

 
FINNMARK 
PSYKIATRI 151 366 681  

 HAMMERFEST 235 562 497 201 720 887 
  KIRKENES 168 387 925 139 809 924 
Totalt Finnmark   973 871 812 341 530 811 

Helgeland 
HELGELAND 
FELLES 362 218 526  

 
HELGELAND 
PSYKIATRI 101 566 872  

 MOSJØEN 85 110 412 77 196 487 
 RANA 172 297 450 156 767 092 
  SANDNESSJØEN 133 585 242 121 325 210 
Totalt Helgeland   854 778 502 355 288 788 
NLSH BODØ SOMATIKK 783 907 446  
 LOFOTEN 115 579 115 90 031 582 
 NLSH FELLES 484 580 562  
 NLSH FELLES  1 014 210  
 NLSH PSYKIATRI 8 712 209  
 NLSH PSYKIATRI  361 036 756  
  VESTERÅLEN 154 539 767 129 072 103 
Totalt NLSH   1 909 370 065 219 103 685 
UNN HARSTAD 232 985 500 201 865 720 
 NARVIK 135 028 396 116 671 231 

 
TROMSØ 
SOMATIKK 1 647 757 685  

 UNN FELLES 681 703 906  
  UNN PSYKIATRI 442 246 639  
Totalt UNN   3 139 722 126 318 536 952 
Totalt   6 877 742 505 1 234 460 235 

 
I tabell 2 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 1.234 mill. kroner som analyseres, er 
fordelt på helseforetak og fagområde. 
 
Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som 
teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all medisinsk 
kontortjeneste kategorisert under dette området med grunnlag i stillingskoden ”sekretær”.  
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Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den 
grad noen av lokalsykehusenhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, 
revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor medisinsk fagområde. 
 
Fagområdet ”kirurgi” omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har virksomhet 
innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. 
 
I vedlegg 6 i rapporten er vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som inngår i de 
ulike fagområdene i den enkelte lokalsykehusenhet.  
 
Tabell 2: Kostnadsgrunnlag pr. 2. tertial 2010 fordelt pr. fagområde og HF  
 
Sum av RE082010 HF
Fagområde Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
ANNET 5 618 248 -677 705 207 1 547 712 6 488 462
BARN 14 265 162 14 265 162
DRIFT 66 954 985 79 976 699 42 531 741 62 461 029 251 924 454
FØDE/GYN 26 554 351 18 684 927 12 685 612 19 748 634 77 673 524
HAB/REHAB 13 155 245 12 099 500 10 711 903 12 216 622 48 183 270
KIRURGI 54 170 612 61 028 071 41 854 679 60 129 806 217 183 168
KLINISK SERVICE 3 457 458 2 196 622 7 520 797 13 174 877
LABORATORIE 12 943 332 15 310 087 10 798 869 12 660 264 51 712 551
MEDISIN 67 450 320 85 633 645 50 832 983 63 003 291 266 920 239
OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 66 082 473 69 717 161 42 820 595 69 596 451 248 216 679
RADIOLOGI 10 878 626 11 319 782 6 867 097 9 652 346 38 717 850
Totalt 341 530 811 355 288 788 219 103 685 318 536 952 1 234 460 235  
 
Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader pr. DRG-poeng som 
presenteres: 
• Administrasjon 
• Ambulanse 
• Psykiatri 
• Rus 
• Pasienttransport 
• Gjestepasienter 
• TNF-hemmere 
• Behandlingshjelpemidler 
• Andre felleskostnader 
 
Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, 
Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 1). Til sammen utgjør disse kostnadene 
om lag 1.707 mill. kroner pr. 2. tertial 2010 ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. I 
vedlegg 4 i rapporten er vist hvordan felleskostnadene er fordelt på fagområde innenfor hvert 
HF. I vedlegg 7 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor 
felleskostnadene. 
 
Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må 
kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele 
virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere 
kostnadsgrunnlaget tilsvarende inntektene ved eksternt finansiert virksomhet; for eksempel 
felles akuttmottak, barnehager, boliger med mer.  
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Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av 
eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater for slike 
virksomheter avhengig av om en måler kostnad pr. DRG-poeng eller DRG-poeng pr. årsverk. 
 
Kostnader og aktivitet knyttet til poliklinisk virksomhet (med unntak for laboratorier og 
røntgen) inngår i sammenligningen. For 2008 og 2009 er denne aktiviteten målt som 
poliklinikkpoeng omgjort til DRG-poeng, jf. avsnitt 5.5 i rapporten. .  
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette 
gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. 
Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det 
er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for 
analysen. 
 
Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av 
vedleggene 6 og 7, er tidligere gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte 
helseforetak. I tabellene 9 og 10 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. 
2. tertial 2010 som inngår i analysen. 
 
Tabell 3: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. 2. tertial fordelt på  
  sykehusenhet 
 

 
Sykehusenhet Sum av RE082010 Sum av DRG inkl pol 082010 Sum av NTO årsv 082010
HAMMERFEST 201 720 887 4 731,5 313,9
HARSTAD 201 865 720 5 658,1 329,4
KIRKENES 139 809 924 3 153,5 213,8
LOFOTEN 90 031 582 2 557,4 140,2
MOSJØEN 77 196 487 2 088,7 123,9
NARVIK 116 671 231 2 834,5 196,4
RANA 156 767 092 4 252,8 237,8
SANDNESSJØEN 121 325 210 3 405,9 186,9
VESTERÅLEN 129 072 103 3 304,1 193,1
Totalt 1 234 460 235 31 986,5 1 935,4  
 
Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå 
For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et 
høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi 
beregnet R2. Figur 1 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå pr. 2. 
tertial 2010. Sammenhengen er sterk med en R2 på 0,8286. Om Narvik holdes utenfor øker R2 

til 0,89. Dette kan skyldes at Narvik har en større andel ekstern virksomhet i forhold til 
totalvirksomheten enn de øvrige enhetene.  
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Figur 1: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2. tertial  
  2010, samlet  

 

 
 
Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2. tertial 2010, samlet 

 

 
 

Forholdet mellom kostnadsnivå og totalvolum 
I figur 3 er vist sammenhengen mellom kostnadsnivå og sykehusenhetens størrelse målt som 
totale DRG-poeng pr. 2. tertial 2010. Som det går frem av figuren gir dataene liten støtte for 
at der er sammenheng mellom totalvolum og kostnadsnivå (R2 på 0,0004) for 
lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det betyr at virksomhetens størrelse ikke forklarer 
forskjeller i kostnadsnivå. 
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Figur 3: Forholdet mellom kostnadsnivå og totalvolum pr. 2. tertial 2010, samlet 
 

  
 
Resultater pr. 2. tertial 2010 
Nedenfor gis en kort oppsummering av resultatene pr. 2. tertial 2010. I hovedsak 
sammenlignes 2. tertial 2010 mot samlet resultat for 2009. Når det gjelder utvikling i 
arbeidsproduktivitet vil sammenligning mot samlet resultat for 2009 ikke gi et riktig bilde av 
utviklingen for den enkelte sykehusenhet fordi det ved beregning av årsverk pr. 2. tertial ikke 
er korrigert for uttak av ferie.  
 
At det ikke er korrigert for uttak av ferie innebærer at volumet av arbeidskraft/årsverk 
undervurderes i 1. og 3. tertial mens det overvurderes i 2. tertial. Dette fører igjen til at 
arbeidsproduktiviteten 1. og 3. tertial overvurderes mens den undervurderes 2. tertial. 
Virksomheten de første 8 månedene, med mye ferieavvikling, vil derfor fremstå med lavere 
produktivitet enn året samlet, uten at dette nødvendigvis betyr at produktiviteten er lavere. Vi 
har derfor også valgt å sammenligne nivået pr. 2. tertial 2010 mot tilsvarende periode i 2009.  
 
Sammenligningen viser at produktiviteten målt som DRG-poeng pr. årsverk er 5,6 % 
høyere 2. tertial 2010 enn den var i samme periode i 2009.  
 
Det relative forhold mellom sykehusenhetene og forskjellene i arbeidsproduktivitet, målt i 
årsverk, påvirkes ikke av dette siden alle sykehusenhetene behandler dette likt. 
 
Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus pr. 2. tertial 2010 
Rapporten pr. 2. tertial 2010 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 er i overkant av 4 % (jf. tabell 13 i 

rapporten) og forbedring av arbeidsproduktiviteten er nærmere 6 % sammenlignet med 2. 
tertial 2009 (jf. tabell 25). Aktiviteten er økt med nærmere 5 % pr. 2. tertial 2010 
sammenlignet med samme tidsrom i 2009 (jf. tabell 13). 

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, men 
forskjellen mellom laveste og høyeste kostnadsnivå reduseres sammenlignet med 2009. 
Dette er en konsekvens både av at enheten med lavest kostnadsnivå i 2009, Rana, har økt 
sine kostnader mer enn gjennomsnittet, mens Narvik - som hadde det høyeste 
kostnadsnivået i 2009 – har redusert sine enhetskostnader. 
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• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 21,8 mill. kroner og økt 
mest for Rana med 14,3 mill. kroner i forhold til 2009. 

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen og fagområdet kirurgi i Kirkenes. 

• Rana og Sandnessjøen har ikke lenger lavest kostnadsnivå. 
• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 

kostnadsnivå under gjennomsnittet.  
• Narvik har stor reduksjon i kostnadsnivået fra 2009, som blant annet skyldes reduksjon i 

engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik nå har et kostnadsnivå ned mot 
gjennomsnittet (1,07), har sykehuset den laveste indeksen for arbeidsproduktivitet. Deler 
av dette kan skyldes høy andel ekstern virksomhet.2

• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene hvor Hammerfest har kostnader til 
medisiner og medisinsk materiell som er 25 % over gjennomsnittet mens Sandnessjøen 
har kostnader på 73 % av gjennomsnittet. Hammerfest sine kostnader er 71 % høyere enn 
kostnadene til Sandnessjøen og utgjør 17 mill. kroner. 

 Ingen enheter har lavere kostnader 
enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Lofoten, som har lavest kostnadsnivå, 
har et nivå 5 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 

• For enkelte av enhetene er det store variasjoner i kostnadsindeks mellom periodene 
innenfor fagområdene. 
 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot gjennomsnitt og beste 

resultat er redusert med om lag 30 årsverk fra 2009. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene og fagområdene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er 
redusert sammenlignet mot 2009. Forskjellen er redusert fra ca. 630 årsverk i 2009 til ca. 
600 pr. 2. tertial 2010.  

• Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2009 mot best for Harstad, Lofoten og 
Narvik. Størst økning i forskjell for Rana samlet og innenfor fagområdet medisin i 
Sandnessjøen. 

• Lofoten og Sandnessjøen har høyest arbeidsproduktivitet mens Narvik har lavest. 
Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Harstad, Lofoten og Mosjøen. Lofoten og 
Sandnessjøen har en arbeidsproduktivitet 10 % over gjennomsnittet mens 
arbeidsproduktiviteten til Narvik utgjør 87 % av gjennomsnittet. 

• Hammerfest og Kirkenes har høy legebemanning, lav legeproduktivitet og høy andel 
overleger.  

 
I figurene 4 og 5 er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 
til 2. tertial 2010. For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 Ved beregning av kostnad per DRG-poeng korrigeres kostnad ned tilsvarende eksterne inntekter. Slik 
korreksjon gjøres ikke for årsverkene, idet vi ikke har kunnskap om hvorvidt denne inntekten er knyttet til 
årsverk eller andre kostnader. Om en har høy ekstern virksomhet vil kostnad per DRG-poeng og 
arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng per årsverk kunne gi noe forskjellig resultat. 
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(arbeidsproduktivitet) i rapporten. Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og 
laveste kostnadsnivå samt høyeste og laveste arbeidsproduktivitet er redusert siden 2007. 
Figurene viser også at der er en del variasjon i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet mellom 
tertialene. Årsakene til dette bør analyseres nærmere. 
 
Figur 4: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2. tertial 2010 for  

lokalsykehusene 
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Figur 5: Indeks for DRG pr. årsverk 2007 til 2. tertial 2010 for lokalsykehusene  
 

 
 
 

 
 

 
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng (beregnet helårseffekt 2. tertial 2010) for 
lokalsykehusene 
I tabell 4 er vist kostnadsforskjell målt i mill. kroner mot laveste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har 
lavest kostnadsnivå fremkommer med ”-” i tabell 4.  
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Forskjellene som presenteres pr. 2. tertial 2010 i tabellene nedenfor er omregnet til 
helårseffekter med utgangspunkt i forholdet mellom aktiviteten 2. tertial 2010 og samlet 
aktivitet i 2009. Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 1 kan både skyldes egen 
forbedring/forverring og endring i nivået til beste enhet. 
 
At Lofoten, som representerer det laveste kostnadsnivået, fremkommer med kostnadsforskjell 
på 14,2 mill. kroner i tabell 4 skyldes at Lofoten innenfor de fleste av områdene har et 
forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Deler av disse forskjellene kan 
skyldes ulik organisering og kan derfor være urealiserbar. 
 
Tabell 4 viser: 
• Størst reduksjon i forskjell mot beste enhet i forhold til 2009 for Narvik og Lofoten med 

henholdsvis 21,8 og 8,8 mill. kroner. Størstedelen av redusert forskjell for Narvik er 
knyttet til drift og skyldes i all hovedsak engangskostnader i 2009 til vedlikehold. Om lag 
halvparten av forbedringen i Lofoten er knyttet til kirurgi og skyldes i hovedsak økt 
aktivitet. 

• For Kirkenes reduseres forskjellen for medisin og kirurgi men øker betydelig for føde/gyn 
og drift. 

• For Vesterålen og Rana øker forskjellen i forhold til beste enhet innenfor de fleste av 
fagområdene. 

• Sandnessjøen viser betydelig reduksjon av forskjell innenfor kirurgi mens den øker 
betydelig innenfor medisin. Aktiviteten innenfor kirurgi er økt betydelig. 

 
Tabell 4: Kostnadsforskjeller 2. tertial 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt 

mot enheten med lavest kostnad pr. DRG innenfor hvert fagområde (mill. 
kroner helårseffekt)  

 
2. tertial 2010 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 12,9          8,7           10,6            -                 15,9               3,4                  3,3                  12,9         6,5           74,2        
HARSTAD 8,2            1,1           7,8              -                 13,0               -                 0,2                  1,1           8,1           39,5        
KIRKENES 8,2            6,8           12,0            -                 8,3                  2,4                  2,1                  10,1         6,9           57,0        
LOFOTEN -            2,5           3,3              -                 3,7                  2,5                  1,0                  1,2           0,0           14,2        
MOSJØEN 3,4            3,3           2,9              -                 4,4                  1,4                  0,9                  -           1,6           17,8        
NARVIK 1,7            5,4           6,1              -                 10,2               4,2                  2,5                  9,1           5,0           44,2        
RANA 5,6            2,2           -              -                 8,1                  4,1                  2,8                  23,0         0,6           46,4        
SANDNESSJØEN 8,6            -          6,1              -                 -                 0,9                  -                 2,6           -           18,2        
VESTERÅLEN 5,9            11,4        4,2              -                 5,0                  3,6                  1,2                  5,3           0,0           36,6        
Totalt 54,4          41,5        53,0            -                 68,5               22,5               14,0               65,4         28,7         348,1       
 
Nivå 2. tertial 2010 mot 2009 

Mottak/intensiv
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFES -1,1           -6,6         0,7               -                 0,8                  0,4                  0,8                  2,9        -0,6        -2,8      
HARSTAD -5,9           -0,6         3,2               -                 -1,7                -                 0,2                  1,1        2,3          -1,4      
KIRKENES -2,3           -3,7         5,8               -                 0,2                  -1,3                -0,7                3,9        -1,2        0,7       
LOFOTEN -3,9           -2,9         1,1               -                 0,7                  -0,7                -0,1                -3,0       -0,1        -8,8      
MOSJØEN -0,2           0,4           0,2               -                 -0,5                -0,2                -0,3                -1,5       -0,2        -2,1      
NARVIK -0,3           -2,8         0,2               -                 -3,2                -0,1                -0,0                -16,7    1,2          -21,8   
RANA 5,6             2,2           -               -                 2,4                  0,7                  0,5                  6,1        -3,2        14,3     
SANDNESSJØ 7,6             -9,0         1,8               -                 -                 -0,6                -0,6                2,6        -         1,8       
VESTERÅLEN 0,3             5,4           3,7               -                 1,8                  0,7                  -0,2                1,2        -1,0        11,9     
Totalt -0,2           -17,6       16,6             -                 0,6                  -1,0                -0,4                -3,4       -2,8        -8,3       
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Forskjeller i arbeidsproduktivitet (DRG-poeng pr. årsverk) pr. 2. tertial 2010 målt i årsverk 
(helårseffekt) for lokalsykehusene 
I tabell 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot høyeste nivå innenfor hvert fagområde for 
de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder 
som har høyest arbeidsproduktivitet fremkommer med ”-” i tabell 5.  
 
Forskjellene som presenteres pr. 2. tertial 2010 i tabellene nedenfor er omregnet til 
helårseffekter med utgangspunkt i forholdet mellom aktiviteten 2. tertial og samlet aktivitet i 
2009. Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold beste enhet kan i tillegg til egen 
endring skyldes endring i nivået til beste enhet. 
 
At Lofoten og Sandnessjøen, som representerer den høyeste arbeidsproduktiviteten, 
fremkommer med en forskjell på henholdsvis 29,5 og 50,0 årsverk i tabell 3 skyldes at en har 
forbedringspotensial mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de fleste 
områdene. 
 
Når det gjelder hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag 
fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet 
for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for 
sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i 
tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet.  
 
Tabell 5 viser: 
• Forskjellen mot beste enhet innenfor hvert fagområde er redusert med 30,7 årsverk i 

forhold til 2009. Harstad, Narvik og Lofoten viser stor forbedring mens Rana viser stor 
forverring. 

• Narvik, Harstad, Kirkenes og Hammerfest har de største forskjellene 
• Stor reduksjon i forskjell innenfor kirurgi og drift, størst reduksjon innenfor kirurgi i 

Sandnessjøen.  
• Stor økning i forskjell innenfor føde/gyn i Kirkenes samt medisin i Rana og Sandnessjøen. 
 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2. tertial 2010 ved lokalsykehusene i  

Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de 
ulike fagområdene, årsverk helårseffekt 

 
2. tertial 2010 

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 24,3               12,9         12,3             4,7                  25,8               0,9                  3,1             20,5     104,5       
HARSTAD 14,4               6,3           9,1               29,4               26,8               -                 3,2             -       89,2          
KIRKENES 10,7               7,1           16,4             28,8               10,5               2,8                  4,9             16,9     98,0          
LOFOTEN 3,5                 0,6           3,3               9,1                  0,1                  2,1                  3,4             7,4        29,5          
MOSJØEN -                 1,5           5,2               1,5                  14,0               3,2                  2,8             3,7        32,0          
NARVIK 7,3                 9,1           5,9               3,0                  27,4               6,1                  4,0             21,3     84,0          
RANA 12,2               2,7           -               -                 12,5               2,4                  5,4             16,6     51,8          
SANDNESSJØEN 19,1               -           4,0               24,5               -                 1,7                  -             0,7        50,0          
VESTERÅLEN 6,9                 7,7           2,4               24,5               5,7                  3,4                  2,9             9,0        62,4          
Totalt 98,4               47,8         58,6             125,6             122,8             22,5               29,5           96,0     601,3        
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Nivå 2. tertial 2010 mot 2009  
Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 6,1               -1,6          -1,6            0,3                 -0,9                0,9                  1,3              -4,8       -0,3            
HARSTAD -5,0             0,4            1,0             2,8                 -11,5              -0,8                0,8              -        -12,3         
KIRKENES 0,9               -4,5          6,3             -1,6               1,8                  0,5                  -0,1             -2,8       0,4             
LOFOTEN -2,0             -4,2          -0,3            0,4                 -0,2                0,1                  -0,5             -9,2       -15,8         
MOSJØEN -2,2             0,9            -0,7            -0,2               0,5                  0,4                  -0,4             -0,7       -2,4            
NARVIK 2,1               -4,7          -1,8            -0,6               -4,1                0,4                  0,6              -10,6     -18,8         
RANA 9,3               2,7            -2,3            -                 4,2                  1,4                  0,7              1,5         17,5           
SANDNESSJØEN 19,1            -17,5        -2,0            -2,2               -                 0,8                  -              -3,1       -4,9            
VESTERÅLEN 3,9               -0,1          2,4             2,7                 -0,6                0,7                  1,0              -4,2       5,9             
Totalt 32,2            -28,7        1,1             1,7                 -10,7              4,4                  3,3              -34,0     -30,7          
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng til medisiner og medisinsk materiell pr. 2. tertial 
2010 for lokalsykehusene 
I tabell 6 er vist kostnader til medisiner og medisinsk materiell. Tabellen viser: 
• Store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene. Deler av disse forskjellene vil kunne 

forklares med forskjeller i pasientsammensettingen. Sammenligning av kostnadene til 
medisinsk materiell mellom lokalsykehusene og Bodø og Tromsø, viser betydelige høyere 
kostnader pr. DRG-poeng i Bodø og Tromsø. 

• Tabellens del 3 viser reduksjon i nivået pr. 2. tertial 2010 mot 2009 samlet og pr. 2. tertial 
2009. Stor vekst for Rana. 

• Høyest nivå i Hammerfest med 25 % over gjennomsnittet, lavest i Sandnessjøen med 73 
% av gjennomsnittet. Hammerfest er 71 % over Sandnessjøen og Vesterålen 56 % over. 

• Kostnadsforskjell på 19,0 mill. kroner (helårseffekt) mot gjennomsnitt for de som har 
høyere kostnader enn gjennomsnittet pr. 2. tertial 2010, en økning på ca. 3 mill. kroner i 
forhold til 2009. Størst forskjell i Hammerfest med ca. 8,4 mill. kroner.  

• Samlet forskjell i forhold til enheten med lavest kostnader på 60,7 mill. kroner 
(helårseffekt), en økning på ca. 5 mill. kroner fra 2009. Størst forskjell for Hammerfest 
med 17,2 mill. kroner. 

• Størst reduksjon i disse kostnadene for Lofoten fra 2009 med et nivå på 90,4 % av nivået i 
2009, jf. tredje siste kolonne i tabellens del 3. Størst økning i Rana med en økning i 
kostnadene pr. DRG-poeng pr. 2. tertial på 16,5 % i forhold til 2009. I forhold til 2. tertial 
2009 en økning på 19,7 %. 
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Figur 6: Indeks kostnader medisiner og medisinsk materiell pr. DRG 2008 - 2010 pr. 
sykehusenhet 

 

 
 
Tabell 6: Medisiner og medisinsk materiell pr. DRG-poeng fordelt på sykehusenhet 2. 

tertial 2010 og 2009 
 
2. tertial 2010 
Medisinsk materKostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt 
HAMMERFEST 28 376 642 4 731         5 997 1,25 1,71 8 415 649 17 247 930 8 415 649     
HARSTAD 29 180 701 5 658         5 157 1,08 1,47 3 111 669 13 665 124 3 111 669     
KIRKENES 11 456 237 3 154         3 633 0,76 1,04 -5 402 671 606 492 -                 
LOFOTEN 11 128 754 2 557         4 352 0,91 1,24 -1 552 433 3 065 363 -                 
MOSJØEN 7 994 516 2 089         3 828 0,80 1,09 -2 827 384 959 638 -                 
NARVIK 11 878 748 2 834         4 191 0,88 1,20 -2 370 085 2 758 944 -                 
RANA 22 957 129 4 253         5 398 1,13 1,54 4 099 428 12 577 943 4 099 428     
SANDNESSJØEN 11 934 225 3 406         3 504 0,73 1,00 -6 457 324 0 -                 
VESTERÅLEN 18 014 568 3 304         5 452 1,14 1,56 3 371 555 9 783 807 3 371 555     
Totalt 152 921 519 31 986 4 781 1,00 1,00 388 405 60 665 241 18 998 301   
 
2009 
Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt 
HAMMERFEST 42 828 354 6 917 6 191 1,29 1,70 9 568 160 17 694 477 9 568 160     
HARSTAD 43 947 221 8 265 5 317 1,11 1,46 4 205 511 13 915 429 4 205 511     
KIRKENES 18 335 467 4 706 3 896 0,81 1,07 -4 293 558 1 235 293 -                 
LOFOTEN 17 408 176 3 617 4 813 1,00 1,32 18 695 4 267 390 18 695          
MOSJØEN 11 353 529 2 966 3 828 0,80 1,05 -2 907 460 576 865 -                 
NARVIK 17 787 059 4 017 4 428 0,92 1,22 -1 527 601 3 191 465 -                 
RANA 30 764 367 6 640 4 633 0,96 1,28 -1 163 630 6 637 197 -                 
SANDNESSJØEN 18 375 499 5 057 3 633 0,76 1,00 -5 941 190 0 -                 
VESTERÅLEN 26 188 037 5 022 5 215 1,08 1,44 2 041 074 7 940 796 2 041 074     
Totalt 226 987 708 47 208 4 808 1,00 1,00 0 55 458 913 15 833 440   
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Nivå 2. tertial 2010 i forhold til 2009 og 2008  
Medisinsk materiell  Relativt nivå Nivå 082010 Nivå 08-2010Nivå 08-2010Nivå 08-2010
Sykehusenhet 12-2008 04-2009  08-2009  12-2009  08-2010 12-2008 04-2009  08-2009  12-2009  04-2010  08-2010 mot 2008 mot 2009 mot 08-2009 mot 04-2010
HAMMERFEST 5 156 5 753 5 691 6 191 5 997 1,15 1,22 1,17 1,29 1,23 1,25 116,3 % 96,9 % 105,4 % 104,0 %
HARSTAD 4 676 5 211 6 157 5 317 5 157 1,05 1,10 1,26 1,11 1,07 1,08 110,3 % 97,0 % 83,8 % 103,2 %
KIRKENES 4 070 4 107 3 923 3 896 3 633 0,91 0,87 0,81 0,81 0,81 0,76 89,3 % 93,2 % 92,6 % 95,4 %
LOFOTEN 4 374 4 848 4 831 4 813 4 352 0,98 1,03 0,99 1,00 0,97 0,91 99,5 % 90,4 % 90,1 % 96,0 %
MOSJØEN 3 998 4 144 3 941 3 828 3 828 0,89 0,88 0,81 0,80 0,77 0,80 95,7 % 100,0 % 97,1 % 106,8 %
NARVIK 4 315 4 354 4 472 4 428 4 191 0,96 0,92 0,92 0,92 0,78 0,88 97,1 % 94,6 % 93,7 % 114,7 %
RANA 4 349 4 704 4 508 4 633 5 398 0,97 1,00 0,93 0,96 1,14 1,13 124,1 % 116,5 % 119,7 % 101,3 %
SANDNESSJØEN 3 651 3 101 3 355 3 633 3 504 0,82 0,66 0,69 0,76 0,69 0,73 96,0 % 96,4 % 104,4 % 109,1 %
VESTERÅLEN 5 095 5 286 5 509 5 215 5 452 1,14 1,12 1,13 1,08 1,21 1,14 107,0 % 104,6 % 99,0 % 96,5 %
Totalt 4 475 4 716 4 868 4 808 4 781 Totalt 106,8 % 99,4 % 98,2 % 102,3 %  
 
Forslag til foretaksvis prioritering av det videre arbeidet 
Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over 
hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en 
sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller 
høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en 
ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået.  
 
Helse Finnmark HF 
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer 
begge sykehusene med et negativt kostnadsavvik i forhold beste resultat innenfor hvert 
fagområde som utgjør nærmere 129 mill. kroner (reduksjon på 2 mill. kroner fra 2009).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 203 (uendret fra 2009) målt mot beste resultat innenfor hvert 
fagområde. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse Finnmark bør ha som mål at en 
innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som 
nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Hammerfest, jf. Rana 
2. Føde/gyn Hammerfest, jf. Harstad og Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jf. Sandnessjøen  
4. Radiologi Hammerfest, jf. Harstad 
5. Drift Hammerfest, jf. Harstad 
6. Medisin Kirkenes, jf. Narvik 
7. Kirurgi Kirkenes, jf. Sandnessjøen 
8. Føde/gyn Kirkenes, jf. Vesterålen og Lofoten 
9. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jf. Sandnessjøen 
10. Drift Kirkenes, jf. Sandnessjøen og Lofoten. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Narvik har et kostnadsnivå 7 % over gjennomsnittet mens Harstad har et kostnadsnivå 
omtrent som Lofoten, som har lavest nivå, med et nivå på 92 % av gjennomsnittet. 
 
Om en bruker beste resultat innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på 
omlag 84 mill. kroner (reduksjon på 23 mill. kroner fra 2009). Forskjellen i antall årsverk 
utgjør 173 (reduksjon på 31 fra 2009) sammenlignet mot beste resultat innenfor hvert 
fagområde.   
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Harstad, jf. kostnader Rana og Narvik 
2. Føde/gyn Harstad, jf. Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jf. Rana og Sandnessjøen 
4. Kirurgi Narvik, jf. Sandnessjøen og Harstad 
5. Føde/gyn Narvik, jf. Vesterålen 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf. Sandnessjøen 
7. Laboratoriet Narvik, jf. Harstad og Sandnessjøen 
8. Radiologi Narvik, jf. Harstad og Sandnessjøen 
9. Drift Narvik, jf. Harstad og Lofoten 
 
Nordlandssykehuset HF 
Lofoten har pr. 2. tertial 2010 lavest kostnader av alle enhetene i sammenligningen, mens 
Vesterålen har utviklet seg fra å ha et nivå godt under gjennomsnittet til å ha et nivå over 
gjennomsnittet. I forhold til beste resultat innenfor hvert fagområde fremkommer de to 
enhetene med en forskjell på til sammen omlag 51 mill. kroner pr. 2. tertial 2010, en økning 
på 3 mill. kroner fra 2009. Vesterålen har en økning på om lag 12 mill. kroner mens Lofoten 
har en reduksjon i forskjell på 9 mill. kroner. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste 
resultat om lag 92 årsverk, en reduksjon på 10 årsverk fra 2009 som i sin helhet er knyttet til 
Lofoten. Vesterålen har en økning på 6 årsverk. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Kirurgi Lofoten, jf. Sandnessjøen 
2. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Lofoten, jf. Sandnessjøen  
3. Laboratoriet Lofoten, jf. Harstad 
4. Medisin Vesterålen, jf. Lofoten og Narvik 
5. Kirurgi Vesterålen, jf. Sandnessjøen og Rana 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Vesterålen, jf. Sandnessjøen 
7. Laboratoriet Vesterålen, jf. Harstad og Sandnessjøen 
8. Drift Vesterålen, jf. Harstad, Mosjøen og Sandnessjøen 
 
Helgelandssykehuset HF 
Alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for 
lokalsykehusene i Helse Nord. Selv om Rana og Sandnessjøen har økt sine relative 
kostnadsnivå, har Helgelandssykehuset et kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse 
Nord. Mosjøen har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til nå å ha et 
kostnadsnivå under snittet. 
 
Sammenlignet mot beste resultat innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 
sykehusenhetene om lag 82 mill. kroner, en økning på 14 mill. kroner i forhold til 2009 som i 
sin helhet er knyttet til Rana. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 134 
årsverk, en økning på 10 årsverk i forhold til 2009. Rana har en økning i forskjellen på 18 
årsverk. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
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1. Medisin Mosjøen, jf. Lofoten 
2. Kirurgi Mosjøen, jf. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jf. Sandnessjøen 
4. Medisin Rana, jf. Harstad 
5. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jf. Sandnessjøen 
6. Laboratoriet Rana, jf. Harstad 
7. Radiologi Rana, jf. Sandnessjøen 
8. Drift Rana, jf. Harstad og Sandnessjøen 
9. Medisin Sandnessjøen, jf. Harstad 
10. Føde/gyn Sandnessjøen, jf. Rana 
 
Forholdet mellom sykehusforbruk og kostnadsnivå 
I tabellene nedenfor er vist sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte 
heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi pr. 1000 innbygger i de ulike sykehusområdene 
fordelt mellom eget foretak og annet foretak i 2009.   
 
Tabell 7 viser totale antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte 
sykehusområde. Kolonnen for ”Egen sykehusenhet” viser volumet av pasienter fra eget 
område i egen sykehusenhet, mens kolonnen ”Sum” viser samlet antall DRG-poeng for 
innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Her inngår DRG-poeng for egne 
pasienter i andre sykehusenheter i eget foretak samt egne pasienter i andre foretak, både 
innenfor og utenfor Helse Nord. For Sandnessjøen sykehusområde, er befolkningen i Bindal 
ekskludert. Disse er derved behandlet på samme måte som i pasientstrømsanalysene. 
Tabell 7 viser at det er betydelige forskjeller i 2009 mellom foretakene både i forhold til 
volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket pr. 1000 
innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Lofoten og Mosjøen har høyest 
forbruk når forbruk utenfor egen sykehusenhet inkluderes 
 
Tabell 7: DRG-poeng innlagte heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi 2009 pr.  

1000 innbygger fordelt på sykehusområde (kilde SKDE) 
 

Boområde Folke-mengde 
2008

Egen sykehus-
enhet

Andre 
enheter i 
eget 
foretak

Andre 
foretak i 
Helse 
Nord

Foretak 
utenfor 
Helse Nord 
inkl private

Sum alle 
behandlings-
steder

Sandnessjøen 27774 144,5 24,4 72,5 48,9 290,2
Mosjøen 16280 121,5 66,9 72,9 22,6 283,8
Rana 32886 150,1 18,1 76,9 19,7 264,8
Lofoten 22217 146,8 86,7 38,1 20,1 291,7
Stokmarknes 29972 144,2 40,4 55,7 18,1 258,4
Narvik 26693 140,5 108,9 9,1 18,3 276,8
Harstad 34517 167,2 67,7 5,1 17,9 258,0
Hammerfest 46660 131,4 7,2 87,2 22,9 248,7
Kirkenes 25832 139,0 16,5 87,9 19,3 262,6
Sum 262831 143,6 43,8 57,1 23,0 267,5  
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Det er i rapporten redegjort for proporsjonale og sprangvise kostnader. Gitt at en må ha en fast 
kapasitet for å kunne levere tjenester, vil sprangvise kostnader kunne forklare høye 
enhetskostnader i områder med lavt volum. I figur 7 har en derfor sammenstilt volum pr. 1000 
innbygger i egen sykehusenhet med kostnadsnivå pr. enhet. Av figuren går det frem at 
datamaterialet gir noe støtte (R2 på 0,3134) for at der er en sammenheng mellom høyt forbruk 
pr. 1000 innbygger i egen sykehusenhet og kostnadsnivået, dvs. at høyt forbruk gir lavt 
kostnadsnivå. I forhold til 2008 er denne sammenhengen styrket. 
 
Figur 7: Forholdet mellom kostnadsnivå og forbruk i 2009 
 

 
 
I figur 8 er vist forholdet mellom størrelsen på pasientgrunnlaget i eget område og kostnader 
pr. DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget gir liten støtte (R2 på 0,0153) for at 
det er slik sammenheng.  
 
Figur 8: Forholdet mellom folkemengde og kostnad pr. DRG-poeng i 2009  
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I figur 9 er vist forholdet mellom selvforsyningsgrad og kostnader pr. DRG-poeng. Av figuren 
går det frem at datagrunnlaget gir noe støtte (R2 på 0,1832) for at det er slik sammenheng. 
Denne sammenhengen er styrket i 2009 i forhold til 2008. 
 
Figur 9: Forholdet mellom kostnadsnivå og selvforsyningsgrad DRG-poeng 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 140-2010 Nasjonal IKT  

– revidert strategidokument 2010-2011 
 
 
Bakgrunn 
Nasjonal IKT har oversendt Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument for 2010-2011 til 
hvert regionalt helseforetak for styrebehandling og vedtak.  
 
Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i 2003. Nasjonal IKT er en 
styringsgruppe for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 
de regionale helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen i 
RHF-ene og Helsedirektoratet (H-dir.), to representanter fra de konserntillitsvalgte, samt 
observatører fra Helsedepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). 
 
Siden etableringen av Nasjonal IKT (NIKT) har det vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens 
representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 ble gruppen styrket med 
konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene.  
 
Om prosessen 
Nasjonal IKT etablerte høsten 2009 en strategigruppe som har utarbeidet Nasjonal IKT’s 
strategi for perioden 2010-2011. Strategien løfter de satsingsområdene som er vesentlige for å 
møte de utfordringer som Nasjonal IKT står overfor i denne strategiperioden, herunder 
Samhandlingsreformen og etableringen av Norsk Helsenett SF.  
 
Utarbeidet strategidokument for 2010-2011 ble behandlet i Nasjonal IKT’s styringsfora, 
prosjekteierforum og styringsgruppen, i begynnelsen av 2010. Gjennom saksbehandlingen 
fremkom det imidlertid at tilgjengelig tid til forankring og arbeid i hvert enkelt RHF med den 
utarbeidede strategien opplevdes som for knapp. RHF-ene hadde innspill man ønsket å 
innarbeide i strategidokumentet. Med bakgrunn i dette ble det gjennomført en revisjon av 
Nasjonal IKT’s strategidokument.  
 
Revidert strategidokument ble godkjent i møte til Nasjonal IKT’s styringsgruppe, den 29. 
april 2010, men ved behandling av strategien i RHF AD-møtet (16. august 2010) fremkom det 
ytterligere innspill. Disse innspillene ble innarbeidet i strategidokumentet, og dokumentet ble 
sendt på høringsrunde til helseforetakene. Mottatte innspill fra HF-ene ble deretter vurdert og 
svart ut. Det ble gitt positive tilbakemeldinger på strategien fra flere hold. RHF AD-møtet ble 
deretter fremlagt endelig versjon av strategidokumentet, jf. vedlegg 1, på møte, den 22. 
november 2010, og Nasjonal IKT’s strategi for 2010-2011 ble godkjent. RHF AD-møtet ba 
også om at strategien oversendes RHF-styrene for godkjenning. 
 
Ved neste oppdatering av strategien (for perioden 2012-2013) vil man vurdere å involvere 
HF-ene i større grad tidlig i prosessen.  
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Satsingsområder i Nasjonal IKT’s strategi 
Basert på status for gjennomføring av Nasjonal IKT’s strategiplan, er følgende 
satsingsområder tatt inn i strategiplanen for 2010 og 2011: 

 
Figur 1 Oversikt over Nasjonal IKT’s satsingsområder 2010 - 2011 
 
Satsingsområde 1: Innhold - Kliniske informasjonsprosesser 
Det langsiktige målbildet for IKT i spesialisthelsetjenesten er helhetlige kliniske 
informasjonssystemer som gir både prosess-, beslutnings- og dokumentasjonsstøtte.  
 
Tiltak:  
• Etablere overordnet plan for utvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) som støtte for 

prosesser, resultatoppfølging, vedtak og dokumentasjon  
• Videreføre Klinisk IKT Fagforum, inkl. utvikle felles målbilde med Fagforum Arkitektur 
• Kartlegge behov for støtte for behandlingsprosesser mellom foretak 
• Videreføre arbeid med IKT-støtte i akuttmottak  
• Pilotere bruk av Definisjonskatalog og standarder på innholdssiden  
• Bidra til å implementere harmonisert teknisk løsning for regionalt eide nasjonale 

kvalitetsregistre 
• Utvikle forskrivings- og ekspedisjonsstøtte for sykehus (Sykehus FEST) 
 
Satsingsområde 2: Struktur - Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
Det langsiktige målbildet er en systemarkitektur for spesialisthelsetjenesten som skal sikre 
sammenheng i pasientkjeden, legge til rette for å gi innsyn i egen journal og kliniske 
resultater, gi en helhetlig arbeidsflate, og gi støtte for arbeidsprosessersystemarkitektur 
 
Tiltak:   
• Velge og videreutvikle endelig rammeverk for tjenestemodell  
• Utarbeide oversikt av hvilke områder en ønsker å etablere nasjonale løsninger 
• Oppnå tettere samarbeid med leverandørene og utvikle HL7-impl.guide 
• Beskrive krav til et felles klinisk dokumentasjonslager 
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• Sette nasjonal standard for klinisk arbeidsflate 
• Utarbeide felles PKI-strategi 
• Etablere felles infrastruktur for sikring av felles web-tjenester  
• Etablere folkeregistertjeneste og nytt hjelpenummer i Norsk Helsenett 
• Etablere nasjonal tilnærming til nynorsk talegjenkjenning 
 
Alt dette skal gjøres på en sikker måte og i tråd med til enhver tid gjeldende normer og lover 
for informasjonssikkerhet.  
 
Satsningsområde 3: Samhandling 
Det langsiktige målbildet for hele helsesektoren er at rett informasjon er tilgjengelig til rett 
person på rett sted og til rett tid – uavhengig av hvor i samhandlingskjeden pasienten befinner 
seg. 
 
Tiltak: 
• Vurdere utredningsprosjekt når Samhandlingsreformen blir konkretisert 
• Understøtte meldingsutbredelse og -utvikling 
• Medfinansiere Test- og godkjenningsordning  
• Medfinansiere enkelte ELIN-prosjekt 
• Understøtte nasjonale fellesgrep knyttet til eResept herunder utvikling av helhetlig 

medikasjonstjeneste for sykehus 
• Understøtte arbeidet med nasjonal Kjernejournal  
• Utrede løsninger knyttet til styrking av pasientrollen 
 
Satsningsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 
Det langsiktige målbildet er at metode, erfaring og utarbeidet materiell skal utvikles ett sted, 
forvaltes i fellesskap, deles nasjonalt og tas i bruk lokalt.  
 
Tiltak: 
• Vurdere og velge teknisk løsning knyttet til bedre kunnskapsdeling rundt Nasjonal IKT’s 

arbeid 
• Samle eksisterende og utarbeide nye kravspesifikasjoner 
• Starte prosjekt knyttet til å beskrive prosess for IKT-prosjekt  
• Samle regionale prosjektporteføljer i en nasjonal oversikt 
 
For detaljer om bakgrunn, mål og mandat og organisering av Nasjonal IKT og for resultater 
fra strategiperioden 2008-2009, samt for utfyllende gjennomgang av hvert satsingsområde 
vises det til hele dokumentet, jf. vedlegg. 
 
Graden av modenhet varierer mellom de ulike satsingsområdene. Nasjonal IKT’s virkefelt er 
som regel knyttet til de tidlige utviklingsfasene. Figuren nedenfor illustrerer dette:  
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Figur 2 Grad av modenhet innen satsingsområdene 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument for 2010-2011 vedtas.  
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument 2010-2011 
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
 http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/242-94/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål  
4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2010 for 

Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat  
6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 120-2010 

Innspill til statsbudsjett 2012 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2010   
Arkivnr.: 2010/242-94/012   Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/242-94/012   Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erik S. Skjemstad, 75 51 29 18  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/3 Risikostyring 2011 i foretaksgruppen –  

overordnede mål 
 
 
Denne styresaken har som formål å orientere styret om de overordnede mål som legges til 
grunn for risikostyring i 2011. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, vurdere og 
håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. Risikostyring tydeliggjør 
sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse Nord styrer etter og risikoer som 
kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
Risikostyring er en aktivitet som understøtter Helse Nords verdier, spesielt ved at den skal øke 
kvaliteten i styringen mot viktige mål, samt skape trygghet for at risikoen innen disse 
områdene er akseptabel. 
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-2009 
Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør satt overordnede mål for 
risikostyring for 2011. Disse målene er satt ut fra de utfordringene som er vurdert å kreve 
mest oppmerksomhet i 2011. Målene skal danne grunnlaget for helseforetakenes risikostyring 
i 2011 og understøtter føringer i oppdragsdokumentet som sendes helseforetakene i starten av 
2011.  
 
Målene som sendes ut i foretaksgruppen inneholder tre hovedmål med to til fire 
underliggende delmål/kritiske suksessfaktorer (KSF).  
 
Hovedmål 1 
• Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge  
 
Delmål/KSF hovedmål 1: 
• Fristbrudd skal ikke forekomme.  
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 70 dager. 
• Ingen må vente i over ett år på behandling. 
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte pasientgrupper. 
 
Ventetid og fristbrudd har en sentral plass i spesialisthelsetjenesten i 2011, og kravene i 
statsbudsjettet for 2011 er innskjerpet i forhold til tidligere.  
 
Hovedmål 2 
• Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om 

internkontroll i sosial- og helsetjenester 
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Delmål/KSF hovedmål 2: 
• Dokumentasjonen av rutiner og prosedyrer skal være innholdsmessig sikret og oppdatert. 
• Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere. 
 
Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for bruk er 
viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. Det er derfor vurdert 
å ha en sentral rolle i 2011. 
 
Hovedmål 3 
• Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett.  
 
Delmål/KSF hovedmål 3: 
• Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat.  
• Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte områder. 
 
Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk utstyr og 
sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig av å ha et 
driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene, 
vil investeringer måtte utsettes. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/4 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
    Tertialrapport pr. 31. august 2010 for  
    Nordlandssykehuset Bodø somatikk  
    – byggetrinn 2 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 65/10 for Nordlandssykehuset HF ble styret i helseforetaket gitt en orientering om 
byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF – byggetrinn 2 for prosjektet Nordlandssykehuset 
Bodø somatikk og Vesterålen Nybygg. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet tilsvarende tertialrapport for første tertial i styresak 97-
2010 og vedtok følgende punkt 2: 
Styret ber om å bli informert om fremdrift og kostnadsutvikling for prosjektene hvert tertial. 
Dersom det oppstår avvik av betydning, skal dette rapporteres særskilt. 
 
Adm. direktør legger i denne saken frem tertialrapporten til orientering. 
 
Nærmere om prosjektet i Nordlandssykehuset Bodø somatikk 
Det vil etter hvert som planleggingen går frem, bli definert nye hovedmilepæler ut fra en 
overordnet forutsetning om at byggetrinn 2 skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Dette er 
ett år senere enn det som ble lagt til grunn i forprosjektet og et halvt år senere enn det som ble 
lagt til grunn, når beslutning om realisering av prosjektet ble fattet. Det er nedenfor nærmere 
redegjort for årsakene til forsinkelsen. 
 
Fremdriften påvirkes av: 
• Hensynet til støybelastningen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte. 
• Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 

forutsetning for ombyggingsarbeidene. 
• Skifte av teknisk rådgiver 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 i prisnivå 1. januar 2010 er 
som tidligere rapportert på 2 701,9 mill. kroner. Pr. 31. august 2010 var det i alt utbetalt 531,1 
mill. kroner på prosjektet. 
 
Pr. 31. august 2010 var denne marginen på – 35,3 mill kroner, det vil si det nå regnes i 
underkant av 40 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres innenfor gjeldende 
budsjettramme. I forhold til forrige tertialrapport har den største økningen vært i prognosene 
for prosjekteringskostnadene og for følgekostnadene for forsinkelser i byggearbeidene i fase 
1. 
 
Det er først etter at tilbudene for fase 2 (som kommer i 1. og 2. kvartal 2011) at det vil 
foreligge grunnlag for en ny hovedprognose for sluttkostnaden. Da vil vi som angitt i 
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tertialrapporten utføre ny usikkerhetsanalyse. I forbindelse med denne analysen vil 
Nordlandssykehuset HF lage ny kuttliste, ettersom mulighetene for kutt endres etter hvert som 
prosjektet skrider frem.  
 
Ved denne milepælen (usikkerhetsanalyse våren 2011) må det også gjøres en vurdering om 
prosjektets styringsmål skal endres. Det må vurderes om budsjettrammen skal økes til P85, 
om prosjektet skal kuttes, slik at gjeldende budsjett tilsvarer P85 for et revidert prosjekt, eller 
om prosjektet skal fortsette med en budsjettramme på P50.  
 
Dersom det må gjøres betydelige kutt i prosjektet må disse, som følge av fremdriften i 
prosjektet, gjøres i planene for fase 3 og fase 4. Dette vil sannsynligvis endre vesentlige 
forutsetninger i det godkjente forprosjekt. 
 
Konsekvensene av denne usikkerhetsanalysen vil bli forelagt styret til behandling.  
 
Nærmere om prosjektet i Nordlandssykehuset Vesterålen 
Det er inngått to kontrakter i perioden, og arbeidene ble startet som forutsatt i september 
2010. Det har i perioden ikke blitt avdekket forhold som gjør at milepælen om klinisk drift i 
det nye sykehuset fra 1. april 2014 ikke kan oppfylles. 
 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, i prisnivå 1. januar 2010 er som tidligere 
rapportert på 878,8 mill. kroner. Det er i perioden ikke avdekket forhold som gjør at 
hovedtallene i prognosene for sluttkostnaden må endres. Det innebærer at det fremdeles 
regnes å være en margin på 57,2 mill kroner i prosjektet og dermed er 85 % sannsynlighet for 
at vedtatt prosjekt kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om at det gjøres en vurdering av samlet arealbehov i 
forhold til gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Slik vurdering pågår fortsatt. Likeledes 
har adm. direktør i Helse Nord RHF bedt om å kvalitetssikre dimensjoneringsgrunnlaget for 
sykehuset i forhold til fordeling mellom dagbehandling og behov for behandling med 
overnatting (sengebehov) og i forhold til samhandlingsreformen. Helseforetaket kommer 
tilbake med svar på dette, og dette vil bli tatt inn i neste tertialrapportering. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Nordlandssykehuset HF - Styresak 65/2010 Tertialrapport pr 31.08.10  
   for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF med vedlegg 

Vedlegg er unntatt off., jf. Offl. § 15. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erik A. Hansen/Åshild Nordnes Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/5 Overenskomstforhandlingene 2010  

– prosess og resultat 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2010 i Helse 
Nord som i år var et hovedoppgjør. Årets oppgjør har vært krevende og en del av prosessene 
er først nylig sluttført. Sentralt vil det pågå en del partssammensatte prosjekter frem til neste 
års oppgjør.  
 
Ut fra beregningene i de sentrale oppgjørene og de innrapporterte lokale resultater, anslås den 
totale økonomiske rammen i Spekter Helse å utgjøre 3,3 til 3,4 %.  I Helse Nord anslås den 
totale økonomiske ramme å være 3,31 %.  
 
Bakgrunn 
Forhandlingsmodellen bygger på at vår konkurranseutsatte industri forhandler først, såkalt 
frontfaget for de private og gir retning for etterfølgende forhandlinger. Statens oppgjør kan 
ses på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS forhandler samtidig og påvirker igjen 
oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 10.  
 
Som føring for oppgjøret innen Spekter Helse, fikk frontfag i industrien en ramme på 3 %.  
Statsoppgjøret fikk en ramme på ca. 3,3 %, og etter en streik fikk partene i KS en ramme på 
ca. 3,4 %.  
 
I årets oppgjør har et sentralt spørsmål vært likelønn mellom kvinner og menn. Det ble 
utarbeidet en Felleserklæring om likestilling som ble fulgt opp i privat sektor og i Spekter, 
men som ikke fikk gjennomslag i stats- og kommuneoppgjørene.  
 
Når det gjelder forhandlingene om de sosiale bestemmelsene som er felles for alle forbund, 
ble disse prolongert. Et spørsmål er det enighet om at det skal arbeides videre med frem til 
overrenskostrevisjonen 2012, nemlig krav om yrkesskadedekning for vold fra pasienter på 
arbeidstakers fritid. Kostnadene ved en eventuell innføring av dette skal kartlegges. 
 
Forhandlingene med NSF/forbundene i Unio ble brutt i de innledende forhandlinger. 
Meklingen førte ikke frem, og det ble streik som varte i fire dager. Tema var 
likelønnsspørsmål og arbeidstidsbestemmelser.  
 
Forhandlingene med forbundene i LO kom i gang etter at meklingen i stats- og 
kommuneoppgjøret var avsluttet. Oppgjøret hadde en ramme omtrent som Staten, og det ble 
avtalt arbeidstid som for NSF. 
 
Forhandlingene med forbundene i YS har to løp. YS forbund med A2-del gikk til mekling på 
grunn av krav om lønnskompensasjon for ambulansearbeidere med paramedic-utdanning. 
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Meklingen førte ikke frem, og det ble en 14 dagers streik som ble avsluttet med tvungen 
lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse. Kjennelse i Rikslønnsnemnda gav samme 
resultat som det som var avtalt med LO-forbundene. 
 
YS forbund uten A2-del gjennomførte lokale B-delsforhandlinger. Også her ble det mekling 
for noen av forhandlingene. Noen ble løst uavhengig av meklingen, og enighet ble oppnådd 
ved meklingen.  
 
A2-forhandlingene med DNLF stoppet opp og medførte behov for justering av 
forhandlingsfullmakten, primært på bakgrunn av økonomi, arbeidstid og ambulerende 
tjenester. B-delsforhandlingene lokalt ble avsluttet før sommerferien, men tre uenigheter 
måtte løses i de avsluttende, sentrale forhandlinger. 
 
Partssammensatte prosjekter i Helse Nord og Helse Midt-Norge er avtalt mellom Spekter 
Helse og DNLF vedrørende avtaler om ambulerende tjenester. Dagens ordninger skal 
evalueres, og det er muligheter for pilotprosjekter for alternative ordninger.   
 
Et samarbeidsprosjekt på arbeidstid er partene også enig om å gjennomføre i samarbeid med 
et aktuelt forskningsmiljø. 
 
B-delsforhandlingene med SAN-forbundene ble gjennomført lokalt, men syv forhandlinger 
ble avsluttet uten enighet og løst i avsluttende sentrale forhandlinger. 
 
De forbund som ikke har A2 gjennomfører lokale forhandlinger. Styret er tidligere orientert 
om forhandlingsordningen, som er presentert i en kortversjon vedlagt. 
 
Innen helse fikk vi i år to steiker: Fire dager streik i UNIO og to uker streik i YS. 
 
Resultatet i Helse Nord 
Årets lokale forhandlinger er gjennomført i tråd med de forhandlingstekniske rutiner som ble 
besluttet februar 2008, jf. styresak 9-2008 Beslutnings- og forankringsstruktur i tariffområdet. 
 
Resultatene presenteres i de følgende to tabeller, fordelt på helseforetak og på forbund. 
 
Resultat pr. helseforetak 

 
 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2010
Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2010 Sum årsvirkning 2010 Overheng til 2011

Foretak Fast lønn 1.1.10Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 681 571 000 1,8 % 11 778 125 1,6 % 10 802 847 3,31 % 22 580 971 1,6 % 10 932 956
UNN 2 407 879 481 1,5 % 35 387 308 1,8 % 43 222 695 3,26 % 78 610 004 1,7 % 40 389 643
NLSH 1 225 966 000 1,6 % 18 747 506 1,8 % 22 065 529 3,33 % 40 813 035 1,8 % 21 751 457
Helgeland 559 057 433 1,7 % 9 543 244 1,7 % 9 370 015 3,38 % 18 913 259 2,0 % 10 956 499
Apotek 31 571 977 0,0 % 0 3,3 % 1 040 324 3,30 % 1 040 324 0,0 % 0
RHF 99 844 105 1,3 % 1 295 730 2,2 % 2 192 014 3,49 % 3 487 744 1,1 % 1 070 926
Sum 5 005 889 996 1,6 % 76 751 913 1,8 % 88 693 425 3,31 % 165 445 338 1,7 % 85 101 481

Tillegg og overtid 16,0 % 12 280 306 14 190 948 26 471 254 13 616 237
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 6 410 320 7 407 675 13 817 995 7 107 676

Sum 95 442 539 110 292 047 205 734 586 105 825 394
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Resultat pr. arbeidstakergrupperinger 

 
 
Et lønnsoppgjør som ligger på 3,31 % er i tråd med hva Spekter har anslått for oppgjøret for 
område 10 Helse totalt, hvor anslaget for samlet lønnsvekst er ca. 3,3 til 3,4 %.  
 
Virkningstidspunktene er medvirkende til oppgjørets resultat. 
 
Av tabellen fremgår også at vi har et overheng til 2011 på 1,7 %. Dette innebærer at en andel 
av lønnsoppgjøret for neste år allerede er disponert.  
 
Evaluering av årets oppgjør, resultat og prosesser  
En vil ikke ha de faktiske resultater før endelig utbetaling lønn foreligger ved årsskiftet. Det 
vil sannsynligvis også bli satt i gang en felles evaluering av årets oppgjør, i regi av det sentralt 
oppnevnte Strategi- og Forhandlingsutvalget.  
 
Når det gjelder de lokale erfaringer knyttet til konfliktene som oppstod, har en kommet til at 
det vil være viktig og nyttig for Helse Nord (RHF og helseforetakene) å gjennomføre felles 
opplæring mellom HR og fag, hvor man tar for seg oppgaver og ansvar, for hele den perioden 
hvor konflikt er mulig. Dette for å sikre en solid konflikthåndtering, uavhengig av for 
eksempel ferieavvikling. 
 
Spekter har avholdt en evalueringssamling med berørte helseforetak som også kan gi innspill 
til nyttige forbedringer i prosess og rutiner. 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2010
Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2010 Sum årsvirkning 2010 Overheng til 2011

Gruppe Fast lønn 1.1.10Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 044 335 357 0,1 % 869 024 3,2 % 33 393 276 3,28 % 34 262 300 0,3 % 2 729 152
Øvrige akademikerne 231 350 878 1,1 % 2 474 505 2,4 % 5 601 110 3,49 % 8 075 615 1,1 % 2 602 430
Unio 1 691 885 188 1,9 % 31 967 215 1,5 % 24 641 147 3,35 % 56 608 363 1,9 % 31 960 427
SAN 294 599 748 1,3 % 3 775 955 2,1 % 6 207 817 3,39 % 9 983 772 1,2 % 3 513 323
LO 1 163 103 523 2,3 % 26 139 236 1,0 % 11 102 936 3,20 % 37 242 173 2,7 % 31 349 731
YS 517 095 672 2,1 % 10 613 488 1,3 % 6 510 064 3,31 % 17 123 552 2,4 % 12 425 030
Andre 63 519 630 1,5 % 912 490 1,9 % 1 237 073 3,38 % 2 149 563 0,8 % 521 388
Sum 5 005 889 996 1,6 % 76 751 913 1,8 % 88 693 425 3,31 % 165 445 338 1,7 % 85 101 481

Tillegg og overtid 16,0 % 12 280 306 14 190 948 26 471 254 13 616 237
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 6 410 320 7 407 675 13 817 995 7 107 676

Sum 95 442 539 110 292 047 205 734 586 105 825 394
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Vedlegg 
 
Prinsippskisse forhandlingsmodell         
 
Prinsippskisse for Spekters forhandlingsmodell og modell for overenskomstforhandlinger 
med A2-del. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/906/110    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 141-2010/6 Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle 

 regionale helseforetak, jf. styresak 120-2010 
 Innspill til statsbudsjett 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi tilslutning til felles innspill fra de regionale helseforetakene 
til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 2012.  
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Oppdragsdokument 2010 skal de regionale helseforetakene innen 15. desember 
2010 gi innspill til statsbudsjett 2012. 
 
Helse Nord RHF’s særskilte innspill ble behandlet i styremøte, den 24. november 2010, jf. 
styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012. 
 
Utkast til felles regionalt innspill ble drøftet i møte med de adm. direktører i RHF-ene, den 22. 
november 2010. Med bakgrunn i denne behandlingen ble arbeidet med felles regionalt innspill 
til statsbudsjett 2012 sluttført, og innspillet blir sendt departementet.  Felles regionalt innspill 
til statsbudsjett 2012 finnes i vedlegg. 
 
Vurdering 
Felles regionalt innspill til statsbudsjett 2012 har fokusert på de arbeidsoppgaver 
helseforetakene ”må sørge for” i 2012 og utfordringene med utvikling av IKT-samarbeidet 
innen helsesektoren. Pr. tiden er det ikke konkrete grunnlag til å vurdere konsekvenser av 
samhandlingsreformen, og arbeidsoppgavene er i hovedsak beskrevet med basis i dagens 
organisering. 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til Statsbudsjett 2012 
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Vedlegg 
 
Innspill til statsbudsjettet for 2012 
 
 
Innledning 
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2010 skal de regionale helseforetakene innen 15. 
desember 2010 gi innspill til statsbudsjettet for 2012. 
 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktører i de regionale helseforetakene enige 
om å utarbeide et felles innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og tilbud 
til rusmiddelavhengige (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til de regionale 
helseforetakenes økonomiske forutsetninger.  
 
Det er ikke ubetydelige forskjeller mellom regionene f.eks. når gjelder ressursforbruk per 
innbygger og tilgjengelighet uttrykt i ventetid til pasienter med og uten rett til nødvendig 
helsehjelp innenfor de forskjellige fagfeltene. Betraktningene nedenfor tar imidlertid 
utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir 
de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for 
egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik 
at gitte mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet 
i perioden 2009-2012. Dette gjøres ved sammenstilling av beregnet aktivitetsvekst betinget av 
demografisk utvikling og aktivitetsvekst som følge nye behov og økt grad av behovsdekning.  
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper må 
styrkes, noe som også kan medføre økte aktivitetsbehov. De senere års opprioritering av 
pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad den nye aktiviteten ikke 
fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner i lavere prioritert aktivitet, vil 
dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet. I beregningene nedenfor er det ikke lagt inn 
forutsetninger om endrede prioriteringer.  
 
Det følger av dette at en med ”riktigere prioriteringer” i noen grad kan redusere aktiviteten 
som kreves for å oppnå en viss grad av behovsdekning. Det er derfor viktig at arbeidet med 
implementering av prioriteringsforskriften videreføres og at arbeidet med å etablere og drive 
de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig 
innholdsmessig kvalitet og som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av 
helsetjenester. 
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Det forventes at samhandlingsreformen vil få konsekvenser både for innholdet i og omfanget 
av spesialisthelsetjenesten, og for de økonomiske rammebetingelsene. Grunnlaget for 
samhandlingsreformen ble lagt frem i St.meld. nr. 47(2008-2009) i juni 2009, og skal tre i 
kraft 1. januar 2012. Med bakgrunn i dette har Regjeringen høsten 2010 sendt tre 
helsedokumenter ut på høring; ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny lov om 
folkehelse samt grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan. I disse dokumentene legges 
bl.a. til grunn at kommunene skal ha ressurser til å betale for pasienter som er ferdig 
behandlet på sykehus samt andeler av kostnadene for enkelte pasientgrupper som legges inn 
på sykehus.  
 
De budsjettmessige konsekvensene av samhandlingsreformen er ikke tilstrekkelig klarlagt, og 
de regionale helseforetakene vil påpeke behovet for at dette skjer så tidlig som mulig i 2011. I 
dette dokumentet er det lagt til grunn at all aktivitet i spesialisthelsetjenesten i prinsipp skal 
videreføres, selv om noe av aktiviteten etter hvert vil bli flyttet ut av spesialisthelsetjenesten. 
Gjennomføring av samhandlingsreformen vil også kreve betydelig kompetanseutvikling på 
alle nivåer. Helseforetakene må både tilpasse seg til at kommunesektoren skal overta deler av 
oppgavene og samtidig kunne ta et ansvar for at de kommunale tjenestene eventuelt ikke 
klarer å overta oppgavene i det tempo som er forutsatt. Det bør derfor gjennomføres en 
nasjonal vurdering av kompetansebehov særlig knyttet til for eksempel rehabilitering, 
habilitering, geriatri og barnehabilitering. 
 
Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2012 
 
Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2012 blir her vurdert på basis av de forhold 
som erfaringsmessig bestemmer behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske 
prioriteringer som gjelder.  
 
Aktivitet, behov og realvekst 2005-2009 1

Aktivitetsveksten skjer nå hovedsakelig i poliklinikkene. På grunn av usikre data ble den 
polikliniske aktivitet utelatt i den tilsvarende analyse i fjor, med den følge at tallene for 
realvekst ble litt lavere enn tabellen her viser.  

 

 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolknings-
utviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at den demografisk drevne behovsvekst 
hele tiden har vært noe mindre enn forbruksveksten. Realveksten fremkommer som 
differansen mellom den årlige forbruksvekst og den demografisk betingede veksten. Så lenge 
den er positiv, har det vært et visst rom for nye pasientgrupper og nye behov.  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 For somatisk sektor er utviklingen i antall sykehusopphold og antall polikliniske konsultasjoner i sykehus lagt 
til grunn for analysen. Antall korrigerte DRG-poeng for dag- og døgnopphold er hentet fra ISF-kuben. Antall 
polikliniske konsultasjoner i perioden er hentet fra NPR. Konsultasjonene er omregnet til DRG-poeng ved bruk 
av en gjennomsnittsvekt på 0,036 (beregnet ut fra NPR- og ISF-tall for 2. tertial 2010). 
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  2005 2006 2007 2008 2009 
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-
poeng 1 196 571 1 229 409 1 259 239 1 277 975 1 304 674 
Årlig forbruksvekst, prosent   2,74 2,43 1,49 2,09 
Årlig behov, behovsjustert 
folkemengde 4 605 844 4 639 350 4 679 759 4 735 175 4 796 718 
Årlig demografisk drevet behovsvekst, 
%   0,73 0,87 1,18 1,30 

Realvekst i forbruk, prosent   2,02 1,56 0,30 0,79 
 
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2009-2012 på hhv. 1,22, 1,15 og 1,03 prosent..  
 
Ventetider, fristbrudd og behovsdekning 
Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en viss grad 
belyses gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. Redusert ventetid 
indikerer økt grad av behovsdekning og økt ventetid indikerer redusert behovsdekning, 
såfremt det dreier seg om sammenlignbare pasienter, dvs. at prioriteringer og 
henvisningskriterier er uendret.  
 
Ventetidsutviklingen på landsbasis fra 2006 til 2010 fremgår av diagrammet nedenfor. 

Gjennomsnittlig ventetid for somatiske pasienter 2. tertial 2006 - 2. tertial 2010. Antall 
dager etter rettighetsstatus. Alle helseregioner under ett. 
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
 
I perioden 2006-2010 har den gjennomsnittlige ventetid for somatiske rettighetspasienter økt 
svakt, dette på tross av at prioriteringene er blitt strengere (jf. utviklingen i andelen pasienter 
med rett til nødvendig helsehjelp). En etter forholdene betydelig andel av rettighetspasientene 
i somatisk sektor, 15-20 prosent, opplever fristbrudd. Denne andelen har ligget på samme nivå 
i flere år.  
 
Etter 2007 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp vært util-
strekkelig i forhold til veksten i de behov som skal dekkes, og det er trolig nødvendig med en 
realvekst på minst samme nivå som i 2007 for å holde situasjonen under kontroll.  
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Det er realistisk å forvente en realvekst på minimum samme nivå som i 2007. Med strenge 
prioriteringer vil man trolig kunne stoppe veksten i ventetidene, men neppe redusere dem i 
særlig grad. Det er heller ikke trolig at dette vil kunne redusere antall fristbrudd vesentlig. En 
vesentlig reduksjon i antall fristbrudd er neppe mulig uten en merkbar reduksjon av den 
gjennomsnittlige ventetid for rettighetspasientene.  
 
Om vi setter som mål at rettighetspasientenes ventetider skal reduseres til 60 dager i 2012, og 
at ventetidene for de øvrige pasienter skal reduseres til 75, d.v.s. til 2006-nivå, blir det 
nødvendig å redusere antall ventende med anslagsvis 30 000 pasienter. Det vil kreve ca. 
15 000 DRG-poeng ekstra2

 

, tilsvarende en ekstra aktivitetsvekst (ikke ressursvekst)  på ca 1 
prosent.  

Analysen i dette avsnittet er gjennomført på høyt aggregert nivå. En mer detaljert analyse ville 
vært ønskelig, men forutsetter data av bedre kvalitet enn det som i dag er rutinemessig 
tilgjengelig. Mer detaljerte analyser ville gi bedre forståelse av årsakene til den utvikling som 
nå observeres, men det antas ikke at de ville endret de konklusjonene.  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2011-2012  
Den demografisk betingede behovsvekst i fra 2011 til 2012 tilsvarer ca 1 prosent per år3

 
.  

Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
spredning av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene som 
kommer, og føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at 
pasientene i en del pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye 
behandlingsbehov.  
Alt dette, inklusive helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper, fører til en behovs-
vekst ut over den som er demografisk betinget. Ovenfor er det anslått at en årlig realvekst i 
aktivitet tilsvarende den i 2007, ca. 1,5 prosent, trolig vil være nødvendig for at tilbudet skal 
holde tritt med behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Dette krever målrette bruk 
av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, herunder en ekstra 
kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret produktivitet. Ovenfor er det 
anslått at rammen for de regionale helseforetakenes aktivitet bør økes tilsvarende ca. 15 000 
DRG-poeng for å redusere ventetiden for rettighetspasienter til 60 dager og bringe ventetidene 
for de øvrige pasienter tilbake til 2006-nivå.  
 
Dersom en slik reduksjon skal realiseres i 2012, vil det kreve en samlet aktivitetsøkning fra 
2011 til 2012 på til sammen 3,5 prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 Gjennomsnitt som omfatter både poliklinisk og innlagte pasienter. 
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2010-2030, alt. MMMM. 
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vekst (1 %), nødvendige realvekst (1,5 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret effektivitet 
og produktivitet på (1 %) for å redusere ventetider.   
 
Psykisk helsevern 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de somatiske 
tjenestene. De samlede utgifter til psykisk helsevern for voksne (VOP) og psykisk helsevern 
for barn og unge (BUP) viser en markert vekst i perioden 2005-2009. Fra 2008 til 2009 var 
økningen på henholdsvis 1,2 og 3,5 prosent: 
 
Utvikling totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2005-2009 (mill. kr. 2009). 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-

endr.     
08-09 

Psykisk helsevern for voksne 12 474 12 767 13 401 13 687 13 854 1.2 
- i tillegg kapitalkostnader 1 090 1 194 1 071 932 918 -1.5 
Psykisk helsevern for barn og 
unge 2 418 2 597 2 729 2 837 2 936 

3.5 

- i tillegg kapitalkostnader 210 237 237 235 201 -14,5 
 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009 
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2005-2009 
er økt med om lag 31 prosent (økning fra 2008 til 2009 på 3,3 prosent). Samtidig er antall 
oppholdsdøgn redusert, for hele perioden med 14,1 prosent, mens reduksjonen fra 2008 til 
2009 er på 2,4 prosent. 
 
Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2005-2009. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-

endr.         
08-09 

Polikliniske konsultasjoner 867 390 930 789 988 418 1 098 
898 

1 134 
622 

3,3 

Utskrivninger 43 515 47 549 47 681 49 195 50 415 2,5 
Antall oppholdsdøgn 1 571 

281 
1 560 

009 
1 481 

883 
1 383 

137 
1 349 

380 
-2,4 

Årlig forbruksvekst, prosent *  8,9 1,4 4,7 2,6  
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

 0,83 1,06 1,47 1,59  

Realvekst i %  8,1 0,3 3,2 1,0  
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009. * Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og 

konsultasjoner veiet i forholdet 88/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene).  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for voksne fra 
innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, poliklinikk og ambulant virksomhet. 
Dette i tråd med intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helse. Aktivitetsveksten er 
sterkere enn utgiftsveksten, noe som kan indikere forbedret produktivitet.  
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Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2005-2009. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-endr.         

08-09 
Oppholdsdøgn, døgnpasienter 87 880 84 221 80 839 79 400 83 260 4,9 
Behandlede pasienter 43 426 47 280 49 479 53 111 55 881 5,2 
Polikliniske tiltak 561 304 641 972 717 160 816 960 842 509 3,1 
Årlig forbruksvekst, prosent *  8,9 4,7 7,3 5,2  
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

 0,44 0,31 0,31 0,39  

Realvekst i %  8,4 4,3 7,0 4,8  
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall 

behandlede pasienter. 
 
Tilsvarende omstrukturering som for psykisk helsevern for voksne med endring fra 
døgnopphold til poliklinisk behandling har også skjedd innen psykisk helsevern for barn og 
unge. Antall oppholdsdøgn er i perioden 2005-2009 redusert med mer enn 5 prosent. Denne 
reduksjonen fant for det meste sted i perioden 2005-2008, mens det fra 2008 til 2009 har vært 
en vekst i oppholdsdøgn på 4,9 prosent. Samtidig viser antall behandlede pasienter en økning 
på 28,7 prosent (fra 2008 til 2009 er økningen 5,2 prosent) og polikliniske tiltak en økning på 
50 prosent (3,1 prosent fra 2008 til 2009).  
 

Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst har ventetidene innen psykisk helsevern for 
voksne økt. Økningen er beskjeden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og større 
for pasienter uten rett. Dette kan indikere at det har vært en viss behovsvekst men at 
prioritering og rettighetsvurdering har vært stabil.   
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge er ventetidene redusert i perioden fra 2007 til 2009. 
Dette gjelder uavhengig av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Forskjellen mellom 
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og pasienter uten rett er relativt stabil. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2011-2012  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte 
områder nasjonalt og regionalt. Samtidig ser en at det fortsatt er uløste oppgaver, noe som 
også kommer til uttrykk bl.a. i de aktivitetsmessige forutsetninger i forslaget til statsbudsjett 
for 2011.  
 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å oppnå 
tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-sykehusnivå. Dette omfatter ytterligere 
økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk 
helsevern fortsatt er for lange.  
 
Det vil i så måte være viktig å bedre tilgangen på legespesialister, nye legehjemler mv. 
Aktuelt i denne sammenheng er også å bedre takstene for samhandling/ veiledning, 
rehabilitering og ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2009-2012 tilsvarer hhv. 1,3 og 0,6 
prosent per år4

 
 i VOP og BUP.   

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
4 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2010-2030, alt. MMMM. 
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Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette bl.a. som 
følge av endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet om 
psykiske lidelser. Nye behandlingsmetoder innen alle fagområder fører også til at pasientene i 
enkelte pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov, 
eksempelvis innen alderspsykiatrien. Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes ut 
fra utviklingen de senere år. Det anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende gjennomsnittet 
for perioden 2007-2009 på hhv. 1,5 og 5,3 prosent for VOP og BUP. Dette vil trolig være 
nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Det vil kreve 
ekstra aktivitet og vil kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i 
form av økonomisk innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å 
beregne.  
 
Den samlede aktivitetsvekst fra 2011 til 2012 for psykisk helsevern for voksne anslås til 3,5 
prosent. Dette er i samsvar med forslaget for somatiske tjenester og vil kunne gi rom for en 
viss reduksjon i ventetid. For psykisk helsevern for barn og unge anslås en aktivitetsvekst på 
5,9 prosent. Dette vil kunne innebære en fortsatt moderat reduksjon i ventetiden.  
 
Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
Det er utarbeidet en opptrappingsplan for rusfeltet som en del av St.prp. nr 1 (2007-2008). 
Planen omtaler utfordringene innen rusfeltet på et overordnet nivå, men drøfter ikke om det er 
behov for strukturelle endringer, jf. opptrappingsplanen for psykisk helse som hadde stort 
fokus på oppbygging av lokalbaserte behandlingstilbud. Planen uttrykker nasjonale 
prioriteringer men har i mindre grad vært fulgt opp med ressursmessig styrking. De regionale 
helseforetakene er positive til at det er bebudet en stortingsmelding om TSB i 2011.  
 
Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere. Nasjonale tall 2005-2009 (mill. kr. 2009). 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 %-endr.         

08-09 
Rusbehandling 2 273 2 460 2 519 2 742 3 007 9,7 
- i tillegg kapitalkostnader 97 106 93 147 130 -11,6 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009 
 
Det dokumenteres at det har vært en betydelig satsing og prioritering fra de regionale 
helseforetakene. I perioden 2005-2009 er de regionale helseforetakenes budsjetter til rusfeltet 
økt med 32,3 prosent, og fra 2008 til 2009 med 9,7 prosent. For perioden uttrykker dette til en 
viss grad regnskapsmessige effekter bl.a. som følge av at deler av rusfeltet tidligere var 
budsjettert inn under psykisk helsevern. Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten 
dokumenterer imidlertid at den prosentvise ressursveksten til rusbehandling har vært større 
enn for psykisk helsevern og somatiske tjenester i alle regioner også i 2009. 
 
Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var gitt tilstrekkelig 
prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rettighetsfesting. Evalueringen av 
rusreformen viser også at det har vært en betydelig økning i antall henvisninger og at det er 
opprettet mange nye behandlingsplasser. 
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Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2007-2009. 
 
 2007 2008 2009 % endr.     

07-08 
% endr.      

08-09 
% endr.     

07-09 
Døgnplasser 1 617 1 615 1 725 -0,12 6,8 6,7 
Registerbaserte årsverk 3 075 3 200 3 289 4,07 2,8 7,0 
Oppholdsdøgn 569 139 576 819 575 525 1,35 -0,2 1,1 
Innleggelser 12 473 12 450 12 777 -0,18 2,6 2,4 
Polikliniske konsultasjoner 154 746 193 391 234 678 25,0 21,3 51,7 
Årlig vekst i prosent * 2,4 8,9 9,7    
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

0,9 1,2 1,3    

Realvekst i % 1,5 7,7 8,4    
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og gir ikke god nok informasjon om 
problemomfang, årsaker, ressursinnsats og resultater. Det er innført obligatorisk registrering 
av aktivitetsdata fra 1. januar 2009. Dette har bidratt til en bedre oversikt og etter hvert et 
bedre grunnlag for fremskrivning av aktivitetsutviklingen. 
 
Registerbaserte årsverk er økt fra 2007-2009 med 7 prosent. Det er særlig helsefagene som er 
prioritert, både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en økning i antall døgnplasser 
fra 2007-2009 på 6.7 prosent. Antall oppholdsdøgn er i samme periode økt med 1,1 prosent, 
mens antall innleggelser er økt med 2,4 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en økning 
på om lag 51 prosent fra 2007 – 2009 og 21 prosent fra 2008 til 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1839) 
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Fra 2. tertial 2007 til 2. tertial 2010 er gjennomsnittlig ventetid til behandling økt for pasienter 
med rett til nødvendig helsehjelp (omlag 85 % av alle pasienter), mens ventetiden for 
pasientgruppen som ikke har rett til nødvendig helsehjelp er redusert. Utviklingen har således 
gått i en ugunstig retning. Årsakene til reduksjonen i ventetid for pasienter uten rett er uklare 
men synes å være relatert til poliklinisk aktivitet hos private avtalepartnerne. Dette forhold 
bør imidlertid analyseres nærmere. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2011-2012  
Tjenesteområdet rus er en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i 
kostnader utgjør tjenesteområdet bare en sjettedel av rusbehandling og psykisk helsevern for 
voksne samlet sett. 
 
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov 
for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner (inkl 
avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf. 
nasjonale strategier5

Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse må eksisterende 
tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen helsefaglig 
bemanning der det er behov. Det vil det også være behov for å øke antall legehjemler, og å 
iverksette tiltak for rekruttering av helsepersonell til tjenestene. 

 innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking 
av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  

 
En har ikke gode metoder til å beregne behov og behovsutvikling innen TSB. 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2009-2012 tilsvarer imidlertid 1,15 prosent 
per år6

 

. Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette 
bl.a. som følge av endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt 
kompetanse i utredning og behandling.  Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes 
ut fra utviklingen de senere år. Det anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende 
gjennomsnittet for perioden 2007-2009 på 5,35 prosent. Dette vil trolig være nødvendig for at 
tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen.  

Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Det vil kreve 
ekstra aktivitet og vil kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i 
form av økonomisk innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å 
beregne innen TSB.  
 
Den samlede aktivitetsøkning fra 2011 til 2012 anslås derfor til 6,5 prosent. Med 
utgangspunkt i ventetidsutviklingen innen dette fagområdet vil dette kunne innebære fortsatt 
redusert ventetid.  
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
5 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
6 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning 2010-2030, alt. MMMM. 
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Det er fortsatt behov for en mer forpliktende opptrappingsplan og at denne følges opp med en 
planmessig økonomisk opptrapping. De regionale helseforetakene ser det som en betydelig 
fordel om eventuelle statlige rammeøkninger gis med forutsigbarhet over flere år.  
 
 
Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2012  
• Pasientsikkerhetskampanjen går over tre år vil avstedkomme behov for utvikling av 

systemer, rutiner og kompetanse på en rekke områder. Det kan være hensiktsmessig at 
kampanjen følges opp med gjennomføring av tiltak raskest mulig da disse vil kunne gi 
både økonomiske gevinster og pasientnytte. E-læring kan være et aktuelt verktøy for 
kompetanseheving. Et kompetanseprogram kan evt. gjennomføres i en landsomfattende 
regi og organiseres i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.  
 

• En rekke forhold tilsier at det er behov for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- 
og omsorgssektoren – dette i tillegg til de pågående IKT-satsninger i de ulike delene av 
sektoren. Dette er sist godt dokumentert i St.meld. nr. 47 (2008-2009) om 
Samhandlingsreformen. Av stortingsmeldingen fremgår det klart at en del av de løsninger 
som må finnes for bedre samhandling på tvers av dagens oppsplittede behandlingskjeder, 
må understøttes av nye nasjonale, felles IKT-løsninger.  

 
Målet for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren må være at 
pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten følges av 
elektronisk pasientinformasjon. En slik satsing vil ha stor betydning for 
pasientsikkerheten og for effektivitet i helsetjenesten.   

 
De regionale helseforetakene vil peke på følgende aktuelle tiltak som i sum vil kunne 
bidra til å realisere målbildet:  

 
1) Nasjonal helseportal. Her vil pasienter, brukere og pårørende få enkel tilgang til 

informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og 
veiledning om rettigheter og støtteordninger. 

 
2) Nasjonal kjernejournal. Her vil helsepersonell som yter helsehjelp til en pasient få 

tilgang til et begrenset sett tilrettelagte kjerneopplysninger (livbergende kritisk 
informasjon, gjeldende medisinering og kontaktoversikt/epikriser) om pasienten.  
 

3) En forenkling av strukturen for den meldingsbaserte elektroniske 
kommunikasjonen. En helt nødvendig strukturell endring av dagens 
meldingsformidling som kan sammenlignes med bankenes etablering av Bankenes 
Betalingssentral. 

 
Dagens utfordringsbilde viser at dette er en nasjonal fellessatsing som er av en slik 
kompleksitet og et slikt omfang at den krever statlig finansiering og vil måtte 
gjennomføres over flere år. En slik satsing vil være helt nødvendig for å kunne lykkes 
med realisering av intensjonene i Samhandlingsreformen. 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.: 2010/242-95/012   Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 142-2010 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. E-post av 24. november 2010 fra styret i Harstad SV med uttalelse fra Harstad SV mot 

 undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus  
2. Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i Tromsø ad. oversendelse av 

oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 
2010 

3. Brev av 23. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
ad. lukking av pålegg nr. 2 – ny frist for nytt sammenslått pålegg nr. 3, jf. styresak 106-
2009/1 Referatsaker  

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 142-2010/1 E-post av 24. november 2010 fra styret i  
    Harstad SV med uttalelse fra Harstad SV mot  
    undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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TIL STYRET OG DIREKTØREN I HELSEFORETAKET UNN
TIL STYRET OG DIREKTØREN I HELSE NORD
 
FRA HARSTAD SV
 
Vi ser med stor bekymring på Deres planer for UNN, Harstad, for oss er vel egentlig det gamle 
navnet Harstad sykehus bedre og det vi til daglig bruker, og vil bruke fortsatt. Vedlagt en uttalelse 
fra Styret i Harstad SV som vi håper Dere vil lese, og som sammen med mange andre henvendelser 
vil bidra til at dere tar større hensyn til vår region enn hva tilfellet hittil har vært. Det vil være plass 
og behov for mer enn to traumesykehus i nord. Å legge ned dagens fødetilbud vil bety et steg mange 
tiår tilbake. På forhånd takk for svar!
 
Johnny Kristiansen
for styret i Harstad SV
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Harstad SV mot undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus

Harstad SV stiller seg bak kravet om å bevare kvaliteten på tjenestene ved lokalsykehuset i 
Harstad. Fakkeltoget arrangert av støtteforeninga mandag 22. november har sammen med 
de mange støtteerklæringene fra ulike foreninger og enkeltpersoner den siste tida sendt et 
sterkt signal både til styret i Helse Nord og UNN om at befolkninga i Sør- Troms og Nordre 
Nordland ikke finner seg i at tilbudet ved sykehuset i Harstad blir dårligere enn i dag. 

Vi mener det er en selvfølge at Nord- Norge må ha mer enn to traumesykehus. Fem vil være 
mer rett ut fra de store avstandene og tøffe værforholda vi har i landsdelen. Samtidig er 
dette nødvendig dersom vi i nord skal ha et likeverdig helsetilbud med landet for øvrig. 

Videre er det helt uaktuelt å fjerne fødeavdelinga fra sykehuset. Her fødes tross alt nesten 
400 barn hvert år. Å fjerne fødetilbudet og på sikt sentralisere all fødevirksomhet i fylket til 
Tromsø vil gi utrygghet og uforsvarlig lange reiseavstander for de fødende. I tillegg ser man 
jo da bort fra behovet de fødende har for nærhet til barnefaren og andre ved et av livets 
største og mest fantastiske øyeblikk.  Ei slik utvikling setter oss i så måte tilbake til de litt 
kaldere fødehjemma og sykehusa fra 1960- tallet som mange av oss ikke bare husker med 
glede. 

Mye av problemet innen dagens spesialisthelsetjeneste skyldes den nye foretaksmodellen 
hvor regional politisk styring er erstattet med byråkrati og anbudsrunder. New public 
management- tankegangen med sin markedstenkning passer ytterst dårlig innen 
helsesektoren. Å drive sykehus er ikke det samme som å reparere biler. Vi krever derfor at 
sykes reelle behov blir viktigere enn snevre bedriftsøkonomiske effektivitets- og 
lønnsomhetshensyn.

Harstad SV er sterkt kritisk til at foretaksmodellen innen spesialisthelsetjenesten ikke er blitt 
evaluert for lengst. At vi nå er på veg inn i en ny samhandlingsreform hvor kommunene får 
et mye sterkere ansvar, bekymrer oss alvorlig. Blir det nok en reform med nye ikke-
fullfinansierte oppgaver? At sterkere satsing på forebyggende helsearbeid trengs er vi helt 
enig i, men vi er redd denne desentraliseringa av ansvaret vil føre til enda større 
helseforskjeller mellom ulike regioner og sosiale grupper her i landet.   

Styret i Harstad SV v/ Kai- Joar Kristensen, leder
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 3.12.2010 
 
 
Styresak 142-2010/2 Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i  
    Tromsø ad. oversendelse av  
    oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn  
    med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2010 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSYnET
I TROMS

Helse Nord RHF
8038 Bodø

SAKSBEHANDLER VÅR REF.

Lena Nordås 77642048 2010/3900 - 1 Arkiv:

Oversendelse av oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn med
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2010

DATO

23.11.2010

Helsetilsynene i Nordland, Troms og Finnmark oversender herved
oppsummeringsrapport etter regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i
Helse Nord RHF. Tema for tilsynet har vært mottak og behandling av pasienter med
mistanke om akutt hjerneslag.

Tilsynsbesøkene ble gjennomført i perioden 8.3.2010 - 28.4.2010.

Det vises til hovedkonklusjoner i rapporten og tidligere tilsendt rapport fra det enkelte
sykehus.

Med hilsen

Caroline 0 ss6org^ Jan-Petter Lea Karin Straume
fylkeslege fylkeslege fylkeslege
Helsetilsynet i Troms Helsetilsynet i Nordland Helsetilsynet i Finnmark

M OTTATT

2 9 NOV, 2-010

Kopi:
Statens helsetilsyn, postboks 8128 DEP, 0032 Oslo
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HELSET1LsynET
I 'Moms

Rapport til Helse Nord RHF
Oppsummering etter regionalt tilsyn i 2010

Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt
hjerneslag

Sammendrag

Det er i 2010 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetj enesten i Helse Nord RHF der tema har
vært mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag. Tilsynet er
gjennomført av et team bestående av representanter for Helsetilsynene i Nordland, Troms og
Finnmark.

Det er gjennomført tilsynsbesøk ved fem sykehus i perioden 8.3.2010 - 28.4.2010.

I denne rapporten legger Helsetilsynene i Nordland, Troms og Finnmark fram en
oppsummering av funn. Forhold som har vist seg å være gjennomgående er løftet fram med
tanke på å fremme arbeidet med faglig utvikling av helsetjenestene i regionen.

Det vises til fullstendig rapport fra tilsyn med det enkelte sykehus.

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen, rapport datert 3.6.2010
Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, rapport datert 23.6.2010
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad, rapport datert 15.6.2010
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Narvik, rapport datert 15.6.2010
Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest, rapport datert 14.6.2010

Tilsynet undersøkte om varsling, mottak, primær diagnostikk, akutt behandling,
rehabiliteringsoppstart, diagnostikk av underliggende sykdom, og videre medisinsk
oppfølging og opptrening av pasienter med manifest ellet truende hjerneslag er organisert og
blir styrt i samsvar med helselovgivningens forsvarlighetskrav.

Tilsynet avdekket avvik ved tre av sykehusene; Nordlandssykehuset HF Vesterålen,
Universitetssykehuset HF Narvik og Helse Finnmark HF Hammerfest.
Det ble gitt en merknad til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad

Dato:

aroline O Ss o Jan-Petter Lea Karin Straumeg
fylkeslege fylkeslege fylkeslege
Helsetilsynet i Troms Helsetilsynet i Nordland Helsetilsynet i Finnmark

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 109



Innhold

Sammendrag .............................................................................................................1

1. Innledning ........................................................................................................... 2

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold ............................................2

3. Gjennomføring ...................................................................................................3

4. Hva tilsynet omfattet ..........................................................................................4

5. Funn/hovedkonklusjoner ..................................................................................4

6. Regelverk ............................................................................................................ 8

7. Dokumentunderlag ..............................................................................8

8. Deltakere ved tilsynet ........................................................................................8

Oppsummeringsrapport
2

Regionalt tilsyn med spesialisthelse fenesten i Nordland, Troms og Finnmark 2010

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 110



1. Innledning
Helsetilsynene i Nordland, Troms og Finnmark har i 2010 gjennomført regionale tilsyn med
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord RHF. Dette er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet
som gjennomføres i inneværende år. Tema for regionale tilsyn har vært mottak og behandling
av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag.

Tilsynsbesøk er gjennomført i samtlige helseforetak i regionen og ved følgende fem sykehus:
Helgelandssykehuset HF, Mosjøen
Nordlandssykehuset HF, Vesterålen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Narvik
Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest

Tilsynene er gjennomført som systemrevisjoner og i henhold til Helsetilsynets prosedyre for
tilsyn utført som systemrevisjon.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre
undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet
omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
For beskrivelse av virksomheten vises til rapport fra det enkelte sykehus.

3. Gjennomføring
Tilsynsbesøkene er gjennomført i perioden 8.3.2010 - 28.4.2010.
Det var satt av 3 dager til tilsynsbesøk ved det enkelte sykehus.

I løpet av de tre dagene tilsynsbesøket varte ble det gjennomført åpningsmøte, befaring,
gjennomgang av dokumenter og journaler, intervju og sluttmøte. Antall personer som ble
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intervjuet varierte fra 14-17 personer ved hvert sykehus inkludert klinikksjef eller
foretaksdirektør. Det enkelte tilsyn kan beskrives som omfattende både når det gjelder antall
involverte avdelinger, antall intervju og mengden dokumenter som ble gransket.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet undersøkte styring, organisering og tilrettelegging for forsvarlig pasientforløp til
behandling av pasienter med truende eller manifest hjerneslag.

Revisjonen omfattet rutiner, organisering og praksis for:
• Mottak og respons i AMK ved melding om pasient med mistanke om akutt hjerneslag
• Transport til sykehus av pasient med mistanke om akutt hjerneslag
• Respons på henvendelser til sykehuset om pasienter med forbigående og/eller

tilbakevendende forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon
• Mottak i sykehuset av pasient med mistanke om akutt hjerneslag
• Primær diagnostikk ved mistanke om truende eller manifest akutt hjerneslag
• Akutte behandlingstiltak ved truende eller manifest akutt hjerneslag
• Oppstart og gjennomføring av mobilisering og rehabilitering ved akutt hjerneslag
• Sekundær utredning av tilgrunnliggende årsak for hjernekarsykdom, videre

behandlingsbehov, og indikasjonsvurdering, oppstart og gjennomføring av
sekundærforebyggende behandlingstiltak, og overlevering av behandlingsansvaret ved
utskrivelse

• Kartlegging av videre omsorgs-, opptrenings og hjelpebehov

Tilsynet omfattet de avdelinger i sykehuset som er rutinemessig involvert i utredning og
behandling av slagpasienter, de arbeidsprosesser som rutinemessig inngår i pasientforløpet, og
hvordan samarbeidet om disse styres og gjennomføres med hensyn til:

• Organisering og fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
• Kompetanse- og personellstyring
• Tiltak for tilrettelegging for god praksis og for å forebygge svikt
• Ledelsens oppfølging

5. Funn/hovedkonklusjoner
Tilsynet avdekket avvik ved tre av sykehusene; Nordlandssykehuset HF Vesterålen,
Universitetssykehuset HF Narvik og Helse Finnmark HF Hammerfest.
Det ble gitt en merknad til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad.

Funn fra det enkelte tilsyn gjengis her.

Hel$elandssykehuset HF, Mosiøen:
Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknad.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:
• Til tross for få innleggelser (antall pasienter med truende eller manifest hjerneslag var

i 2009 ca 60 innleggelser), klarer sykehuset å opprettholde et kompetent tverrfaglig
behandlingstilbud.
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• Akuttbehandlingskjeden er godt organisertmed sikte på å unngå tap av tid.
Forsinkelse i behandlingsoppstart oppstår fordi pasient/pårørende tar sent kontakt med
lege/helsetjeneste.

• Sykehuset har fast nevrolog
• Behandlingsforløpet dokumenteres i samsvar med god yrkesskikk
• Pasienter med TIA- anfall innlegges vanligvis akutt til videre utredning

Nordlandssvkehuset HF, Vesterålen:
Det ble påpekt ett avvik: Nordlandssykehuset HFs styring av sykehusenheten i Vesterålen
sikrer ikke faglig forsvarlige helsetjenester til pasienter med hjerneslag.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav: lov om spesialisthelsetjeneste § 2-2,
jf forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten §§ 4 og 5.

Avviket bygger på følgende observasjoner:
• Sykehuset har, i strid med gjeldende kliniske anbefalinger, ikke etablert slagenhet,

slagteam eller annen koordinert tverrfaglig slagbehandling Framgangsmåte for
behandling av slagpasienter for øvrig er prosedyrefestet i tråd med
konsensusanbefalinger, men prosedyren følges ikke systematisk i den kliniske drift

• Forsinket mobilisering og annen svikt i behandling, kartlegging og utredning av
hjemeslagpasienter forekommer uten at dette systematisk fanges opp som svikt i
behandling eller tidlig slagrehabilitering

• Det foreligger ikke en plan for innhold i internundervisning for pleiepersonalet ved
medisinsk sengepost, herunder personalet som arbeider med slagpasienter

• Ordning for pasientansvarlig lege er prosedyrefestet men ikke virksom i samsvar med
de myndighetskrav som gjelder for ordningen, herunder hva angår pasientansvarlig
lege for slagpasienter

• Det gis ikke systematisk opplæring i bruk av kvalitetssystemet Docmap. Krav til
etterlevelse av innholdet er ikke entydig kjent og forstått i de involverte avdelinger

• Framgangsmåte for melding og krav til hva som skal meldes som kvalitetsavvik
generelt er ikke entydig kjent og forstått.

Universitetssvkehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad:
Tilsynet avdekket ingen avvik.

Det ble gitt en merknad:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad har et forbedringspotensiale når det
gjelder å implementere sykehusets kvalitetssystem (Docmap) på avdelingsnivå.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:
• Opplæring i bruk av kvalitetssystemet Docmap skjer ikke systematisk.
• Fastsatt framgangsmåte for melding av avvik i kvalitetssystemet Docmap er ikke

tatt i bruk av alle i de involverte/tilsette avdelinger.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:
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• UNN Harstad har slagenhet bestående av 3 senger i medisinsk sengepost og driver
koordinert, tverrfaglig slagbehandling.

• Sykehuset deltar i kliniske studier når det gjelder slagbehandling.
• UNN Harstad har stort fokus på fagkompetanse og kvalitet innenfor de tilsette

fagområder, herunder ses at driften i medisinsk avdeling er organisert i
kompetansegrupper.

• Journalførselen i de tilsette journaler fremstår som presis og grundig, epikrisen
omfatter også informasjon til pasienten.

Universitetssykehuset Nord -Norge HF, avdeling Narvik:
Tilsynet avdekket ett avvik: Universitetssykehuset Nord-Norge HFs styring av
sykehusenheten i Narvik sikrer ikke faglig forsvarlige helsetjenester til pasienter med
hjerneslag.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav: lov om spesialisthelsetjeneste § 2-2,
jf. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner:
• Omorganisering og endret disponering av sykepleierressurser ved medisinsk sengepost

har skjedd uten at det fremgår at det systematisk er vurdert hvilke konsekvenser dette
har for kvaliteten i behandlingstilbudet til slagpasienter.

• Det er ikke lenger lagt til rette for at slagsykepleier skal kunne ivareta de funksjoner
som forventes å være tillagt funksjonen som slagsykepleier; ansvar for kontinuitet,
kompetanseheving og koordinering vedrørende pleievirksomhet til pasienter med
hjerneslag.

• Det foreligger ikke en virksom plan for den løpende internundervisning for
pleiepersonalet ved medisinsk sengepost, herunder personalet som arbeider med
slagpasienter.

• Det gis ikke systematisk opplæring i bruk av kvalitetssystemet Docmap til alle.
• Avvikssystemet benyttes ikke systematisk slik at det skaffer ledelsen oversikt over

områder med fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:
• Det er stort fokus på å unngå tap av tid ved diagnostisering og utredning i akuttfasen

av tilstander som kan være akutte hjerneslag med indikasjon for trombolytisk
behandling. Akuttmottaket har egen trombolysealarm.

Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest:
Tilsynet avdekket ett avvik : Helse Finnmark HFs styring av Klinikk Hammerfest sikrer ikke
faglig forsvarlige helsetjenester til pasienter med hjerneslag.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav: lov om spesialisthelsetjeneste § 2-2,
jf. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten §§ 4 og 5.

Avviket bygger på følgende observasjoner:
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• Helse Finnmark HF har, i strid med gjeldende kliniske anbefalinger, ikke etablert
slagenhet eller annen koordinert tverrfaglig slagbehandling ved Klinikk Hammerfest.

• Forsinket mobilisering av pasienter med hjerneslag forekommer uten at dette
systematisk fanges opp som svikt i behandling og tidlig slagrehabilitering.

• Avvikssystemet benyttes ikke systematisk slik at det skaffer ledelsen oversikt over
områder med fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.

• Det foreligger ikke en plan for løpende internundervisning for pleiepersonalet ved
medisinsk sengepost, herunder personalet som arbeider med slagpasienter.

• Det gis ikke systematisk opplæring i bruk av kvalitetssystemet Docmap til alle, det kan
føre til at sentrale prosedyrer ikke blir kjent og fulgt.

• Ordning med pasientansvarlig lege er prosedyrefestet, men ikke virksom i samsvar
med de myndighetskrav som gjelder for ordningen.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:
• Det er fokus på å unngå tap av tid ved diagnostisering og utredning i akuttfasen av

tilstander som kan være akutte hjerneslag med indikasjon for trombolytisk behandling,
jamfør slagalarm som utløses før ankomst av pasient.

• Pasienter med TIA-anfall innlegges som regel akutt for utredning.

Generelle funn/hovedkonklusjoner:
Helsetilsynene i Nordland, Troms og Finnmark vil spesielt trekke fram følgende
funn/hovedkonklusjoner som viste seg å være gjennomgående ved de fleste eller alle sykehus
som det er gjennomført tilsyn med:

• Sykehusene hadde generelt gode rutiner for den første akutte fasen med varsling,
mottak, primær diagnostikk og akuttbehandling.

• Det var stort fokus på å unngå tap av tid ved diagnostisering og utredning i akuttfasen
av tilstander som kan være akutte hjerneslag med indikasjon for trombolytisk
behandling.

• Forsinkelse i behandlingsoppstart oppstår fordi pasient/pårørende tar sent kontakt med
lege/helsetjeneste.

• Opplæring og bruk av kvalitetssystemet Docmap var mangelfull ved fire av
sykehusene. Eksempel på observasjoner som ble gjort:

o Det gis ikke systematisk opplæring i bruk av kvalitetssystemet Docmap til alle
og framgangsmåte for melding av avvik er ikke tatt i bruk av alle i de tilsette
avdelinger.

o Avvikssystemet benyttes ikke systematisk slik at det skaffer ledelsen oversikt
over områder med fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av
myndighetskrav.

Kommentar om slagenhet:
To av sykehusene hadde ikke etablert slagenhet, slagteam eller annen koordinert tverrfaglig
slagbehandling. Ved det regionale tilsynet så man en sammenheng mellom organisering av
slagenhet og fokus og kvalitet på tjenesten til pasienter med hjerneslag. Etablering av
slagenhet er ikke et lovkrav, men kan bidra til å sikre at pasienter får forsvarlig behandling og
rehabilitering. I nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved
hjerneslag (Helsedirektoratet 2010, IS-1688) anbefales det at alle pasienter med hjerneslag
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behandles i slagenheter som kombinerer akuttbehandling og rehabilitering. Retningslinjene
beskriver en slik kombinert slagenhet som "en organisert behandling av slagpasienter i en
geografisk avgrenset enhet med faste senger, bemannet med et tverrfaglig spesialopplært
personale og med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling,
tidlig mobilisering og rehabilitering."

6. Regelverk
Følgende regelverk ble lagt til grunn ved tilsynet:

• Lov 30. mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
• Lov 2. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
• Lov 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter
• Lov 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v.
• Forskrift av 20.desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
• Forskrift av 21.desember 2000 om pasientjournal
• Forskrift av 1 .desember 2000 om pasientansvarlig lege m.m.

7. Dokumentunderlag
For beskrivelse av dokumentunderlag vises til rapport fra det enkelte sykehus.

8. Deltakere ved tilsynet
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver/sykepleier Lena Nordås, Helsetilsynet i Troms, revisjonsleder
Assisterende fylkeslege Leif Anders Stuevold, Helsetilsynet i Nordland, revisor
Rådgiver/jurist Lene Risten, Helsetilsynet i Finnmark, revisor
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Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 TROMSO

VAR DATO VAR REFERANSE

24.11.2010 20091769 11392212010

DERES DATO DERES REFERANSE
05.11.2010 20091169-42

VAR SAKSBEHANDLER
Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425

M OTTAT
3 0 NOV . 2010

M Jr

Lukking av pålegg nr 2 - Ny frist for nytt sammenslått pålegg nr 3

Vi viser til pålegg av 15.10.2009 knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser , samt til
senere korrespondanse i saken, senest med UNN HFs tilbakemelding av 05.11.2010.

Ut fra UNN HFs siste tilbakemelding anser vi pålegg nr 2 som etterkommet . Videre så slår vi
sammen gjenstående pålegg , 3 og 4 , til et nytt pålegg nr 3.

Pålegg
Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første
og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte, og med tilleggshjemmel i forvaltningsloven § 35
første ledd bokstav a, gis det følgende pålegg:

3. Iverksetting av tiltak og evaluering av disse
UNN HF skal med bakgrunn i vedtatte planer sette i verk tiltak slik at arbeidstakerne har et
arbeidsmiljø som gir full trygghet mot arbeidsbelastninger forårsaket av ubalanse mellom
oppgaver og ressurser, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften; best. nr 544) § 5 annet ledd nr. 6, jf arbeidsmiljøloven
§ 4-1 første og annet ledd. Videre skal UNN HF evaluere tiltakene og beskrive hvordan disse
tiltakene har hatt effekt når det gjelder reduksjon av faktorer som kan medføre uheldige
helsebelastninger, jf forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften; best. nr 544) § 5 annet ledd nr. 8.

For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innen fristen ha mottatt følgende:
• Oversikt over iverksatte tiltak og evaluering av om tiltakene har medført at arbeidstakerne

ved de aktuelle enhetene har et arbeidsmiljø som oppfyller lovens krav om et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Oversikt over iverksatte tiltak ved geriatrisk seksjon og evaluering av disse
skal særskilt fremgå.

• Dokumentasjon på at foretakshovedvemeombud og AMU har vært involvert i prosessen.

Frist for gjennomføring: 01. mai 2011

Skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan pålegget er etterkommet, skal sendes
Arbeidstilsynet. Pålegget anses ikke oppfylt før slik melding er mottatt av Arbeidstilsynet.
Meldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller dennes stedfortreder. Meldingen kan også
undertegnes av vemeombud/ansattes representant.

Mulige konsekvenser av at pålegget ikke oppfylles innen fristen
Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at pålegget er oppfylt innen
fastsatt frist, kan Arbeidstilsynet ilegge en løpende tvangsmulkt eller engangsmulkt, jf
arbeidsmiljøloven § 18-7. Arbeidstilsynet kan også helt eller delvis stanse virksomhetens
aktiviteter inntil pålegget er etterkommet, jf arbeidsmiljøloven § 18-8.
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VAR REFERANSE 2
11392212010

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av
dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet
Nord-Norge. For nærmere fremgangsmåte ved klage, vises det til vedlagte orientering.

Orientering til verneombud /ansattes representant
Etter arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet, eventuelt
tillitsvalgte og ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis. Kopi av vedtaket er
vedlagt.

Vi ber om at vårt referansenummer 2009/769 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Jon Helge Vaeng
(sign.) rådgiver

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi : UNN HF v/Foretakshovedverneombudet, 9038 TROMSØ
Helse Nord RHF, 8038 BODØ
Helsetilsynet i Troms , Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 119



 

 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2010    
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Styresak 143-2010 Eventuelt 
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