
 

 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-16/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011 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. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov 
4. Båtambulansetjeneste på Helgeland 
5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse Nord 
6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av revisjonsresultater 
7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør 
8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – status  
9. Valg av revisor 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/3 Lærlinger i Helse Nord  

– status og fremtidig behov 
 
 
Formål 
I forbindelse med behandlingen av styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 ba 
styret om å få lagt frem et oppsummeringsnotat om status på lærlinger (ambulanse- og 
helsefag) og fremtidig behov.  
 
Denne styresaken fremmes for å gi en oversikt over lærlingesituasjonen i Helse Nord og 
hvordan fremtidige behov tenkes møtt, fortrinnsvis innen ambulanse- og helsefag. 
 
For å kunne gi en best mulig oversikt, er det innhentet informasjon fra helseforetakene, 
opplæringskontor som helseforetakene er tilknyttet til og fylkeskommunene i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
 
Det vises også til de to FAFO-rapportene ”Yrkesrettet opplæring i Spekter-området” og 
”Lærlingeordningen i Spekter”. Det vil mer utførlig i en senere styresak som omhandler 
strategisk kompetanseplan bli nøye redegjort for Helse Nords fremtidige kompetansebehov.  
 
Saken bygger på Helse Nord’s verdier Kvalitet, trygghet og respekt på en slik måte:  
 
Kvalitet 
Helse Nord er en stor organisasjon som utfører komplekse oppgaver. Dette krever god 
kompetanse hos hver enkelt medarbeider og i de ulike avdelinger/klinikker. Tilstrekkelig 
antall medarbeidere med rett kompetanse gir god kvalitet. 
 
Trygghet 
At Helse Nord har personell med kompetanse til å levere tjenester med høy kvalitet, gir gode 
forutsetninger for at pasienter, pårørende og ansatte opplever trygghet for god 
pasientbehandling og jobbutførelse. 
 
Respekt 
En god lærlingepraksis med godt faglig tilbud og oppfølging bygger opp om et godt 
omdømme som virker rekrutterende. Gjennom praksisutdanning former helseforetakene sine 
fremtidige ansatte. Dette gjøres blant annet gjennom klare oppgaver, god oppfølging og 
tydelig ledelse. 
 
Bakgrunn/fakta 
Den norske modellen består av to pluss to år – to års skole (VG1 og VG2) og to års læretid. 
Det betyr at 1. året (VG1) er felles, og 2. året (VG2) er spesialisert. Grunntanken i 
utdanningen er at lærlingene skal inn å produsere, samtidig som de er i lære. Det største faget 
heter ”prosjektet fordypning”. Det er skolefag på VG1 og praksisfag på VG2.  



Etter å ha vært med på ”prosjektet fordypning” på VG2 med én dag i uka ved bedrift, kjenner 
de etter ett år arbeidsplassen. De skal da være godt rustet til å gå ut i produksjon, når de etter 
VG2 går ut i praksis. 
 
Den andre modellen som benyttes er at ansatte med praksis, kvalifiserer seg til fagbrev 
gjennom å ta den teoretiske utdanningen ved siden av jobb. Spesielt innen ambulansefaget er 
dette et reelt alternativ. 
 
Flere aktører er med på å finansiere lærlingeordningen. Den største aktøren er 
fylkeskommunen gjennom tilknyttet opplæringskontor, NAV, Helse Nord RHF gjennom 
styringsmål i Oppdragsdokumentet og helseforetakene selv. I tillegg til de rene økonomiske 
tilskuddene er det forutsatt at utstrakt bruk av lærlinger skal medføre mindre bruk av vikarer. 
 
Det er fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som er ansvarlig for utdanningen 
på VG1 og VG2, og bedriften som har ansvaret i de to praksisårene. 
 
Alle helseforetakene er medlem av opplæringskontor. Opplæringskontoret fordeler lærlinger 
til helseforetakene og følger opp med jevnlige bedriftsbesøk. Ca 1/3 av fylkeskommunenes 
lærlingetilskudd går til å finansiere opplæringskontorene. 
 
I helseforetakene følges lærlingene opp av ansatte med fag- og veiledningskompetanse.   
 
Status på lærlinger i Helse Nord 
Helseforetakene i Helse Nord har i 2010 tatt inn til sammen 57 nye lærlinger, mot 43 i 2009 
og 54 i 2008. Det har i hovedsak vært tatt inn flere lærlinger innen ambulansefag enn 
helsefag. 
 
Tabellen og den grafiske fremstillingen nedenfor gir en mer detaljert oversikt over antall 
lærlinger som er tatt inn ved foretakene i perioden 2008-2010.  
 

 
Helse Finnmark UNN NLSH Helgelandssykehuset 

Helse 
Nord 

 
Ambulanse Helsefag Ambulanse Helsefag Ambulanse Helsefag Ambulanse Helsefag Totalt 

2008 7 5 14 10 3 5 4 6 54 
2009 5 2 14 1 12 0 4 5 43 
2010 8 4 14 3 10 5 6 7 57 

 
20 11 42 14 25 10 14 18   

 
  31   56   35   32   

 
 
 



 
 
 
I tillegg til inntak av lærlinger fra VG2 har til sammen 72 ansatte ved helseforetakene 
påbegynt fagbrev innen ambulansefaget, det vil si påbegynt teoretisk undervisning ved siden 
av ordinær jobb. 
 
Pr. februar 2011 er det i de tre nordligste fylker i alt 59 elever på VG2 som har valgt 
ambulansefag og 380 som har valgt helsefag. 
 

  
VG2 
Ambulanse 

VG2 
Helsefag 

Nordland 31 181 
Troms 15 117 
Finnmark 13 82 
Totalt 59 380 
lærlinger på VG2  
i 2010-2011 

  
I 2011planlegger helseforetakene et samlet inntak med 22 innen helsefag og 34-39 innen 
ambulansefag. Dette er omtrent som tidligere år. 
 

 
Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt 

Hvor mange lærlinger planlegges tatt inn fra 
VG2 i 2011? 11 22 14-19 9 56-61 
- Ambulanse 6 14 10-15 4 34-39 
- Helsefag 5 8 4 5 22 
 
I den kommende saken til styret om strategisk kompetanseplan vil man se nøyere på 
fremtidige utfordringer. Statistisk sentralbyrå har gjennom modellen HELSEMOD beregnet 
en fremskrivning av situasjonen for hvordan tilbud og etterspørsel for helse- og 



sosialpersonell vil utvikle seg frem mot 2030. Gitt samme teknologi og arbeidstidsordninger 
etc. vil man bl. a. få en underdekning nasjonalt på rundt 40 000 helsefagarbeidere. 
 
Helseforetakene i Helse Nord gir tilbakemelding gjennom nylig gjennomført undersøkelse at 
det er en del utfordringer knyttet til lærlingeordningen. De viktigste er: 
• Økonomi 
• Veiledningskapasitet 
• Unge og umodne til å ivareta pasienter 
• Manglende erfaring på det å være arbeidstaker (rett/plikt) 
• Mangler ledige stillinger til de som fullfører 
 
Rapportene som FAFO har utarbeidet for Spekter understreker at det er først og fremst økt 
økonomisk støtte som etterspørres for å øke inntaket av lærlinger. Når det er sagt, bør det i 
tillegg til å kun se på økonomisk tilskudd også regnes på den verdiskapning som lærlingen 
bidrar med. F. eks. ved å erstatte innleie av vikarer.  
 
Oppsummering 
Statistisk sentralbyrå peker gjennom HELSEMOD på store utfordringer knyttet til 
rekruttering av helsepersonell. Helse Nord vil ha et relativt stort rekrutteringsbehov i perioden 
frem mot 2030, som HELSEMOD viser til. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet gir i Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF følgende 
oppgave:  
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor 
helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen. 
 
For å imøtekomme dette behovet er en god strategi et nødvendig verktøy. Som en oppfølging 
til styresak om Strategisk kompetanseplan, vil det være naturlig å komme tilbake til styret for 
å presentere forslag til ny lærlingestrategi i Helse Nord.  
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 32 Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/4 Båtambulansetjeneste på Helgeland 

 
 
Formål  
I denne styresaken gis en orientering om Helgelandsykehuset HF’s avtale med 
Redningsselskapet om levering av båtambulansetjeneste på Helgeland.    
 
Avtalen 
Helgelandssykehuset HF inngikk den 21. desember 2010 avtale med Redningsselskapet om 
leveranse av båtambulansetjeneste i Helgeland. Avtalen er godkjent av styret i 
Helgelandssykehuset HF, og den gjelder fra 1. januar 2012.   
 
Avtalen innebærer at Redningsselskapet skal sette tre nye og spesialbygde ambulansefartøyer 
i tjeneste innenfor tidsrommet januar til mai 2012. Fartøyene skal stasjoneres i henholdsvis 
søndre, midtre og nordre Helgeland. 
 
Høy tjenestekvalitet og sikkerhet for pasienter og mannskap har stått i fokus ved 
anskaffelsesprosessen som nå er sluttet gjennom avtaleinngåelsen. Redningsselskapets ansvar 
vil omfatte den maritime og fartøytekniske siden, og selskapet skal ivareta spesifiserte 
standarder og beredskapskrav i henhold til gjeldende lover, forskrifter og myndighetspålegg. 
Helgelandssykehuset HF skal selv svare for den medisinskfaglige delen av tjeneste.   
 
Avtalen er inngått for ti år, gjeldende fra 1. januar 2012. Det er gitt opsjon på forlengelse av 
avtalen for tre pluss to år.   
 
I tilknytning til avtalen med Redningsselskapet har de berørte kommunene gjort forpliktende 
vedtak om dekning av utgifter til legeskyss og kommunal bruk av ambulansefartøyene. 
Helgelandssykehuset HF samarbeider også med kommunene om tilrettelegging av 
landanlegg. 
 



 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av  
    innkjøpssystemet i Helse Nord 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF besluttet høsten 2009 å gjennomgå organiseringen av innkjøpsfunksjonen i 
Helse Nord. Prosjektet Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord ble etablert med 
antagelse om at det fortsatt er et betydelig gevinstpotensial fra innkjøp av varer og tjenester i 
foretaksgruppen. Det ble derfor foreslått å vurdere om innkjøpsfunksjonen er tilpasset de 
oppgavene innkjøp som fagområde har ansvar for i Helse Nord, eller om innkjøpsfunksjonen 
vil være tjent med å tilpasse organiseringen, slik at den i større grad ivaretar disse oppgavene, 
og om funksjonens mandat er i tråd med funksjonens arbeids- og ansvarsområde. 
 
Prosjektgruppen har avlevert sluttrapport og tilleggsutredning som er behandlet i to omganger 
av styringsgruppen, og helseforetakene har avgitt høringsuttalelser som er behandlet i styrene.   
 
Prosjektgruppen anbefaler at innkjøpsfunksjonen i Helse Nord organiseres etter 
innkjøpskategorier (vare/tjenestegrupper) med felles anskaffelser for hele Helse Nord. 
Arbeidet med anskaffelser etter kategorier blir sentralstyrt, der Helse Nord RHF har det 
faglige ansvaret for anskaffelsesprosessene, mens innkjøpsressursene fortsatt eies av 
helseforetakene. Innkjøpsledelse i hvert helseforetak opprettholdes. Det legges også til grunn 
at alle helseforetakene bidrar i henhold til størrelse og kompleksitet, og at det settes av 
fagressurser med brukere fra helseforetakene som - i tillegg til innkjøpsressurser - skal bidra i 
kategoriarbeidet. Det kreves en økning i antall medarbeidere for HF-ene utenom 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, samt medvirkning av spesialkompetanse i det 
regionale helseforetaket for å oppnå gode resultater. Økningen i medarbeidere vil gjennom 
felles anskaffelser organisert etter kategoristyring gi økonomiske gevinster, samt 
kvalitetsheving ved bedre produkt- og tjenestespesifikasjoner i anbudsprosessene, bedre 
avtaler samt at lover og forskrifter forbundet med innkjøp lettere kan kontrolleres og 
overholdes. 
 
Medvirkning 
Det ble oppnevnt en bredt sammensatt prosjektgruppe ledet av direktør for 
forretningsutvikling i Helse Nord RHF med innkjøpskompetanse fra alle helseforetak, 
brukerrepresentanter og representant fra de tillitsvalgte til å gjennomføre vurderingen. 
Styringsgruppen har bestått av HF-direktørene, eierdirektør i Helse Nord RHF (leder) og 
konsernverneombudet.  
 
Mandatet for prosjektet ble drøftet i drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombudet, den 26.november 2009. Sluttrapporten og oppfølging fra 
styringsgruppen har vært til behandling i helseforetakene som har avgitt uttalelser om 
anbefalingene. Uttalelsene er behandlet av styrene i helseforetakene.  
 



Vurdering 
Adm. direktør slutter seg til anbefalingene om kategoristyring av innkjøp i Helse Nord basert 
på prosjektgruppens rapport, tilleggsutredningene, uttalelsene fra helseforetakene med 
styrebehandling og styringsgruppens tilrådning. Arbeidet med organisering videreføres derfor 
som anbefalt i denne saken.  
 
Gevinstene ved å organisere anskaffelsesprosesser gjennom opprettelse av kategorier og 
tilhørende kategoriteam oppnås gjennom  
• å frigjøre ressurser til å inngå avtaler på områder som ikke tidligere er dekket (der det dels 

gjøres kjøp uten avtale basert på lov og forskrift om offentlige anskaffelser) 
• utnytte stordriftsfordeler bedre 
• øke kompetansen på de ulike anskaffelsesområdene 
• gi muligheter for standardiseringsgevinster i samråd med fagområdene som må samordne 

sine prosedyrer, både i kjernefunksjonene og i støttetjenestene 
• bedre oppfølging av leverandører og bedre support og service fra leverandører 
• økt avtaledekning, avtalelojalitet og en bedre og mer givende og kompetansebyggende 

hverdag for innkjøpsgruppene  
 
Omfanget av gevinstene både for organisering av innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet 
er ikke beregnet fullt ut, men noen eksempler med fellesanskaffelser viser et godt potensial, 
dersom organiseringen gjennomføres fullt ut. Dette gjelder både innkjøpskostnader og interne 
transaksjonskostnader. 
 
I tillegg kommer gevinster ved styrking av forvaltningen av innkjøpssystemet, dersom man 
oppretter en stilling pr. helseforetak til å forvalte systemet sammen med regional 
forvaltningsressurs. Dette er nødvendig både for å møte fremtidig nasjonalt system og for å 
vedlikeholde alle registre (varer, leverandører og rekvirenter i helseforetakene) og overføre all 
informasjon fra inngåtte avtaler og holde dette ved like i innkjøpssystemet i alle helseforetak. 
 
I implementeringen av kategoristyring av innkjøp skal det videre utarbeides et system for 
regelmessig og systematisk dokumentasjon av gevinstrealisering for alle anskaffelser. Det 
skal utarbeides rutiner for oppfølging av avtalelojalitet, og dette skal måles og rapporteres. 
Endelig skal det utarbeides et system for evaluering av kvalitet på anskaffede produkter og 
tjenester. 
 
Prosjektgruppen opprettholdes og får i mandat å opprette nødvendige arbeidsgrupper for å 
gjennomføre rapportens anbefalinger. Dagens styringsgruppe opprettholdes. I tillegg til 
innkjøpsfunksjonen skal fagpersonell fra brukersiden involveres slik at man skaper forståelse 
for innhold omfang og ansvar for de forskjellige deltakerne i kategoristrukturen, kort sagt 
sikre en altomfattende god forankring. 
 
Innkjøpsfunksjonen i helseforetakene styrkes gradvis med fem årsverk pluss fem årsverk til 
HF-enes egen forvaltning av innkjøpssystemet, fordelt i tråd med anbefalingene i rapporten, 
slik at innføringen av kategoristyringen og forvaltning av innkjøpssystemet kan gjennomføres 
etter oppsatt plan. 
 
Det vil bli utarbeidet forpliktende avtaler mellom HF-ene og RHF-et på linje med de som 
regulerer forholdet mellom HINAS og RHF-ene. Det skal benyttes juridisk kompetanse til 
utarbeidelse av avtaledokumentene. Brukermedvirkning skal omtales i avtalene. 
 



Det er viktig at helseforetakene får et ”eierforhold” til denne måten å organisere innkjøp på.  
Den foreslåtte organiseringen er i tråd med hva som gjøres i de andre RHF-ene og vil være en 
styrke også i det nasjonale samarbeidet mellom RHF-ene.  
 
Konklusjon 
Konklusjonene i prosjektrapporten og tilleggutredningene viser både muligheter for 
økonomiske gevinster ved organisering av innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet og 
kvalitative forbedringer i innkjøpsarbeidet med gjennomgående kvalitativt bedre produkt- og 
tjenestespesifikasjoner i anbudsprosessene samt bedre avtaler. En slik organisering krever tett 
samhandling mellom aktuelle fagmiljø og innkjøp, og den vil kreve prosesser som det vil 
trengs tid til å få implementert på alle områder. 
 
Adm. direktør slutter seg således til anbefalingene fra styringsgruppen for prosjektet og vil 
sørge for at anbefalingene gjennomføres som foreslått. 
 
Organiseringen iverksettes gradvis, først gjennom pilotprosjekt for kategoristyring, deretter 
tilpasninger basert på erfaring fra pilotprosjektet og gradvis full implementering etter dette. 
Gjennomføringen vil etter planen være gjort i løpet av en toårsperiode. 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Referat fra styringsgruppemøte Vurdering Innkjøp, mandag 20.desember. 
2. Notat fra prosjektgruppen prosjekt Vurdering Innkjøp som svar på spørsmål til 

prosjektgruppen og helseforetakene i styringsgruppemøtet 16.juni 2010. 
3. Sluttrapport - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord v 1.0 pr 27042010 
4. Referat fra styringsgruppemøte 16.juni 2010 
5. A-D Høringsuttalelser fra helseforetakene.  
 





















































 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kenneth Lauritsen, 75 51 29 26  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/6 Ekstern revisjon av vikarbyråer  

– oppfølging av revisjonsresultater 
 

 
Innledning/bakgrunn 
Helse Vest RHF har på oppdrag fra de andre RHF-ene og HINAS gjennomført en revisjon av 
et utvalg vikarbyrå med nasjonal rammeavtale på levering av helsepersonell. Revisjonen ble 
gjennomført av Deloitte. Rapporten avdekker kritikkverdige forhold hos leverandørene, og et 
sentralt spørsmål er hvordan det arbeides med oppfølgingen av leverandørene. 
 
Historikken er at alle helseregionene tilsluttet seg et prosjekt i regi av HINAS som hadde som 
formål å etablere likelydende nasjonale rammeavtaler med leverandører i vikarmarkedet på tre 
delområder: 
Delområde 1: Innleie av leger/legespesialister 
Delområde 2: Innleie sykepleiere/spesialsykepleiere 
Delområde 3: Innleie av annet helsepersonell 
 
Prosjektet ble gjennomført ved at avtaler ble etablert i juni 2009 for alle delområder. Det ble 
etablert åtte avtaler med leverandører for delområde 1, seks avtaler for delområde 2 og mange 
avtaler for det siste delområdet. 
 
Alle regionene stilte med prosjektdeltakere til prosjektet, og prosjektet hadde en egen 
styringsgruppe som var HR-direktørene i de regionale helseforetakene. 
 
På bakgrunn av oppslag i media ble det sommeren 2010 satt i gang en undersøkelse av innleie 
av vikarer fra seks leverandører, hvorav to av disse kun har avtale med Helse Vest RHF. En 
ville se nærmere på kontraktsoppfølgingen av rammeavtaler for leveranse av 
helsepersonellvikarar til spesialisthelsetjenesten.  
 
Det er utført kontroll på stedet hos seks leverandører av helsepersonellvikarer, hvorav fire 
som har rammeavtale med samtlige fire regionale helseforetak.  
 
Resultat av revisjonen 
Konklusjonen er at revisjonen avdekket feil og mangler på alle tre undersøkte områder: 
1. Kvalitet på innleid personell 
2. Kvalitet på behandling av ordrebekreftelse og fakturering 
3. Øvrige kontraktsfestede forpliktelser 
 
Oppfølging av revisjonen 
På bakgrunn av dette er det satt i gang tiltak hos leverandørene, og fra HINAS og RHF-ene 
mot leverandørene, for å sikre samsvar mellom krav og praksis. 
 



I Helse Nord RHF vil det bli gjennomført følgende aktiviteter: 
- Nye krav til leverandørene som kontraktsfestes gjennom tilleggsavtaler 
- Forbedring av rutiner for sommerbestillinger 
- Nasjonal konferanse om vikarbruk 
 
Etter anskaffelsen har prosjektgruppen for anskaffelsen fungert som en forvaltningsgruppe i 
spørsmål relatert til implementering, fortolkning og oppfølging av avtalen. Dette har skjedd 
under ledelse av HINAS.  
 
HINAS har sammen med denne forvaltningsgruppen organisert halvårlige oppfølgingsmøter, 
hvor leverandørene har møtt samlet og i særmøter, dersom en har bedt om det. På disse 
møtene har problemstillinger fra alle parter blitt drøftet og i all hovedsak fått sin løsning. I 
forkant av disse møtene har det vært naturlig å kontakte bestillere ved HF-ene for å få på 
bordet problemstillinger som de møter relatert til både avtalen og leverandørene. Disse 
problemstillingene har vært systematisk tatt opp med leverandørene på disse møtene.  
 
På bakgrunn av problemstillinger som har vært drøftet på disse møtene, har det vært 
gjennomført endringer i avtaleteksten. Noe som er en utfordring med et titalls leverandører og 
fire helseregioner. Men en har likevel fått det til. 
 
Forvaltningsgruppen under ledelse av HINAS har møttes for å drøfte problemstillinger, 
anslagsvis tre til fire ganger i halvåret, utenom oppfølgingsmøtene. 
 
Bestillere ved HF-ene har tidvis eskalert problemstillinger relatert til leverandørene til RHF-
et. RHF-et har da fulgt opp aktuelle leverandører og formidlet vårt syn på problemstillinger 
som leverandørene og HF-ene ikke blir enige om. Samtidig har RHF-et holdt HINAS løpende 
orientert. Større prinsipielle problemstillinger har dukket opp på denne måten og blitt håndtert 
av HINAS/RHF-ene i oppfølgingsmøter. 
 
Det er etablert et eget avviksmeldingssystem, hvor både brukere av avtalen og leverandørene 
kan melde inn avvik til HINAS. Dette er flittig brukt, spesielt av leverandørene, og alle avvik, 
blir systematisk fordelt i regionene og fulgt opp mot den enkelte avdeling på HF – vice versa i 
forhold til leverandørene. 
 
Forvaltningsgruppen har inntil sommeren 2010 hatt ukentlige telefonmøter for å drøfte 
problemstillinger relatert til rammeavtalene og leverandørene. Fra høsten 2010 har frekvensen 
på disse møtene vært hver 14. dag. 
 
Fra RHF-ets side er vurderingen at oppfølgingen av rammeavtalene mot leverandørene må 
primært fortsette å skje nasjonalt under ledelse av HINAS. HINAS støtter seg på 
forvaltningsgruppen i disse spørsmålene. Det er noe oppfølging av leverandørene på RHF-
nivå, men i all hovedsak er det HINAS som har stått for å organisere den systematiske 
oppfølgingen av leverandørene. Noe som er viktig, om en opprettholder målsettingen om at en 
skal ha likelydende nasjonale rammeavtaler. 
 
Vurderingen er videre at oppfølgingen av de funn som er gjort hos leverandørene i 
revisjonsrapporten, er det naturlig at HINAS i hovedsak organiserer. Funn i forhold til punkt 1 
kvalitet på innleid personell er først og fremst relatert til kontroll og kvalitetssjekk av 
kandidatens autorisasjon og kvalifikasjoner, og det enkelte byrås ansvar for å ha gode rutiner 
samt dokumentere dette i henhold til avtaletekstene. På dette området bør det enkelte HF følge 



opp ved å be om dokumentasjon på ovennevnte, noe som er kommunisert til bestillermiljøene 
ved det enkelte HF.   
 
Ut over dette er det kontraktsmessige problemstillinger i funnene som HINAS er i førersetet 
for å følge opp. HINAS støtter seg på RHF-ene i disse spørsmålene. Avtaletekstene er gode, 
og hovedproblemstillingene i rapporten er at leverandørene, på enkelte områder, ikke er flinke 
nok til å følge opp det som står beskrevet i avtaleteksten og rutinene.  
 
 
 
Vedlegg:  Revisjonsrapport fra Deloitte av 2. november 2010: 
 Revisjon av kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av  
 helsepersonellvikarer 
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 

http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html  
 

http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html�


 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/7 Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis 

innen området direkteoppgjør 
 

 
Formål/sammendrag 
Det er utarbeidet en oppdatert nasjonal rekvisisjonspraksis som regulerer arbeidsdeling, rolle 
og ansvar i gjennomføringen av pasientreiser med rekvisisjon. 
 
Adm. direktør ønsker at styret blir orientert om oppdatert rekvisisjonspraksis for pasientreiser 
med rekvisisjon. 
 
Bakgrunn/fakta 
Pasientreiseområdet er todelt:  
1) Behandling av oppgjør på reiser til og fra behandling som vi overtok fra NAV pr 1. januar 

2010 (pasienten sender inn reiseregning). 
2) Reiser med rekvisisjon. Pasienten får utstedt en rekvisisjon på reise på medisinsk eller 

trafikalt grunnlag.   
 
Denne orienteringssaken gjelder reiser under punkt 2 og beskriver hvordan man gjennom nye 
retningslinjer skal sikre en lik og rettferdig rekvisisjonspraksis på landsbasis. Dette vil bidra 
til å støtte opp om Helse Nords overordnede verdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Retten til å rekvirere transport på medisinsk grunnlag er definert i ”Forskrift om rett til 
dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse og behandling 
(syketransportforskriften)”. De viktigste behandlergruppene er: Primærleger, fysioterapeuter, 
spesialister i og utenfor sykehus, jordmødre, kiropraktorer, logopeder. Oppdatert 
rekvisisjonspraksis tydeliggjør bruken av ulike rekvisisjonsformer avhenging av om 
behandlerne er knyttet til Norsk Helsenett eller ikke. 
 
Målet med en felles nasjonal rekvisisjonspraksis er å sikre: 
• Et likt tilbud til pasienter på tvers av geografisk område og et godt pasientreisetilbud til 

pasienter som har rett til det 
• En hensiktsmessig arbeidsdeling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten 
• Bedre arbeidsprosesser 
• En rekvisisjonspraksis i tråd med regelverket 
• At krav relatert til innrapportering av egenandeler og automatisk frikort blir ivaretatt 
 
Forankring 
Oppdatert rekvisisjonspraksis er utarbeidet i arbeidsgruppen Ny rekvisisjonspraksis som ble 
etablert under Faglig nettverk i Pasientreiser ANS. Arbeidsgruppen har bestått av 
representanter fra helseforetakene ved sine pasientreisekontor, Pasientreiser ANS, brukere, 
Legeforeningen, Norsk fysioterapeutforbund og prosjekt Pasientreiser Egenandeler. Mandatet 
var basert på innspill fra en bred høring i januar 2010. 



Pasientreiser ANS har gjennom sin juridiske enhet stått for kvalitetssikringen av prosessen. 
Praksisen berører store behandlergrupper, og det er viktig med en god forankring som 
grunnlag for implementering. Oppdatert rekvisisjonspraksis legger et økt ansvar og 
arbeidsbelastning for rekvirering av reiser på helseforetakene. Så langt har følgende sluttet seg 
til den: 
• Nasjonal styringsgruppe i prosjekt pasientreiser 
• Styret for pasientreiser ANS 
• Nasjonalt AD-møte 
 
Implementering 
I samarbeid med Pasientreiser ANS skjer implementeringen hos behandlerne ved hjelp av 
tradisjonell informasjon, tilgang til nettstedet www.pasientreiser.no og ved at 
pasientreisekontorene gjennom besøk og telefonisk oppfølging veileder i rett bruk. 
 
Viktigste momenter 
De viktigste momentene i rekvisisjonspraksisen er: 
1. Ved rekvirering av pasientreise til behandling i spesialisthelsetjenesten 

1.1. Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag til 
førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten 
o Unntak 1 - Ved dagbehandling og poliklinikk: Dersom det er en helsetilstand som 

krever tilrettelagt transport skal henvisende behandler rekvirere tur/retur.  
(Gjelder ikke Oslo-Akershus, se unntak 2) 

o Unntak 2 - I Oslo og Akershus: Ved reise til røntgen og laboratorier: Dersom det 
er en helsetilstand som krever tilrettelagt transport skal henvisende behandler 
rekvirere tur/retur.  
 

2. Ved rekvirering av pasientreise ved øyeblikkelig transportbehov til behandling 
2.1. Pasient kontakter behandlingssted for å avklare om det er øyeblikkelig hjelp. 
2.2. Behandler skal avklare øyeblikkelig transportbehov og rekvirere transport. 
 
Hvis rutinen punkt 1 og 2 ovenfor ikke overholdes: 
2.3. Pasient betaler selv reisen. 
2.4. Pasient sender inn reiseregning for reise uten rekvisisjon vedlagt dokumentasjon på 

medisinsk behov for tilrettelagt transport og transportkostnad til Pasientreiser ANS. 
 
3. Rutine for rekvirering av pasientreise på medisinsk grunnlag til og fra gjentakende 

behandlinger 
3.1. Ved de påfølgende behandlingene er behandlingsstedet ansvarlig for utstedelse 

rekvisisjon på medisinsk grunnlag for tur- og returtransport 
3.2. Behandlere har mulighet til å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag, men 

det settes krav til behandler at behandlere må skrive inn klokkeslett og dato for 
behandling. Det skal være lov å utstede rekvisisjoner på medisinsk grunnlag ut 
inneværende og neste kalendermåned.  

 
 
Utrykt vedlegg: Rekvisisjonspraksis – versjon 2.0 

http://www.pasientreiser.no/�


 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/8 Mulighetsstudie for alternativ organisering av  
    forvaltningstjenester i Helse Nord – status 

 
 
Bakgrunn 
I denne saken gis en orientering om status for arbeidet med alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – Mulighetsstudien.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ 
organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging i 
styremøte, den 31. mai 2010. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området 

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

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

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

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

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

 
Felles tiltak og planer høsten 2010 
Eiendomssjefene i helseforetakene mener at gjennomføringen av Mulighetsstudien har gitt 
gode innspill til måten å organisere og strukturere eiendomsdriften på. Områdene det er 
satt fokus på gir muligheter for hevet faglig kvalitet og også muligheter for effektivisering 
og kostnadsbesparelser. Men de innsparingspotensialene som er påvist er neppe reelle. De 
er små og fragmenterte, og på noen områder er de ikke korrekte. Det gjelder for eksempel 
store poster som anvist potensial for innsparinger på renhold i Nordlandssykehuset HF, der 
gevinst er tatt ut gjennom outsourcing og kanskje det største potensialet ligger i insourcing. 
Videre gjelder det matforsyning i Tromsø som er lagt opp spesielt med vekt på faglig 
kvalitet og spesiell distribusjon, og der det ikke vil gi samme distribusjon, kvalitet og 
hensyn til ernæring ved en omlegging. Allikevel er det enighet om at det finnes både 
kvalitetsmessige og økonomiske potensialer til forbedringer. 
 
Helse Nord RHF har sammen med helseforetakene utarbeidet kravspesifikasjon for 
kartlegging av mulige energiøkonomiseringstiltak (ENØK-tiltak) i sykehusene i Helse 
Nord. I Mulighetsstudien ble det anslått et innsparingspotensial på dette området på opp 
mot 15 mill kroner. Kartlegging av mulighetene for ENØK vil bli gjennomført i løpet av 
vinteren og våren 2011. Tiltaksplan vil bli presentert senest i evalueringen av 
mulighetsstudien ved utgangen av 2011 (jf styrets vedtak, punkt 4). 



Innenfor mattilberedelse og forsyning er det etablert et godt samarbeid mellom 
kjøkkentjenestene i Helse Nord, samt at det er under utvikling felles menyer og omlegging av 
anskaffelsesprosessene for matfremstilling i foretaksgruppen. Det er etablert en regional 
faggruppe innen området, ledet av Nordlandssykehuset HF. Tilsvarende samarbeid er gjort for 
renholds- og vaskeritjenester, også med egen gruppe ledet av Nordlandssykehuset HF. Det 
pågår nå også et arbeid for å samordne teknisk drifts behov for innkjøpsavtaler med en gruppe 
ledet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Resultater fra dette arbeidet ventes å foreligge 
i løpet av 2011 og vil inngå i evalueringen av mulighetsstudien ved utgangen av 2011. 
 
Tiltak i Helse Finnmark HF 
I Helse Finnmark HF har foretakscontrolleren ledet en prosess for å se på hvilke tiltak som 
kan gjennomføres. I Mulighetsstudien var det anslått et effektiviseringspotensial for Helse 
Finnmark HF på 18 mill kroner. Helseforetaket har pr. høsten 2010 identifisert konkrete tiltak 
med et potensial på 10 mill kroner. Herav utgjør ENØK 2 mill kroner og matforsyning 5,4 
mill kroner, inkludert samarbeidsløsninger med verskommunene for de to sykehusene. 
 
De andre områdene omfatter sentralbord med 0,45 mill kroner, felles innkjøp i helseforetaket 
med 1 mill kroner, renhold med 0,9 mill kroner, vaskeritjenester med 0,8 mill kroner og 
diverse mindre poster med 0,45 mill kroner. 
 
Tiltak i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har behandlet tiltaksplan for gjennomføring av Mulighetsstudien som egen styresak (sak 
77/2010). I Mulighetsstudien var det anslått et ideelt effektiviseringspotensial på 40-50 mill 
kroner. Fra tidligere (2009) er det gjennomført tiltak fra Mulighetsstudien på 2,4 mill kroner. I 
2010 er det gjennomført tiltak med en helårseffekt på 10 mill kroner. For 2011 er det vurdert 
et potensial på 18,5 mill kroner, det vil si en økning fra 2010 på 7,7 mill kroner. For 2012 er 
det anslått at UNN skal kunne ha effektivisert opp til 23,3 mill kroner. Mye av potensialet 
ligger innenfor matforsyning og er krevende å ta ut. Det er derfor etablert arbeidsgrupper som 
skal holde tak i arbeidet og som skal bidra til at identifisering av reelt potensial og 
gjennomføring av tiltak har god forankring i alle ledd. Potensial for matforsyning er derfor 
bare tatt med utenfor Tromsø. Dette kommer således i tillegg, når det er nærmere utredet.  
 
Av potensialet i 2011 på til sammen 18,5 mill kroner, ligger 2,8 mill kroner innenfor renhold, 
2,9 mill kroner innefor vaskeritjenester, 3,8 mill kroner innefor eiendomsdrift (herunder 
ENØK) og 1,3 mill kroner innefor matforsyning (utenom Tromsø). 
 
UNN har besluttet å utrede ytterligere effektiviseringstiltak fortløpende for om mulig å 
komme nærmere potensialet som er antydet i Mulighetsstudien. Dette vil foreligge senest i 
forbindelse med evalueringen av Mulighetsstudien ved utgangen av 2011. 
 
Tiltak i Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Nordlandssykehuset HF startet oppfølgingen av Mulighetsstudien parallelt med 
gjennomføringen.  Helseforetaket har sett på de fem hovedområdene, og disse blir 
kommentert i det følgende.  
 
Renhold 
Uavhengig av Mulighetsstudien har NLSH allerede startet implementeringen av renhold  
basert på INSTA 800 (Internasjonal kvalitetsstandard for renhold). Vi vil sette samme  
kvalitets- og ytelseskrav ved alle våre sykehus uavhengig om renholdet er egenprodusert eller 
kjøpt. 



Mulighetsstudien indikerer et potensial på 7,2 mill kroner(2008-tall) ved NLSH Bodø inkl. 
Rønvik. Virksomheten i Bodø er i all hovedsak konkurranseutsatt, og det anses ikke realistisk 
å redusere kostnaden i samsvar med indikert potensial. Tallet tar bl.a. ikke hensyn til at det 
kjøpes tilleggstjenester for anslagsvis 2 mill kroner ut over regelmessig renhold i Bodø. I 
tillegg er det kostnadsberegnet ytelse fra helsepersonell som ikke forsvinner ved kjøpt tjeneste 
(Beste praksis jf. Mulighetsstudien).  
 
NLSH oppfatter derfor ikke dette som et potensial som kan realiseres fullt ut, men erkjenner 
at tjenesten kan effektiviseres gjennom harmoniserte ytelser og faglig utvikling og 
oppfølging. Her må det også tas med i vurderingen, at det har vært nødvendig å forbedre 
renholdskvaliteten ved enheten i Bodø Sentrum. 
 
Om profesjonalisering av tjenesteområdet ved ekstern drift gir konkurransedyktighet på 
effektivitet har NLSH et kostnadsmessig fortrinn på 25 % på grunn av merverdiavgiften. Det 
vil i et slikt tilfelle være høyst relevant å vurdere insourcing av tjenesten. 
 
NLSH har implementert renhold basert på INSTA 800 (Internasjonal kvalitetsstandard for 
renhold). Helseforetaket har etablert likelydende kvalitets- og ytelseskrav ved alle sykehus 
uavhengig om renholdet er egenprodusert eller kjøpt, og det gjennomføres tilsvarende 
kvalitetskontroller ved alle enhetene. 
 
Eget personell har gjennomgått opplæring i standarden og nye renholdsplaner under 
produksjon. Ytelser ut over det som ligger i basisleveranse fra ISS kostnadsføres separat i 
Lofoten og Vesterålen av hensyn til benchmarking. 
 
Sykehuset har, i nær dialog med ISS vedr. leveranse i Bodø, tilrettelagt og skapt forståelse for 
et betydelig forbedret renholdskonsept med påfølgende bedre kvalitet. 
 
Helseforetaket vil også gjennomgå potensialet i egenprodusert renhold i psykiatrien, hvor det 
er miljøassistenter som utfører renholdet. En løsning kan være å beholde en slik 
ordning, men med sterkere faglig føring og oppfølging. Her er effekten foreløpig usikker, 
siden de også utfører andre viktige oppgaver i forbindelse med pasientbehandlingen. 
 
For å tydeliggjøre hvilket renhold som leveres, avstemme forventninger, samt som grunnlag 
for sammenlikning, vil det utvikles SLA (Service Level Agreement) i samarbeid med de 
øvrige HF-ene. 
 
Helseforetaket anslår at man vil redusere kostnadene med ca 1-1,5 mill kroner gjennom å 
kutte vikariater og ved naturlig avgang innen medio 2011, forutsatt samme nivå på 
kvalitet/frekvens som referanserammen. 
 
Egenprodusert renhold skal ved utgangen av 2011 være konkurransedyktig. 
 
Vaskeri 
Mulighetsstudien angir ikke potensial innenfor dette området for NLSH. Helseforetaket har 
allikevel et fokus på dette leveranseområdet og ønsker å gjøre dette standardisert innenfor 
NLSH med en klar leveranseavtale mot brukerne. Det fokuseres fortløpende på 
leveranseområdet og følgende er i prosess: 
 



• Vaskeritjenestene kjøpes for somatikk og psykiatri i Bodø og ved sykehuset i Lofoten. 
Egenprodusert vaskeritjeneste i Vesterålen er konkurransedyktig. 

• Ekstern vaskerileveranse til Bodø og Lofoten med opsjon til Vesterålen er pr. dags dato 
ute på anbud, og ny avtale vil bli etablert mai/juni 2011. Nytt anbud baseres på et revidert 
og grundig vurdert tøysortiment med fokus på kvalitet og effektivitet. Det forventes at ny 
avtale vil gi en positiv kostnadseffekt for sykehuset.  

• Tøydistribusjon gjennomgås for alle lokasjoner for å finne mest effektive løsninger. Tema 
er tøyautomater eller manuelle systemer, samt bruk av interntransport vs. leverandørutført 
distribusjon. Dette gjennomføres sammen med andre HF. 

 
Kantine/Catering 
Mulighetsstudien angir ikke vesentlig potensial for denne virksomheten i NLSH, siden 
helseforetaket totalt sett ligger svært nær Beste praksis. Helseforetaket står imidlertid overfor 
en kvalitetsutfordring gjennom at det vil være nødvendig å innføre et 4. måltid ved enhetene i 
Lofoten og Vesterålen. Dette planlegges iverksatt i løpet av 2011. 
 
For kantinedriften er hovedprinsippet at de største kantinene skal være selvfinansierende, 
mens de mindre må ha et tilskudd/subsidiering. Det fokuseres fortløpende på 
leveranseområdet og følgende er i prosess: 
• Fortløpende regulering av bemanning og åpningstider, slik at man treffer best mulig med 

etterspørselen. 
• Kantinekonseptet er satt under revisjon med sikte på å etablere en felles gjennomgående 

policy. 
• Kjøkkendriften i NLSH har ulike leverandører/produksjonssamarbeid og med ulike 

produksjonskonsept. I Bodø egenproduseres all mat, og de har de beste tall i 
Mulighetsstudien. I Lofoten og Vesterålen er det samarbeidsavtaler med de respektive 
hjemkommunene. 

• Samdriftsløsninger er satt under revisjon i samarbeid med kommunene for å trimme 
kostnader bl.a. i tråd med de erfaringer man har for kjøkkendriften i Bodø. 
Samdriftsavtalen med Vestvågøy kommune vil bli avviklet i løpet av 2011, og kok-
/kjølprodukter til Lofoten vil bli hentet fra ekstern leverandør eller annet kjøkken innenfor 
NLSH. 

• Volumer i Vesterålen søkes økt gjennom invitasjon til utvidet samarbeid med Hadsel 
kommune og evt. andre kommuner i Vesterålen, dette med sikte på redusert 
enhetskostnad. 

• NLSH vil i samarbeid med øvrige HF gjennomføre samlinger og studier for å øke 
kunnskapen om ulike løsninger og konsepter med tanke på å optimalisere virksomheten 
ytterligere. 

 
Kontorstøtte 
Mulighetsstudien angir begrenset potensial for dette leveranseområdet. Effektivisering av 
denne virksomheten er knyttet til bruk og utnyttelse av teknologi. Dette vil kjøres som et 
samarbeidsprosjekt i Helse Nord. 
 
Eiendomsforvaltning og drift 
Mulighetsstudien angir et potensial innenfor varer og kjøpte tjenester samt 
energiøkonomisering: 
• Dette vil bli organisert i felles prosjekter innenfor ENØK i tråd med studiens anbefaling. 

Ut over dette har NLSH allerede startet arbeidet med energiøkonomisering. Ved Rønvik 
har ombygging og styring av varme og ventilasjon gitt god effekt i redusert strømforbruk. 



Det arbeides også videre med tilsvarende arbeider for Mellomåsen. I to fløyer i Sentrum er 
det skiftet vinduer, og i Lofoten og Rønvik pågår det også vindusutskifting som forventes 
å spare energi. E-save energiovervåkingssystem er under innføring i NLSH. Systemet gir 
god oversikt over all energibruk og gir samtidig muligheter til å optimalisere 
energibruken. 10 % innsparing vil gi ca 3,5 mill kroner. 

• NLSH vil delta på felles prosjekt med etablering av nye innkjøpsavtaler. Potensialet er 
imidlertid uklart, siden kjøp spenner over mange leverandør og utstyrstyper for å ivareta 
den løpende driften (med andre ord ikke tunge kjøp hos få). Et anslag kan være 0,5-1 mill 
kroner ved adgang til å kjøpe hos grossist. Arbeidet er oppstartet og vil bli forsterket 
gjennom 2011. 

• Studien anbefaler tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging. Det er gjennomført full 
tilstandsanalyse for Lofoten, Rønvik og Røsvik som danner basis for vedlikeholdstiltak 
samt innspill til investeringsplan. For Vesterålen og Sentrum er ikke dette naturlig å 
gjennomføre i større omfang på grunn av byggevirksomheten. Målsetningen for dette er å 
bruke midlene riktig for å innfri styringsmål. Arbeidet med å videreutvikle tilstandsbaserte 
vedlikeholdsplaner fortsetter med økt styrke i 2011. 

• NLSH innfører FDVU-verktøy for bedre planlegging og bedre økonomioppfølging med 
elektronisk fakturahåndtering. Systemet gir en rekke effekter i forhold til sporbarhet, 
oversikt og tidsbruk. Av disse kan nevnes: 
 Frigjort tid øker mulighet for bedre styring og større fokus på forbedringsarbeid. 
 Verktøyet gir også utmerkede muligheter for nøkkeltallsanalyser, hvor ligger 

”tidstyvene” og hvilke installasjoner er mest ressurskrevende. 
 Det gir total oversikt over alle serviceavtaler og gir grunnlag for samkjøring og 

forhandling. 
 Digitale håndholdte sjekklister og arbeidsordre 
 Gir total oversikt over alle driftsmeldinger og arbeidsorde med mulighet for å styre 

og produsere effektivt og med riktige prioriteter. I tillegg kommer sporbarhet og 
bedret ”kundetilfredshet”. 

• I NLSH er det vedtatt ny organisasjonsplan for drift og vedlikehold. En av hovedsakene i 
planen er sammenslåing av drift og vedlikehold mellom Sentrum og Rønvik i Bodø. Dette 
forventes å gi en mer effektiv og optimal utnyttelse av egen driftsorganisasjon.  

 
Hovedfokus innenfor virksomhetsområdet er en løpende profesjonalisering og samkjøring på 
tvers i foretaket gjennom standardiserte rutiner og bruk av verktøy. I tillegg deles kompetanse 
på tvers av foretakene gjennom felles fora som Eiendomsforum og driftsforum. Det er et mål 
at frigjorte ressurser innenfor dette området dreies fra driftkostnad og inn mot vedlikehold. 
 
Oppsummering NLSH 
Samlet innsparingspotensial for NLSH er i mulighetsstudien anslått til 12,7 mill kroner. 
Korrigert for feil potensial på renhold er potensialet om lag 6 mill kroner. Foretaket har 
foreløpig identifisert tiltak i en slik størrelsesorden. 
 
Tiltak i Helgelandssykehuset HF 
For Helgelandssykehuset HF ble det påvist et innsparingspotensial på 7 mill kroner i 
Mulighetsstudien, hovedsakelig knyttet til catering og ENØK, men også noe innenfor renhold. 
Helgelandssykehuset HF har således konkludert med at helseforetaket vil følge opp tiltak 
innen catering og ENØK. 
  
Det er i 2010 iverksatt tiltak innen catering for å forebygge svinn og sikre kvalitet. 
Ombygging av kjøkken for å effektivisere driften er under prosjektering. 



ENØK-arbeidet følger felles opplegg sammen med de andre helseforetakene i Helse Nord. 
 
Konklusjoner  
Områdene det er satt fokus på i Mulighetsstudien, gir muligheter for hevet faglig kvalitet og 
også muligheter for effektivisering og kostnadsbesparelser.  
 
De innsparingspotensialene som er påvist er neppe reelle. De er små og fragmenterte, og på 
noen områder er de ikke korrekte. Mulighetsstudien har antydet et effektiviseringspotensial 
innefor disse områdene på 92,3 mill kroner.  
 
Foreløpig oversikt over tiltak fra HF-ene viser at det er mulig å ta ut effektiviseringsgevinster 
med i størrelsesorden 50-60 % av det Mulighetsstudien viser. Det vil foreligge et klarere bilde 
av dette ved utgangen av 2011. 
  
Adm. direktør vil i tråd med styrets vedtak i styresak 59-2010 komme tilbake med en 
foreløpig evalueringsrapport av Mulighetsstudien ved utgangen av 2011.  
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