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Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord  

– videre arbeid  
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er et behandlingsforløp, hvor ansvaret er delt 
mellom flere i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. I all hovedsak er 
resultatene i denne behandlingskjeden i Norge gode, men det er fortsatt muligheter for 
forbedringer både på det enkelte område og i samspillet mellom ulike nivåer og tjenester. For 
å sikre god kvalitet på tjenestene må det arbeides systematisk på mange felt. Det gjelder 
organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, krav til kompetanse, system for oppfølging av 
kravene og krav til informasjon og kommunikasjon.  
 
Formålet med saken, i tillegg til planen fra regional faggruppe, er å få beslutning om å lage en 
regional tiltaksplan som skal konkretisere hvilke handlinger som er nødvendig for å kunne 
utvikle en desentralisert fødselsomsorg som har de kvaliteter veilederen foreskriver. 
Tiltaksplanen skal inneholde personellmessige og økonomiske vurderinger av de forslag som 
fremmes, og det skal gjøres en risikovurdering av mulighetene for å nå kvalitetskravene. 
 
Kvalitetskravene til fødselsomsorgen, slik de foreligger i nasjonal veileder fra 
Helsedirektoratet, er resultat av et omfattende faglig arbeid. De skal sikre at fødselsomsorgen 
også i fremtiden skal være trygg, forutsigbar og av høy kvalitet. For å oppfylle 
kvalitetskravene for fødselsomsorgen må det arbeides bl.a. på følgende områder: 
• Funksjonsdeling i en desentralisert fødselsomsorg 
• Samhandling mellom fødeinstitusjoner og samhandling mellom kommune- og 

spesialisthelsetjeneste 
• Følgetjeneste 
• Rekruttering 
 
En regional faglig faggruppe har vurdert konsekvensene av forslag til kvalitetskrav bl.a. for 
funksjonsfordelingen, slik de forelå i høringen høsten 2010. Dette dannet grunnlaget for Helse 
Nord RHF’s uttalelse til de foreslåtte kvalitetskravene. Nå foreligger disse i form av en 
nasjonal veileder som skal settes i verk lokalt i et samspill mellom ulike tjenester i 
kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. For å innfri kvalitetskravene, skal det brukes tid, 
slik det forutsettes i veilederen:  
 
”Oppfølgingen av kravene i veilederen vil måtte skje som utviklingspregede prosesser som 
går over tid.” (Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, s. 1.) 
 
Ulike lokale forhold vil skape ulik tilpasning i den endelige utformingen av tilbudene. 
Kravene til kvalitet, her under pasientsikkerhet, skal være de samme over hele landet.   
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Kvalitetskravene i veilederen erstatter den tidligere ensidige oppmerksomheten om antall 
fødsler pr. fødeenhet som grunnlag for å fastlegge nivå. I Helse Nord har kravet til antall 
fødsler vært praktisert med skjønn. 
 
Adm. direktør vurderer det som en selvfølge at kravene til kvalitet, slik de er formulert i 
Helsedirektoratets veileder, også skal komme befolkningen i Nord-Norge til gode. Å ha en 
kvalitet på tjenesten som ikke reflekterer nasjonale standarder vil ikke være akseptabelt 
overfor brukerne av tjenestene og fungere svært negativt for rekruttering av fagfolk. I tillegg 
er det ansvarsmessig uaktuelt. Dette betyr også at endring i funksjonsfordeling kan skje, 
dersom det viser seg umulig å oppfylle kravene. Samtidig er det adm. direktørs vurdering at 
det, ikke minst i et samfunnsmessig perspektiv, er ønskelig å opprettholde en desentralisert 
fødselsomsorg. 
 
Bredde og kvalitet på offentlig tjenestetilbud er også av betydning for sikring av bosetting m. 
m.. Nøkternt sett er sannsynligvis endringer i organisering av fødselsomsorgen de facto minst 
betydningsfullt for den enkelte kvinnen og den nyfødte (en til to hendelser i livet for de 
fleste), samtidig som det har stor betydning for et sykehus og et lokalsamfunn.  
 
Sett i lys av det utviklingsarbeidet som må til for å oppfylle kvalitetskravene og ønsket om 
fortsatt å ha en desentralisert fødselsomsorg, foreslår adm. direktør at det lages en regional 
tiltaksplan for fødselsomsorgen. Denne skal bl.a. bygge på det arbeidet som er gjort i den 
regionale faggruppen. Innføring av nye standarder og krav, som til dels er vesentlig skjerpet 
fra dagens situasjon, kan bare gjennomføres via en regional tiltaksplan som har i seg de 
handlinger og de ressurser som skal til for å bringe tjenesten opp på det nivå som beskrives.  
 
Når vi etter et omfattende faglig arbeid har kartlagt hva som skal til, fått vurdert tiltakene og 
de økonomiske, faglige og personellmessige konsekvensene, kan vi på et transparent og 
forutsigbart grunnlag ta stilling til videre utvikling av en desentralisert fødselsomsorg i Helse 
Nord.  
 
Her legges derfor til grunn at funksjonsfordelingen i en desentralisert fødselsomsorg i Helse 
Nord nå videreføres i tråd med dagens ordning fram til tiltaksplanen er utarbeidet. Det 
innebærer at den eneste endring som nå vil skje, er at den forsterkede fødestuen i 
Nordlandssykehuset Lofoten legger om sin seleksjonspraksis i tråd med de faglige premisser 
som gjelder for en jordmorstyrt fødestue, men med opprettholdelse av beredskapsordning som 
sikrer muligheten for nødkeisersnitt. Nordlandssykehuset HF blir bedt om å planlegge og 
gjennomføre dette.  
 
Bakgrunn 
Regjeringen har på bakgrunn av Stortingsmelding nr. 12 En gledelig begivenhet. Om en 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg pålagt de regionale 
helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å utarbeide en 
flerårig, helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen.   
 
Arbeidet med planen har vært organisert i to nivåer: en regional arbeidsgruppe og lokale 
arbeidsgrupper i hvert helseforetak. Brukermedvirkning og samarbeid med kommunene i 
opptaksområdet har vært vektlagt. Styret i Helse Nord RHF behandlet planen som en 
konsekvensvurdering av de foreslåtte kvalitetskrav.  
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Styret vedtok bl.a. følgende: 
 
”Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord 
RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorgen. Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer 
for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, deriblant 
kommunene, vil være en viktig del av arbeidet.” 
 
De viktigste kravene som stilles i veilederen Et trygt fødetilbud gjelder organisering av 
tjenesten med tanke på bemanning, arbeidsdeling (seleksjon), informasjon til brukere, 
kompetansebygging og vedlikehold og oppfølging av kvalitetskrav. Samhandling mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten gis ny og stor betydning likeså samhandling på tvers av 
institusjonsnivå.  

Kravene tar utgangspunkt i et differensiert fødetilbud, dvs. at fødselsomsorgen er organisert 
på forskjellig nivå: kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer.  
 
• Kvinneklinikker er høyspesialiserte enheter. De kan ta imot alle fødende, har høy 

beredskap og spesialfunksjoner som nyfødtavdeling med kompetanse for 
respiratorbehandling.  

• Fødeavdelinger kan motta de fleste fødende og tilby operativ fødselshjelp og 
smertelindring. Fødende med alvorlige komplikasjoner eller fødende, der det ventes at 
barnet vil trenge behandling ved en nyfødtavdeling, må imidlertid overføres til 
kvinneklinikk.  

• En fødestue har kompetanse til å behandle friske fødende hvor en ikke forventer 
komplikasjoner under fødselen eller operative forløsninger. Fødestuen har godkjente 
retningslinjer for hvilke typer fødende som kan mottas og retningslinjer for overføring av 
fødende til institusjon med nødvendig kompetanse. 

 
Den regionale gruppen har i januar 2011 hatt en gjennomgang av endelige kvalitetskrav i 
forhold til Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Gruppen vurderer 
situasjonen slik at ingen av regionens fødeinstitusjoner oppfyller nye krav til punkt og prikke. 
Gruppen er på det rene med at det vil ta tid å implementere kravene i sin helhet og foreslår at 
det jobbes videre med implementering på følgende områder: 
• Funksjonsdeling i en desentralisert fødselsomsorg 
• Samhandling mellom fødeinstitusjoner og samhandling mellom kommune- og 

spesialisthelsetjeneste 
• Følgetjeneste 
• Rekruttering  
 
Her tas initiativ til utvikling av en tiltaksplan som skal synliggjøre hva som skal til for å nå de 
kvalitetskrav som er innført. Når dette foreligger, vil styret i Helse Nord RHF bli forelagt en 
sak, hvor beslutninger kan gjennomføres på et transparent og likt grunnlag for de ulike 
enheter. Tiltaksplanen skal være basert på dokumentert kunnskap, og det skal gjøres 
risikovurderinger bl.a. med hensyn til framtidig utdanning og rekruttering. 
 
Kvalitetsforbedring ved innføring av nye kvalitetskrav 
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet i internasjonal 
sammenheng. Perinatal dødelighet som er mål for folkehelse, er nå så lav i Norge at vi ikke 
kan forvente noe særlig videre fall (Medisinsk fødselsregister).  
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Dette området er gitt ytterligere oppmerksomhet i Stortingsmelding nr. 12 En gledelig 
begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Bakgrunn er 
to delt: 
• Tilbakemelding fra brukere viser at tjenesten ofte oppleves som fragmentert og lite 

sammenhengende. 
• En oppsummering av tilsynssaker viser at det svikter i organisering og ledelse. Enkelte 

sentrale punkter som fremheves er svikt i kommunikasjon og samarbeid, uklare 
ansvarsforhold, kompetansesvikt, blant annet manglende innsikt i nasjonale retningslinjer 
ved kompliserte fødsler og manglende etterlevelse av prosedyrer ved 
fødselskomplikasjoner. 

 
Kvalitet er et sammensatt begrep og kan ha flere innfallsvinkler. Ved helsetjenester kan det 
blant annet dreie seg om hvordan den enkelte helsepersonell utøver arbeidet sitt, men også i 
hvilken grad helsetilbudet er organisert på en slik måte at det tilrettelegges for at arbeidet kan 
utføres på en god og korrekt måte. Disse to sidene er så viktige at de plasseres i begrepet 
medisinsk forsvarlighet og krav til oppfyllelse stilles i form av norsk lov. I 
Helsepersonelloven presiseres:  
 
”Arbeidet skal utføres i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som 
kan forventes ut fra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for 
øvrig”(Helsepersonelloven § 4), og ”virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at 
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter

 

” (Helsepersonelloven § 
16).  

Det er denne siste delen av helsetjenesten hvor en forventer kvalitetsheving med de nye 
kvalitetskravene. Ved implementering av nye kvalitetskrav vil man altså oppnå en 
kvalitetsforbedring på systemnivå.  
 
Det største problemet i vår region er at systemene som finnes er meget sårbare og avhengig av 
enkeltpersoner for å fungere. Det er ofte utstrakt bruk av vikarer, gjerne på flere områder og 
for flere yrkesgrupper. Dette kan skape usikkerhet, da vikarer ofte ikke er godt nok kjent med 
lokale rutiner og prosedyrer, og det ikke alltid settes av god nok tid for opplæring. Indirekte 
vil dette øke risikoen for at det gjøres feil. I tillegg må kompetansehevende tiltak og arbeid 
med fagutvikling og rutiner vike for høyere prioriterte oppgaver når bemanningen mange 
plasser er marginal. Dette er utførlig redegjort for i Regional plan for svangerskaps-, fødsels- 
og barselomsorg.. 
 
Ved implementering av kvalitetskrav oppnår man på sikt:  
• større forutsigbarhet, og med det en større trygghet i fagmiljøet og for pasienter 
• sikkerhet ved å definere risikogrupper og fordi seleksjonskriteriene er klare og tydelige 

og kjent for alle  
• redusert risiko for å gjøre feil ved å sikre stabile og kjente fagmiljøer 
• trygghet ved at den gravide vet hva som venter henne, og at helsepersonell kommuniserer 

med hverandre (Økt samhandling på tvers av nivåer og mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommune er et vesentlig krav i veilederen.) 

• økt kompetanse hos alt helsepersonell ved kursing på tvers av nivåer og tjeneste, og ved 
hospitering 
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Et sentralt tema i det videre arbeid, og som en tiltaksplan særlig må fange opp, er 
nødvendigheten av og realismen i å skaffe mer fagfolk av ulike profesjoner. For 
legespesialister mangler Helse Nord både stillingshjemler og kandidater til stillingene. Det er 
behov for å styrke utdanningskapasiteten. I tabellen nedenfor er det presentert en oversikt 
over status. 
 
Antall hjemler overleger gynekologi fra Nasjonalt Råds database, oppdatert 18. februar 2011: 
 
Institusjon Antall tildelte  

hjemler i NR  
databasen overleger 
gynekologi 

Antall årsverk 
besatt ifølge HF  
(nov 10)  

Antall årsverk 
ubesatt ifølge HF-et 
(nov 2010) 

Hammerfest 4 4 1 

Kirkenes 2 3 1,4 

Tromsø 14 11 0 

Harstad 5 2,5 2 

Narvik 1 1,6 0 

Bodø 7 7 1 

Vesterålen 3 2 0 

Lofoten 1 1 0 

Mo i Rana 4 4 1 

Sandnessjøen 3 2 1 

 44 38,1 6,4 

 
For jordmødre vil det også være behov for flere stillinger. Også her kan det bli problemer med 
å rekruttere folk.  
 
Bemanning 
Nasjonal veileder med nye kvalitetsmål erstatter tidligere krav, der nivået på den enkelte 
fødeenhet var bygd på antall fødsler pr. fødeenhet. Flere av fødeavdelingene i Helse Nord har 
i dag en bemanning som er marginal/i nedre grense av de foreslåtte kvalitetskravene. Dette 
gjelder Helse Finnmark Kirkenes, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Harstad, 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, Nordlandssykehuset (NLSH) Stokmarknes og 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen.  
 
Det vises til forslag til regional plan fra regional faggruppe. Gruppen mener at UNN Narvik 
bør omgjøres til fødestue på grunn av vansker med rekruttering. Dette er i tråd med 
synspunktet til lokal faggruppe i UNN som mener at det bør være en fødeavdeling og en 
fødestue i Narvik/Harstad-området.  
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Videre mener gruppen at NLSH Lofoten bør omgjøres til jordmorstyrt fødestue, da veilederen 
sier at forsterkede fødestuer ikke lenger kan forsvares faglig. Dette er også i tråd med lokal 
faggruppe i Nordlandssykehuset HF som sier at alternativet fødeavdeling ikke vurderes som 
realistisk. I tillegg påpekte gruppen framtidige utfordringer med fødselsomsorgen på 
Helgeland. Volumet av fødsler som finnes der, er ikke tilstrekkelig for fire fødeenheter, og 
fødeavdelingene burde hatt flere fødsler..  
 
Samhandling mellom fødeinstitusjoner og samhandling mellom primær og 
spesialisthelsetjeneste 
Samhandling på tvers av institusjon og nivå er et sentralt punkt, hvis man skal lykkes med 
virkelig å oppnå en kvalitetsforbedring i fødselsomsorgen. Det er en rekke krav i veilederen 
for fødselsomsorg som skal sikre at den gravide virkelig får det tilbudet som er skreddersydd 
for hennes behov og som samtidig er trygt og oppleves som helhetlig. Den regionale gruppen 
mener at arbeidet på dette området må gjøres på tre plan:  
• Oppgaver som må løses av primær- og spesialisthelsetjenesten i felleskap i de lokale 

samarbeidsorganene og mellom kommuner og fødeinstitusjon 
• Oppgaver som løses i et fagråd for gynekologi og fødselshjelp, slik at en samkjøring av 

tjenesten og dermed forutsigbarhet for brukerne sikres 
• Kvalitetssikrende tiltak som gjøres i regionale og lokale perinatalkomiteer. Dette arbeidet 

er allerede påbegynt. 
 
En oversikt over oppgaver som må løses i felleskap og ansvarsområder gis i vedlegg 1. 
 

 Følgetjeneste 
Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til de 
regionale helseforetakene 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten 
ligger allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvar for annen syketransport 
inklusiv ambulansetjeneste. 
 
Den regionale gruppen har ikke kommet frem til en entydig løsning om hvordan oppgaven 
med følgetjenesten skal løses. Bakgrunn er at kravene rundt følgetjenesten, slik Helse Nord 
oppfatter dem, gir en del problemer som er vanskelig å løse.  
 
Den regionale faggruppen har vært usikker hvordan disse problemene kan angripes og har 
derfor bedt om en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet som er gitt Helse Nord og de 
andre helseforetakene både muntlig og i fagdirektørmøte.  
 
Følgetjenesten skal angripes pragmatisk og fleksibelt, avhengig av behov og forhold.  Tanken 
er å bruke fagfolket lokalt hvor den gravide bor for å bygge opp følgetjeneste. Under disse 
forutsetningene kan en vakt for beredskaps- og følgetjeneste organiseres på forskjellige måter, 
avhengig av forholdene.  
 
Det må snarest inngås avtaler om følgetjenester for de kommuner hvor dette er an aktuell 
problemstilling (mer enn 1 1/2 timers reisevei til fødeinstitusjon) som bygger på ovennevnte 
forståelse og på lokale forhold (geografi, behov, tilgjengelighet av jordmor etc.). 
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 Rekruttering 
De nye kvalitetskravene stiller fødselsomsorgen foran store utfordringer, når det gjelder 
bemanning både i spesialist- og i primærhelsetjenesten. Dette gjelder for alle yrkesgrupper 
som er involvert i fødselsomsorgen og i spesiell grad jordmødre og gynekologer. Fagmiljøene 
bl.a. ved Universitetssykehuset Nord-Norge har framholdt dette svært tydelig. En viktig del av 
det videre arbeidet med implementering av kvalitetskravene, uansett funksjonsfordeling, vil 
derfor være utdanning og rekruttering av disse yrkesgruppene, og ikke minst tiltak for å 
beholde disse. 
 
Den regionale gruppen ser dette som den største utfordringen og mener at det her vil dreie seg 
om en prosess som vil ta mange år. Gruppen anbefaler at det jobbes med en handlingsplan 
som skisserer hvordan denne oppgaven kan løses på sikt. Arbeidet med denne planen vil være 
omfattende og må foregå i samarbeid på regional og lokal plan. Den må omhandle kartlegging 
av behov og utdanningskapasitet, tiltak for utvidelse av utdanningskapasitet, 
rekrutteringstiltak – både kort- og langsiktige, tiltak for stabilisering og tiltak for 
kompetansebygging og vedlikehold, spesielt i områder med lavt volum. Fleksibilitet vil være 
en viktig suksessfaktor, likeså nettverksbygging og samarbeid.  
 
En forutsetning for dette arbeidet er at man har ressursene på plass, og en plan må derfor også 
kartlegge finansielle implikasjoner og synliggjøre ressursbruk og behov.  
 
Den regionale gruppen mener at det er behov for en satsning på svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorgen, hvis man skal lykkes med implementering av nye krav og med å bygge opp 
et stabilt bærekraftig tilbud. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Nasjonale kvalitetskrav for fødselsomsorgen omhandler en rekke områder. Implementering av 
en regional plan skal sikre at svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen har en slik standard at 
den enkelte fødende har rimelig lik sjanse til et forutsigbart og positivt utfall av hendelsen. 
Det er mange utfordringer i gjennomføringen av veilederen som vil kreve systematisk arbeid 
over flere år, før en er i mål. Veilederen skal implementeres regionalt i en lokal kontekst som 
også må reflektere avstander, kommunikasjonsmessige forhold m. m..  
 
Særlig problematisk for alle fødeenheter i Helse Nord er tilgangen på helsepersonell og 
spesielt legespesialister i fødselshjelp. I den nasjonale veilederen heter det om dette: 
• Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger 
• Vikarstafetter bør unngås  
• Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer 
• Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvise i kortere perioder 
• Vaktordningen skal som en hovedregel ikke være hyppigere enn 4-delt. Unntak fra dette 

kan bare aksepteres i kortere perioder. Det må sikres et tilstrekkelig antall leger til 
ordningen slik at det er mulig å ta hensyn til behovet for regulert fravær i form av ferier, 
avpassering og tid til faglig oppdatering/fordypning, herunder avtalefestede permisjoner 
og kurs 

 
Nasjonal veileder med nye kvalitetsmål erstatter tidligere krav, der nivået på den enkelte 
fødeenhet var bygd på antall fødsler pr. fødeenhet. Flere av fødeavdelingene i Helse Nord har 
i dag en bemanning som er marginal/i nedre grense av de foreslåtte kvalitetskravene. Dette 
gjelder Helse Finnmark Kirkenes, UNN Harstad, UNN Narvik, Nordlandssykehuset 
Vesterålen og Helgelandssykehuset Sandnessjøen.  
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Ved flere enheter er det heller ikke det antall stillingshjemler som skal til for å dekke opp de 
krav til vakthyppighet som følger av veilederen.  
 
Det vises for øvrig til forslag til regional plan fra regional faggruppe. Gruppen mener at UNN 
Narvik bør omgjøres til fødestue på grunn av vansker med rekruttering. Videre mener 
gruppen at Nordlandssykehuset Lofoten bør omgjøres til jordmorstyrt fødestue da veilederen 
sier at forsterkede fødestuer ikke lenger kan forsvares faglig. I tillegg påpekte gruppen 
framtidige utfordringer med fødselsomsorgen på Helgeland, jf. at det er relativt få fødsler og 
fire fødeenheter.  
 
Sett fra Helse Nord RHF’s side er det svært krevende å avgjøre hvordan implementering av 
veilederen skal angripes. Ikke minst dersom en skal legge til grunn en umiddelbar innføring 
med de mulige konsekvenser det kan ha bl.a. for nivå på de ulike fødeenhetene.  
 
På den ene side kan en legge de foreslåtte faglige krav strikt til grunn og gjøre en vurdering av 
den enkelte enhet basert på dagens situasjon. Da er flere av fødeavdelingene i en nedre grense. 
Dette kan framstå som vilkårlig, all den stund veilederen innføres fra et bestemt tidspunkt, og 
det er litt tilfeldig hvilken situasjon en har ved den enkelte enhet.  
 
Videre må vår saksbehandling håndtere like tilfeller og situasjoner rimelig likt, samtidig som 
Helse Nord må ha trygghet for at det er faglig kvalitet på virksomheten som drives uansett 
kvalitetskrav. Det tilsier at det må gjøres en nøye vurdering av den enkelte fødeavdeling.  
Regional faggruppens syn veier her svært tungt. Ikke minst er problematiseringen av 
rekrutteringssituasjonen viktig i lys av det omfattende arbeid som har vært gjort i hele 
landsdelen for å skaffe fagfolk på et felt hvor det nasjonalt er sviktende rekruttering.  
 
Når det gjelder Nordlandssykehuset Lofoten er det etter adm. direktørs vurdering nødvendig 
for Nordlandssykehuset umiddelbart å endre seleksjonskriteriene for fødsler i tråd med de 
som gjelder for jordmorstyrte fødestuer. Videre vil adm. direktør, for å komme 
trygghetsbehovet for befolkningen i møte, opprettholde en beredskap som i dag for å håndtere 
nødkeisersnitt. En slik beredskap oppfattes i seg selv ikke å være i strid med kvalitetskravene. 
Brudd på kravene skjer, når en gjennomfører keisersnitt/fødsler som skulle og kunne vært 
håndtert ved fødeenhet på høyere nivå. Nordlandssykehuset vil bli bedt om å følge dette opp.  
 
Adm. direktørs innfallsvinkel er, på dette stadiet i prosessen, at vi nå skal styrke 
fødselsomsorgen, i tråd med intensjonen i veilederen. Det skjer ut fra nye og økte faglige krav 
og i lys av det samfunnsmessige engasjement det er for tjenesten. Så kan en ut fra et 
prioriteringsmessig synspunkt stille spørsmål ved om det er riktig at økte ressurser skal tilfalle 
dette fagområdet.  
 
På denne bakgrunnen foreslås at det utarbeides en regional tiltaksplan som skal konkretisere 
strategier og tiltak for å bringe den desentraliserte svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen 
i Helse Nord på nivå med kravet i veilederen, jfr. regional handlingsplan.  
 
Det skal legges særlig vekt på tiltak som styrker utdanningskapasiteten og et systematisk 
rekrutteringsarbeid. Rekrutteringsprosjektet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer blir en 
viktig del av en slik regional handlingsplan. Her blir samarbeid med fagmiljøene ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø avgjørende for å 
kunne lykkes med å øke utdanningskapasiteten.  
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I arbeidet bes også utredet alternative modeller for å dekke opp bemanningen ved mindre 
fødeenheter for kortere eller lengre perioder, slik at sårbarheten reduseres. I arbeidet skal 
personellmessige og økonomiske konsekvenser kartlegges og det skal gjøres risikovurderinger 
av de tiltak som foreslås. 
 
Videre må samhandling i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten sikres ved å etablere et regionalt fagråd som ivaretar koordinering og 
avklaring av kvalitetskrav som har overordnet betydning og ved å sette i gang et samarbeid 
med primærhelsetjenesten med målet å løse felles oppgaver. 
 
Følgetjeneste må formaliseres, og det må lages fleksible løsninger avhengig av geografi og 
forhold som sikrer at fødende får oppfølgingen de trenger, hvis de bort langt unna 
fødeinstitusjon.    
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til 
nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og 
Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i 
tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord. 

 
3. For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en 

bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å 
utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, rekruttering og 
stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer. 

 
4. Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de 

tiltak som foreslås iverksatt.  Før planen, med forslag til framtidig organisering av 
fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det 
gjennomføres en omfattende høringsrunde. 

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av 

spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere 
framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for 
mulighetene for å oppfylle kravene til kvalitet i Helse Nords desentraliserte 
fødselsomsorg, og hvilke tiltak som kan settes i verk.  Rekrutteringsprosjektet innen 
fødselshjelp og kvinnesykdommer blir her særlig viktig. 

 
6. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue med beredskap for 

nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge 
dette opp. 
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7. Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles 
retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet 
behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i 
spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg. 

 
8. Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, 

jfr. oversikt i saksbehandlingen.  
 

9. Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste 
for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i 
saksbehandlingen. 

 
10. Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til 

den skisserte planen, før planarbeidet starter. 
 

 
Bodø, den 18. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Overordnete oppgaver i veilederen Et trygt fødetilbud som må løses på tvers av  

institusjoner/institusjonsnivå – oversikt  
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/649/131    Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24  Dato: 18.3.2011 
 
 
Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og  

styrets beretning 2010  
– herunder disponering av resultat 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å fastsette endelig regnskap for 2010. 
 
Helse Nord RHF 
Siden Helse Nord IKT er en del av Helse Nord RHF, avlegges det ikke et eget årsregnskap for 
denne enheten, men et samlet regnskap.  
 
Årsresultatet for Helse Nord RHF viser et overskudd på kr 713 670 262,-.  Overskuddet 
fremkommer etter oppskrivning av verdiene i helseforetakene med 533,5 mill kroner, 
tilsvarende overskuddene i sykehusforetakene i 2010. 
 
Korrigert for dette viser regnskapet for Helse Nord RHF et overskudd på 180,2 mill kroner 
mot budsjettert overskudd på 147,3 mill kroner.  
 
Foretaksgruppen 
Det endelige regnskapet for foretaksgruppen avlegges med et samlet overskudd på  
kr 721 915 262,-.  
 
I forhold til det foreløpige resultatet som det ble orientert om i styremøte, den 23. februar 
2011 er resultatet endret som følger: 
 
 Resultat Foreløpig resultat 
Overskudd 721,9 714,4 
Redusert pensjon -1 014,2 -975,0 
Redusert ramme 570,0 570,0 
Korrigert resultat 277,7 309,4 

 
Resultatet ble 7,5 mill kroner bedre enn foreløpig resultat, noe som skyldes flere mindre 
korrigeringer i årsoppgjøret. Effekten av pensjonsendringen er større enn tidligere rapportert. I 
styresak 127-2010 Konsekvenser av omgrupperingsproposisjonen var denne effekten estimert 
til 975 mill kroner, men i endelig regnskap fremkommer det at effekten er 1 014 mill kroner. 
Netto effekt av disse forholdene er 31,5 mill kroner dårligere resultat.  
 
Det vises til vedleggene – utkast til styrets beretning, resultat og balanse, kontantstrømanalyse 
og noter til regnskapet. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2010.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
 
 
Bodø, den 18. mars 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utkast til styrets beretning 
 Resultat og balanse 
 Kontantstrømanalyse 
 Noter til regnskapet  
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Utkast til STYRETS BERETNING 2010 
 
1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives 
Helse Nord RHF ble stiftet 17. august 2001. Helse Nord RHF har ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Den tjenesteytende 
virksomhet er organisert i fem helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har 
hovedkontor i Bodø. Foretaket er 100 % eid av Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
2. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift 
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning 
ikke er forhold som tilsier noe annet, jf. helseforetakslovens § 5. 
 
3. Virksomheten i 2010 – styrets hovedstrategier og viktige tiltak 
Hovedmålet for Helse Nord i 2010 var å gi befolkningen i landsdelen et godt helsetilbud, 
basert på nasjonale og regionale prioriteringer innenfor tildelte økonomiske ressurser og 
levere et økonomisk resultat som gir grunnlag for å kunne gjennomføre nødvendige 
investeringer innenfor medisinskteknisk utstyr, nye sykehusbygg og modernisering av 
bygningsmasse.  
 
Styrets hovedstrategier for å oppnå resultatmål i 2010 var å: 
• Understreke at nasjonale og regionale prioriteringer skal ligge til grunn for den faglige 

virksomheten også i alt omstillingsarbeid. 
• Tydelig prioritere samhandlingen som et område for systematisk arbeid over tid. 
• Utvikle tjenestetilbudet med basis i en desentralisert struktur samtidig som vi samler 

behandlingen av oppgaver som krever spesialisert kompetanse, for å fremme kvalitet i 
behandlingen. 

• Fortsatt styrke tilbudet innen rus og psykisk helsevern. 
• Gjennomføre en løpende systematisk og tydelig oppfølging av helseforetakene med 

fortsatt oppmerksomhet mot kostnadsreduserende tiltak. 
• Budsjettere en sentral buffer for å redusere risikoen knyttet til økonomisk resultat og 

derigjennom muliggjøre bevisste prioriteringer. 
• Utarbeide en langsiktig plan for investeringer som balanserer behovet for satsing på 

medisinskteknisk utstyr og fornyelse av bygningsmassen. 
• Fortsette arbeidet med å realisere og moderne og funksjonelle sykehusbygg ved 

Nordlandssykehuset Bodø, Nordlandssykehuset Stokmarknes, Helse Finnmark Kirkenes, 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik og UNN Tromsø.  

• Satse mer målrettet på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 
områder, og der rekrutteringsproblemene er størst. 

• Fortsatt arbeide med å få redusert sykefraværet. 
• Stimulere til samarbeid med arbeidstakernes representanter og vernetjenesten i 

omstillingsarbeidet. 
 
I tillegg til den helhetlige styring og oppfølging av helseforetakene som styret foretar gjennom 
vedtak av oppdragsdokumenter, budsjett, regnskapsrapporter og tertialrapporter, har styret i 
Helse Nord RHF behandlet en rekke store saker i 2010. Her nevnes: 
• Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen: Godkjenning av forprosjekt, oppstart 

detaljprosjektering og oppstart av bygging 
• Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Nasjonal strategi for svangerskaps- fødsels- og barselomsorg 
• Organiseringen av tilbudet til alvorlig og/eller hardt skadde pasienter – traumesystem i 

Helse Nord 
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• Arbeidsmiljø i sykehus 
• Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø A fløy – godkjenning av konseptrapport 
• Internrevisjonsrapport 15/09 – Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 
• Internrevisjonsrapport 07/09 – Kvalitetssystem 
• Oppfølging av intern kontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold 
• Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset 
• Innspill til statsbudsjettet 2012 
• Handlingsplan for intensivmedisin – oppfølging 
• Funksjonsfordeling for kreft i tykk- og endetarm  

 
Styret ønsker å takke alle ansatte i Helse Nord for god innsats og konstruktive bidrag i 
prosessen med å håndtere de økonomiske tilpasningene i 2010. 
 
4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen 
Somatisk virksomhet  
Aktivitetsnivået innen somatikk økte noe, sammenlignet med 2009. De strukturelle 
endringene som tok mye oppmerksomhet i UNN fra 2008, ble fullført i løpet av 2010, og den 
somatiske aktiviteten i UNN økte med 6 % sammenlignet med 2009. LEAN-metodikken som 
er utviklet i stor skala på UNN med 30 igangsatte og ferdige pasientforløpsprosjekter, bidrar 
ikke bare til bedre kvalitet og prosesser, men gir også positiv effekter på økonomistyringen.    

Oppsummert fortsetter vridningen fra døgn- til dagbehandling i helseforetakene. Dette er en 
ønsket utvikling.  

Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) 
Psykisk helsevern og rusbehandling har også hatt økt oppmerksomhet i 2010. Arbeidet med 
omstilling i DPS-ene er videreført. Det er store utviklingsbehov for kvaliteten på tjenesten, og 
det er omstillingsutfordringer med hensyn til ressursfordeling mellom sykehustjenester og de 
14 DPS-ene. Omstillingsarbeidet har hatt stor oppmerksomhet i 2010 og vil også bli høyt 
prioritert i 2011. 
 
Innen rusbehandling har det vært en positiv utvikling ved at ventetiden er betydelig redusert 
og gjennom etablering av to nye rusinstitusjoner, i Mo i Rana og Bodø som åpner i 2011. 
 
Ventetid og fristbrudd 
Det er høy ledelsesmessig oppmerksomhet på ventetider og fristbrudd. Som en følge av 
negativ og uønsket utvikling av ventetider og andre kvalitetsindikatorer i 2. tertial 2010 
vedtok styre i Helse Nord RHF høsten 2010 å sette av 30 mill. kroner til ekstraordinære tiltak. 
Tiltakene blir satt i verk i 2011. 

Pasienter med sykelig overvekt har i flere år opplevd svært lange ventetider for vurdering og 
behandling. Helse Nord RHF har derfor i samarbeid med Nordlandssykehuset HF (NLSH) og 
UNN lagt opp til nye henvisningsrutiner, og for utredning er det etablert en arbeidsdeling 
mellom primærhelsetjeneste, lokalsykehus og det regionale senteret. Gjennom disse tiltakene 
er ventetider for kirurgisk behandling av sykelig overvekt redusert i 2010, og den lange køen 
av pasienter som ventet lenge på vurdering og behandling ble betydelig redusert. 

Ventetiden innen rusbehandling er redusert betraktelig i løpet av 2010, og det arbeides med 
sammenhengende pasientforløp i samtlige helseforetak. 
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Innen psykisk helsevern for voksne og i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) arbeides det 
også med å iverksette tiltak for å redusere ventetiden, men foreløpig har vi ikke lyktes. 
Samtlige helseforetak har fått i oppdrag å styrebehandle planer for hvordan ventetiden skal 
reduseres innen BUP. 
 
Forskning  
Det har også i 2010 vært en økning i ressursbruk til forskning, både via midler fra 
statsbudsjettet, midler bevilget av styret i Helse Nord RHF og egenfinansiering i 
helseforetakene. Av de regionale prosjektmidlene som tildeles årlig fra Helse Nord RHF er 
det blitt flere prosjekter, og en større andel av midlene enn tidligere er bundet opp i flerårige 
prosjekter. Det er en ønsket dreining i retning av flere post.doc.-prosjekter, som muliggjør at 
forskere som er ferdig med doktorgraden, får forske videre.  
 
Det forskes i alle helseforetak i regionen, med størst aktivitet på UNN og minst i 
Sykehusapotek Nord HF, men også disse har i 2010 satt forskning på dagsordenen. De 
lovpålagte forskningsoppgavene ivaretas, jf vedtatt forskningsstrategi i Helse Nord.  
 
Samhandling 
Helseforetakene har i 2010 styrket samarbeidstiltakene med kommunene. Helse Nord RHF 
har i oppdragsdokumentene de siste to år presisert krav til helseforetakene om forankring av 
samhandlingsarbeidet i foretaksledelsen, og det er stilt krav om tydelig og hensiktsmessig 
organisering med et overordnet samarbeidsutvalg og kliniske samarbeidsutvalg i hvert HF-
område. Tre av fire helseforetak har etablert en hensiktsmessig intern organisering av 
samhandlingsfunksjonen. Ved UNN er det en stor satsing innen flere fagområder på 
utarbeidelse av LEAN-prosjekter med forløpsfokus. Arbeidet ved UNN tjener som modell for 
de andre helseforetakene, som i ulik grad er kommet i gang med arbeidet.   
 
”Samhandlingsutvalget” i Helse Nord, som har bred deltagelse fra fastleger, kommer 
kontinuerlig med innspill til forbedringer. Praksiskonsulentordningen er etablert i alle 
helseforetak. I samarbeid med Kommunenes Sentralforbund arrangerte Helse Nord RHF i mai 
2010 en stor samhandlingskonferanse med 450 deltakere, hvor veiledningsplikten overfor 
kommunene inngikk som et sentralt tema. Prosjekt ”Helseparken” ved Helgelandssykehuset 
Mo i Rana ble eksternt evaluert våren 2010 med meget positive konklusjoner, og prosjektet er 
videreført.  
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg (RBU) deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse 
Nord RHF, en ordning som fungerer svært godt. RBU har hatt representanter i ulike utvalg og 
planprosesser. Det framgår av RBU’s årlige melding at utvalget opplever å bli sett på som en 
samarbeidspartner i viktige saker.   
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
SKDE har to oppdrag: Kvalitetsforbedring i Helse Nord og som Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre. Det er rekruttert tre nye medarbeidere i 2010.  
 
Nasjonalt servicemiljø har i 2010 etablerte fungerende nodemiljøer i de øvrige RHFene og har 
hatt utstrakt rådgivende kontakt med medisinske kvalitetsregistermiljø nasjonalt. Det har i 
2010 vært sterkt fokus på IKT-løsning og autentisering, samt etablering av infrastruktur på 
www.helseregister.no for tilbakerapportering av registerdata.  
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Nasjonal Kvalitetsregisterkonferanse ble suksessfullt gjennomført med 265 deltakere i 
Trondheim, og tre regionale konferanser hadde god oppslutning. Hjemmesiden 
www.kvalitetsregistre.no er etablert.     
 
5. Redegjørelse for årsregnskapet 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet 
av helseforetakets virksomhet og stilling.  
 
Helse Nord finansierer investeringer med egen likviditet og lån fra Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
I 2010 har det ikke vært nødvendig å benytte kassakredittrammen.   
 
Da inntekter i all hovedsak er overføringer fra staten, anses kredittrisikoen som lav.  
Foretaksgruppen er i beskjeden grad eksponert for endringer i rentemarkedet, da ca 73 % av 
den langsiktige lånerenten er bundet i tre, fem og ti år. Innskuddsrenten i gjeldende 
bankavtaler er basert på flytende rente. Samlet sett vurderes renterisikoen som akseptabel. 
 
Ut fra en samlet vurdering, med hovedvekt på at Helse Nord eies av staten, anses den samlede 
finansielle risikoen å være lav.  
 
Økte forventninger i befolkningen kombinert med den demografiske utviklingen, stadig 
sterkere arbeidsdeling og mer teknologiintensiv behandling er en særlig risikofaktor. Helse 
Nord har utfordringer med rekruttering av enkelte yrkesgrupper, primært legespesialister og 
spesialsykepleiere. Realisering av planlagte utbyggingsprosjekter og finansiering av dem 
representerer en betydelig utfordring både planleggingsmessig og realøkonomisk.  
   
6. Økonomisk drift 
Helseforetaksgruppen 
Styret for Helse Nord RHF budsjetterte med et overskudd på 195 mill kroner i 2010. Korrigert 
for endringer i pensjonskostnad og basisramme ble det et overskudd på 277 mill kroner, som 
er 82 mill kroner bedre enn styrets resultatmål. 
 
Som følge av ”pensjonsreformen” vedtatt av Stortinget i juni 2010, ble det mot slutten av 
2010 klart at pensjonskostnadene i 2010 ville bli betydelig lavere enn forutsatt (-1 014 mill 
kroner), og HOD foreslo og fikk vedtatt en inndragning av 570 mill kroner av Helse Nords 
basisramme for 2011. Samtidig ble resultatkravet endret til et overskudd på 610 mill kroner. 
 
Korrigert for endringene knyttet til endret pensjonskostnad har Helse Nord følgende resultat: 
  Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 

2010 
Regnskap 2009 

Årsresultat      721 mill kr      195 mill kr 100 mill kr 
Planendring pensjon  - 1 014 mill kr          0 mill kr  
Inndragning basisramme       570 mill kr          0 mill kr  
Sammenlignbart resultat      277 mill kr     195 mill kr 100 mill kr 
Endret resultatkrav fra eier, ut over 
endringer i pensjonskostnader 

     166 mill kr   

Avvik fra eiers resultat mål       111 mill kr      195 mill kr 100 mill kr 
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Foretaksgruppen Helse Nord har følgelig et resultat som er 111 mill kroner bedre enn justert 
resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Helseforetakene 
For de enkelte helseforetak vises det til egne beretninger.  
 
Resultat pr helseforetak i forhold til styringsmålene var som følger (tall i mill kroner.):  

 
 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF, inklusiv Helse Nord IKT, hadde et overskudd på 179,8 mill kroner (eks 
oppskrivning av verdi av helseforetakene) mot et justert budsjettert overskudd på 149,8 mill 
kroner.  
 
De viktigste årsakene til overskuddet var 
• lavere kjøp av helsetjenester fra private 
• fremdrift i nasjonale og regionale prosjekter 
• diverse mindre besparelser og merinntekter 
• overskridelse pasientskadeerstatning 
 
7. Investeringer  
Investeringsbudsjettet for 2010 var på 901 mill kroner. I tillegg kommer ubrukt 
investeringsbudsjett fra 2009 på 283 mill kroner. Det er gjennomført investeringer i 2010 på 
ca. 563 mill kroner inkludert egenkapitalinnskudd i KLP. Lavere forbruk skyldes, som året 
før, forskyvninger i investeringene for NLSH Bodø og gjennomføring av prosjekter i alle 
helseforetakene og Helse Nord IKT.  
 
Helse Nord har hatt positivt driftsresultat de to siste årene, men det er behov for å 
opprettholde et godt resultatnivå som sikrer grunnlaget for framtidige investeringer i 
foretaksgruppen. Betydelige utfordringer gjenstår fortsatt i anleggene, både i 
vedlikeholdsinvesteringer og nyinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr, samt IKT-
systemer.  
 
NLSH Bodø er i gang med et moderniseringsprosjekt. Det vil bli ett års forsinkelse i 
fremdriften for å redusere ulempene med at investeringene foretas i sykehusbygg som er i full 
drift. Oppstart nybygg NLSH Vesterålen ble igangsatt i september 2010.  
 
Konseptfaserapport for ny A-fløy i Tromsø er godkjent av styret, og lånesøknad er sendt 
HOD.  
 
 
 

Foretak Resultat Styringsmål Avvik
Helse Nord RHF 176,2 144,2 32,0
Helse Nord IKT 3,9 3,1 0,8
Helse Finnmark HF 45,6 36,0 9,6
Universitetssykehuset Nord-Norge 295,4 232,3 63,1
Nordlandssykehuset HF 156,8 146,0 10,8
Helgelandssykehuset HF 35,8 42,0 -6,2
Sykehusapotek Nord HF 8,2 6,4 1,8
Sum 721,9 610,0 111,9
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Konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes er godkjent av styret og oversendt HOD 
for godkjenning.  
 
8. Arbeidsmiljø m. m. (internt) 
I Helse Nord RHF’s administrasjon (inkl. SKDE) var det 59 årsverk i 2010 mot 55 i 2009. 
Samlet for Helse Nord RHF og Helse Nord IKT var det 228 årsverk i 2010 mot 206 årsverk i 
2009.  
 
Sykefraværet i RHF-ets administrasjon var på 0,9 % i 2010 mot 2,5 % i 2009. I Helse Nord 
IKT var det et gjennomsnittlig sykefravær på 4,5 % i 2010 mot 4,6 % i 2009.  
 
Ingen arbeidsrelaterte skader eller ulykker er registrert det siste året i Helse Nord RHF. 
 
Helseforetaksgruppen 
Helseforetaksgruppen hadde gjennomsnittlig 12 451 årsverk i 2010 mot 12 279 årsverk i 2009 
– en økning med 172 årsverk.  
 
Årsaken til bemanningsendringen er i hovedsak: 
- Overtakelse enkeltoppgjør for pasientreiser  
- Noe oppbygging av psykiatrifunksjon 
- Generell økning   
 
Medarbeiderundersøkelsene som ble gjennomført i hos alle helseforetakene i 2009 er blitt 
fulgt opp gjennom 2010.  
 
Samlet sykefravær og langtidsfravær  
I 2010 utgjorde sykefraværet 8,2 % (216 388 dager), noe som er en nedgang på 0,8 % poeng 
fra 2009. Fravær over 56 dager er redusert fra 4,6 % til 3,8 %, mens fravær på 56 dager og 
under har gått ned fra 4,5 % til 4,4 %. Fravær på under 16 dager har ligget stabilt på 2,5 %, 
slik det var i 2009.  
 
Samlet sykefravær har vært på om lag samme nivå i 2007, 2008 og 2009. I 2010 har 
sykefraværet blitt redusert med 0,8 %. Dette betyr at Helse Nord nærmer seg måltallet på 7,5 
%. 
 
Samtlige helseforetak/enheter har hatt en reduksjon i sykefraværet i 2010. 
 
Sykefraværsarbeid har også i 2010 hatt stor ledelsesmessig oppmerksomhet. Det har vært 
jobbet med ulike tiltak både i helseforetakene og regionalt. Man ser at den største reduksjonen 
har kommet ved sykefravær over 56 dager. 
 
Foretaksgruppen har jobbet godt og målrettet. Dette går fram av de to styresakene 26-2010/3 
Sykefravær i Helse Nord – informasjon og 108-2010/3 Sykefravær i Helse Nord – 
gjennomførte tiltak og deres effekt.  
 
Det har i 2010 kommet ny IA-avtale, som helseforetakene fortløpende slutter seg til. IA-
avtalen forplikter partene til aktivt å følge opp sykefravær og sørge for at arbeidstakeren 
kommer raskere tilbake til jobb. 
 
For arbeidsrelaterte skader og ulykker i foretaksgruppen vises det til helseforetakenes egne 
beretninger. 
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9. Likestilling 
Helse Nord RHF  
Styret har i 2010 bestått av syv kvinner og seks menn. Ledergruppen har i perioden januar til 
juli 2010 bestått av fem menn og én kvinne. Fra august til desember har ledergruppen bestått 
av fire menn og to kvinner. Kvinneandelen av ansatte i Helse Nord RHF er 53,7 %, og 
kvinneandelen i Helse Nord IKT er på 23,4 %. Samlet kvinneandel for Helse Nord RHF 
inkludert Helse Nord IKT har vært 31,9 % i 2010. 
 
Helseforetaksgruppen 
Av alle ansatte er 27,5 % menn, mot 27,3 % i 2009. I forhold til andel ansatte er kvinner 
fremdeles klart underrepresentert i lederstillinger på mellom- og toppnivå i helseforetakene. I 
ledelsesutviklingstiltakene som gjennomføres er det lagt særlig vekt på rekruttering av 
kvinnelige deltakere.  
 
Ufrivillig deltid.  
Alle helseforetakene gjennomførte i 2009 en kartlegging av ufrivillig deltid. Resultatene av 
kartleggingene, samt tiltaksoppfølging, ble presentert for styret i februar 2010. 
 
10. Diskriminering  
Det arbeides i Helse Nord RHF for å unngå diskriminering: 
• Ved utlysning av stillinger tydeliggjøres at man ønsker en balansert kjønns- og 

alderssammensetning, og personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt 
funksjonsevne oppfordres til å søke. 

• 12 % av de ansatte i Helse Nord RHF har innvandrerbakgrunn. 
• Oppmerksomhet om IA-avtalens elementer om særskilt tilrettelegging 
 
11. Tilgjengelighet 
Arbeidet med å bedre tilgjengeligheten i eksisterende bygg finnes dokumentert i 
helseforetakenes beretninger. Arbeidet bygger på den nye norske standarden NS 11001 
Universell utforming av byggverk. I tillegg vil det bli stilt noen strengere krav på enkelte 
områder i tråd med en veileder for universell tilgjengelighet ”Bra for alle – nødvendig for 
noen” som er utarbeidet av Helse Midt-Norge. Det legges stor vekt på tilgjengelighet i alle 
ombyggings- og nybyggprosjekter. 
 
12. Ytre miljø 
Helse Nord påvirker i liten grad det ytre miljø ut over det som er vanlig for slik virksomhet. 
Energi brukes til oppvarming, belysning, prosess og drift. Avfall håndteres i tråd med 
gjeldende krav.  
 
Helse Nord har sammen med landets øvrige RHF fulgt opp kartlagte miljø- og klimatiltak i 
vår tjeneste. Alle de regionale helseforetakene med sine helseforetak har besluttet å sertifisere 
helseforetakene etter ISO 14001 innen 2014. I Helse Nord skal Helgelandssykehuset HF være 
pilothelseforetak for innføringen. Arbeidet påbegynnes tidlig i 2011. 
 
De enkelte helseforetakene i Helse Nord har særskilte registre med datablad over farlige 
stoffer. Likeledes behandles energiforbruk, energiøkonomisering og avfallshåndtering i 
årsmeldingene fra helseforetakene. I innkjøpsprosessene integreres forutsetninger i 
anbudsgrunnlagene om mulig gjenvinning av brukt materiell og om miljøvennlig emballasje. 
Helse Nord er medlem av Grønt Punkt og krever at leverandører er medlem eller har 
tilsvarende ordning for retur av emballasje. I det nevnte fellesprosjektet vil det bli utarbeidet 
felles formuleringer for mål til klima og miljø i anbudsprosesser. 
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Helse Nord RHF vil i løpet av 2011 også bli medlem av Initiativ for etisk handel sammen 
med øvrige helseforetak i Norge. 
 
Forbruket av elektrisk kraft i 2010 var på samme nivå som i 2009. Helse Nord påbegynte i 
2009 en studie for å kartlegge muligheter for effektivisering av eiendomsdrift og forvaltning. 
Her ble det blant avdekket muligheter til reduserte energikostnader. Det ble høsten 2010 utlyst 
en anbudskonkurranse på kartlegging av ENØK-potensialet i Helse Nord. Analysen 
gjennomføres våren 2011. 
 
Avfallet tas hånd om av eksterne avfallsselskap. Mengden avfall er fortsatt stigende. Avfall er 
et av temaene som videreføres i det nasjonale klima- og miljøprosjektet.  
 
Vannforbruket viser liten endring fra tidligere år. 
 
13. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere helseforetakets fremtidige utvikling 
Helse Nord har pr. i dag et kostnads- og aktivitetsnivå som er i samsvar med tilgjengelige 
ressurser. Helse Nord er avhengig av å oppnå overskudd i driften i årene fremover for å kunne 
fortsette utviklingen av tjenestetilbudet, fornye og utvikle sykehusene. 
 
Den likvide situasjonen i 2011 vil være tilfredsstillende. På tross av inndragning av 570 mill 
kroner i desember 2010 og krav om å la 91 mill kroner bli stående på premiefond i KLP, vil 
det ikke bli nødvendig å trekke på kassakreditten i 2011, hvis resultatmålet nås.  
 
Helse Nord er tildelt lån til delvis finansiering av utbyggingen av trinn 2-5 på NLSH Bodø og 
til oppstart NLSH Vesterålen. Lån tildelt i 2010 (265 mill kroner) vil bli tatt opp høsten 2011.  
 
Gjennomføring av investeringsplanen krever at det både er nødvendig med ytterligere 
lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet og overskudd i fremtidig drift. 
 
14. Helseforetakene 
For ytterligere informasjon vises det til helseforetakenes egne beretninger. 
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15. Resultatdisponering 
Styret foreslår følgende disponering av årsresultat for Helse Nord RHF: 
 
Overført til fond for vurderingsforskjeller kr     2 522 513 
Overført til dekning av udekket tap            kr 711 147 749 
 
For foretaksgruppen var overskuddet kr 721 915 262. 
 
 

Bodø, 24. mars 2011 
 
 
 
 
Bjørn Kaldhol Inger Lise Strøm Terje Olsen  Inge Myrvoll 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem  
 
 
 
   
Trygve Myrvang Sissel Alterskjær Fredrik Sund Kari B. Sandnes 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem  
 
 
 
  
Ann-Mari Jenssen Inger Jørstad Kari Jørgensen Alf E Jakobsen 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
 
 
 
 
Line Miriam Sandberg Lars Vorland 
Styremedlem Adm. direktør 
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Helse Nord RHF

Årsregnskap 2010
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(Beløp i 1.000 NOK)

2009 2010 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2010 2009

9 306 436 9 139 330 3 Basisramme 9 138 785 9 306 436
2 111 020 2 294 174 3 Aktivitetsbasert inntekt 2 590 731 2 355 387

382 572 381 578 3 Annen driftsinntekt 588 558 532 658
11 800 027 11 815 083 2 Sum driftsinntekter 12 318 075 12 194 480

11 178 847 11 183 437 4 Kjøp av helsetjenester 1 518 990 1 502 752
67 0 5 Varekostnad 1 212 550 1 147 942

129 478 135 456 6/7 Lønn og annen personalkostnad 6 163 043 6 818 599
38 431 44 006 10 Ordinære avskrivninger 606 237 645 234

1 731 294 10 Nedskrivning 7 645 28 588
283 962 294 422 8 Annen driftskostnad 2 089 444 1 926 392

11 632 516 11 657 614 Sum driftskostnader 11 597 909 12 069 508
167 511 157 469 Driftsresultat 720 166 124 972

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

67 735 72 024 9 Finansinntekt 36 119 21 653
-82 461 533 483 11 Opp-/nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0
-52 947 -49 306 9 Annen finanskostnad -34 370 -46 753

-67 673 556 201 Netto finansresultat 1 749 -25 099

99 838 713 670 16 ÅRSRESULTAT 721 915 99 873

OVERFØRINGER

-1 394 -2 523 15 Overført til fond for vurderingsforskjeller -2 780 -1 471
-98 444 -711 148 15 Overført til annen egenkapital -719 135 -98 402
-99 838 -713 670 Sum  overføringer -721 915 -99 873

Resultatregnskap
Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Helse Nord RHF (Beløp i 1.000 NOK) Foretaksgruppen

2009 2010 NOTE EIENDELER 2010 2009

Anleggsmidler
  Immaterielle driftsmidler

60 036 64 421 10 Immaterielle eiendeler 95 457 107 495
6 423 10 162 10 Anlegg under utførelse 12 660 7 360

66 459 74 583 Sum immaterielle eiendeler 108 117 114 855

Varige driftsmidler
1 034 710 10 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 199 819 6 644 236

73 110 77 953 10
Medisinskteknisk utstyr, inventar, 
transportmidler og lignende 793 263 868 505

1 095 0 10 Anlegg under utførelse 768 685 428 281
75 239 78 663 Sum varige driftsmidler 7 761 767 7 941 022

Finansielle anleggsmidler

4 826 859 5 364 864 11
Investering i datterforetak, felleskontrollert 
virksomhet og tilknyttede selskap 16 700 12 317

634 474 773 148 12/19 Andre finansielle anleggsmidler 264 737 236 646
69 269 7 Pensjonsmidler 721 092 308 389

5 461 402 6 138 281 Sum finansielle anleggsmidler 1 002 528 557 351
5 603 100 6 291 527 Sum anleggsmidler 8 872 412 8 613 227

Omløpsmidler
0 0 5 Varer 159 107 157 385

Fordringer
831 275 938 470 19 Fordringer på selskap i samme konsern 0 0
213 439 153 866 13 Fordringer 354 944 422 571

1 044 714 1 092 336 Sum fordringer 354 944 422 571

337 109 285 088 14 Bankinnskudd, kontanter o.l. 569 556 585 178
1 381 824 1 377 424 Sum omløpsmidler 1 083 607 1 165 135
6 984 924 7 668 951 SUM EIENDELER 9 956 019 9 778 362

Balanse pr 31. desember
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Helse Nord RHF (Beløp i 1.000 NOK) Foretaksgruppen

2009 2010 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2010 2009

Egenkapital
Innskutt egenkapital

100 100 15 Foretakskapital 100 100
0 0 15 Strukturfond 0 0

7 933 406 7 933 406 15 Annen innskutt egenkapital 7 933 406 7 933 406
7 933 506 7 933 506 Sum innskutt egenkapital 7 933 506 7 933 506

Opptjent egenkapital
5 793 8 315 15 Fond for vurderingsforskjeller 9 013 5 871

-2 617 807 -1 906 659 15 Udekket tap -1 882 587 -2 601 360
-2 612 014 -1 898 344 Sum opptjent egenkapital -1 873 574 -2 595 489

5 321 491 6 035 162 Sum egenkapital 6 059 932 5 338 017

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser
25 787 22 170 7 Pensjonsforpliktelser 245 392 663 681

0 0 17 Andre avsetninger for forpliktelser 313 979 281 301
25 787 22 170 Sum avsetninger for forpliktelser 559 370 944 982

Annen langsiktig gjeld

1 231 378 1 168 077 18 Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet 1 168 077 1 231 378
1 231 378 1 168 077 Sum annen langsiktig gjeld 1 168 077 1 231 378

Kortsiktig gjeld

1 249 0 Driftskreditt 0 1 249
8 473 10 548 Skyldige offentlige avgifter 377 818 331 229

61 865 216 267 19 Gjeld til selskap i samme konsern 0 0
334 680 216 728 18 Annen kortsiktig gjeld 1 790 822 1 931 508
406 267 443 543 Sum kortsiktig gjeld 2 168 640 2 263 986

1 663 432 1 633 789 Sum gjeld 3 896 087 4 440 346
6 984 924 7 668 951 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 956 019 9 778 362

0 0 22 Garantistillelser 0 0

Bodø, 24. mars 2011

Bjørn Kaldhol Inger Lise Strøm Inger Jørstad
Styreleder Nestleder Styremedlem

Inge Myrvoll Trygve Myrvang Sissel Alterskjær
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Alf E. Jakobsen Kari B. Sandnes Terje Olsen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Ann-Mari Jenssen Line Miriam Sandberg Fredrik Sund
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Kari Jørgensen Lars Vorland
Styremedlem Adm. Direktør

Balanse pr 31. desember
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Helse Nord RHF (Beløp i 1.000 NOK) Foretaksgruppen

2009 2010 2010 2009
Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

99 838 713 670 15 Årsresultat 721 915 99 873
38 431 44 006 10 Ordinære avskrivninger 606 237 645 234
1 731 294 10 Nedskrivninger varige driftsmidler 7 645 28 588

2 963 -3 816 7
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i 
pensjonsordninger -830 990 184 074

0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -28 883 -6 276
81 067 -536 007 Øvrige resultatposter uten kontanteffekt -2 773 -1 475

520 973 -9 097 23 Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld 4 486 150 391

745 003 209 050 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 477 637 1 100 409

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

0 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler 133 998 15 639
-64 999 -55 848 10 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -532 616 -518 305

-107 140 -138 440 12 Inn-/utbetalinger ved utlån 0 300
-1 718 -2 233 Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler -30 091 -28 592

-173 857 -196 521 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -428 709 -530 958

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

136 205 8 111 18 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 8 111 136 205
-71 412 -71 412 18 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -71 412 -71 412

-303 474 -1 249 Endring driftskreditt -1 249 -303 474
0 0 Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Endring foretakskapital med kontanteffekt 0 0

-238 681 -64 550 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -64 550 -238 681

332 465 -52 021 1 Netto endring i likviditetsbeholdning -15 622 330 770
4 644 337 109 1 Likviditetsbeholdning pr 01.01. 585 178 254 408

337 109 285 088 1/14/19 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr 31.12. 569 556 585 178

570 000 1 152 000 Innvilget kredittramme i Norges Bank pr 31.12 1 152 000 570 000

568 751 1 152 000 Ubenyttet trekkramme i Norges Bank 1 152 000 568 751

Kontantstrømoppstilling
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Note 1 Regnskapsprinsipper  
 
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering 
 
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og 
noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i 
Norge gjeldende pr 31. desember 2010. Notene er følgelig en integrert del av 
årsregnskapet.  
 
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, 
sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner 
regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter 
resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. 
Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på 
tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner 
et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme 
avvik mellom estimerte og faktiske tall. 
 
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. 
Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig 
salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert 
som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. 
Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som 
ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet.  
 
Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre 
forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede 
tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er 
avstemt mot selskapets resultat- og balanse. 
 
 
Andre generelle forhold 
 
Helse Nord RHF ble stiftet 17.08.2001 i forbindelse med at staten overtok ansvaret 
for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. 01.01.02 overførte staten 
formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse 
Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m.  
 
Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet 
er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er 
lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler.  
 
Helseforetakene er non-profit-virksomheter. Eier har stilt krav om resultatmessig 
balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi 
representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. 
 
I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost.  For bygg og tomter, 
er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer 
høsten 2001. I gjenanskaffelsesverdien, er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og 
funksjonell standard etc.  Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost 
beregnet.   
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For overførte anleggsmidler der det pr. 01.01.02 var kjent at disse ikke ville være i 
bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i 
åpningsbalansen. 
 
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til 
foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet 
samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. 
 
Alle beløp i resultat, balanse, kontantstrøm og noter er oppgitt i 1 000 NOK hvis ikke 
annet er oppgitt. 
 
Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter 
Inntektsføringstidspunkt 
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på 
leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket 
merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Behandlingsrelaterte 
inntekter regnskapsføres i den periode behandlingen har funnet sted.  
 
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling 
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan 
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de 
påløper. 
 
Andre driftsinntekter (-kostnader) 
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære 
virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er 
uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. 
 
Immaterielle eiendeler 
Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre 
immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. 
Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid.  
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og 
nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført 
verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives 
driftsmidlet ned til virkelig verdi.  
 
Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, 
periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende 
kostnadsført.  
 
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid 
vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses 
som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. 
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av 
kostprisen.  
 
Leieavtaler 
Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell leasing etter en konkret 
vurdering. 
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Avskrivninger 
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid 
med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for 
immaterielle eiendeler. For bygninger blir det ved beregningen av årlige avskrivninger 
legges til grunn en dekomponering hvor de ulike bygningsdelene avskrives over 
forskjellig levetid. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. 
Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt 
leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. 
 
Finansielle eiendeler 
Behandling av datterselskap 
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel 
på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor 
helseforetaket har bestemmende innflytelse. Datterselskap er i selskapsregnskapet 
balanseført til anskaffelseskost, korrigert for verdifall som ikke antas å være 
forbigående. 
 
Behandling av felleskontrollerte virksomheter  
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne 
sammen har felles kontroll. Felleskontrollert virksomhet er enten felleskontrollert drift 
eller felles kontrollert selskap. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, 
men man har sammen bestemmende innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en 
samarbeidsavtale som hjemler felles kontroll, og deltakelsen må ikke være 
midlertidig. 
 
Det er i prinsippet to metoder for regnskapsmessig behandling av deltakelse i 
felleskontrollert virksomhet; egenkapitalmetoden og bruttometoden. Kostmetoden 
kan unntaksvis benyttes ved midlertidig deltakelse, eller dersom det ikke utarbeides 
konsernregnskap. I Helse Nord vurderes felleskontrollert virksomhet etter 
egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet. 
 
Behandling av tilknyttede selskap  
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at 
det foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture). 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når investor har 20 % til 50 % av 
stemmeberettiget kapital i et selskap. Tilsvarende gjelder dersom to eller flere 
konsernselskap har en slik innflytelse over et annet selskap. 
Investering i tilknyttet selskap skal som hovedregel vurderes etter egenkapital-
metoden i selskapsregnskap og konsernregnskap. 
 
Finansplasseringer 
Andre investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til 
laveste av kostpris og virkelig verdi. 
Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som omløpsmidler, vurderes til laveste 
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi.  
 
Varelager og varekostnad 
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av gjennomsnittskostnad og antatt 
salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består 
av kostpris brukte/solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god 
regnskapsskikk pr. årsslutt. 
 
Fordringer 
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 
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Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad 
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige 
pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær 
opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og 
ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig 
avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse 
består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto 
pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig 
rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført 
som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan 
utnyttes. 
 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, 
fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene 
overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. 
 
Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning 
på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og 
pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen 
med lønn og andre ytelser. 
 
Skatt 
Verken Helse Nord RHF eller noen av foretakene som konsolideres driver 
skattepliktig virksomhet, og det er derfor ikke foretatt noen skatteberegning 
 
Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente 
kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 
 
Omarbeidelse av sammenligningstall 
I note 3 er det foretatt endringer mellom linjene ”poliklinikk, laboratorie og radiologi” 
og ”andre aktivitetsbaserte inntekter” knyttet til egenandeler og refusjon av egendeler 
fra HELFO/RHF. 
 
I note 3 er det foretatt endringer i antall DRG-poeng somatikk som en følge av at 
ordningen med polikliniske refusjonspoeng opphørte i 2009. 
 
I note 3 er det foretatt endringer i antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere. 
 
I note 4 er det foretatt endringer mellom linjene ”kjøp av ambulansetjenester” og 
”andre kjøp av helsetjenester” knyttet til kjøp fra Helseforetakenes Nasjonale 
Luftambulansetjeneste ANS. 
 
I note 5 er det foretatt endringer i grupperingen av varekostnader. 
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Note 2 Segmentinformasjon

Driftsinntekter pr virksomhetsområde (tabell 1)

2010 2009
Somatiske tjenester 8 537 420 8 133 462
Psykisk helsevern VOP 1 669 275 1 768 376
Psykisk helsevern BUP 413 601 306 565
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 190 987 209 727
Annet 1 506 792 1 778 128
Sum driftsinntekter 12 318 075 12 196 258

Driftsinntekter fordelt på geografi 

2010 2009
Helse Nord RHF sitt opptaksområde 12 232 933 12 106 753
Resten av landet 71 126 75 745
Utlandet 14 017 11 982
Sum driftsinntekter 12 318 075 12 194 480

Note 3 Inntekter
2010 2009 2010 2009

Basisramme
Basisramme 9 139 330 9 306 436 9 138 785 9 306 436

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1 829 044 1 691 935 1 829 045 1 691 935
Behandling av egne pasienter i andre regioner 150 433 148 286 150 433 148 286
Behandling av andre pasienter i egen region 13 625 9 282 48 619 46 701
Poliklinikk, laboratorie og radiologi 299 618 261 517 499 582 447 499
Andre aktivitetsbaserte inntekter 1 454 0 63 053 20 966
Sum aktivitetsbasert inntekt 2 294 174 2 111 020 2 590 731 2 355 387

Annen driftsinntekt
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern 7 331 3 659 10 967 7 839
Øremerkede tilskudd til "raskere tilbake" 72 302 56 566 72 302 56 566
Øremerkede tilskudd til andre formål 4 710 28 349 82 819 29 909
Inntektsførte investeringstilskudd 0 0 671 0
Driftsinntekter apotekene 1) 0 0 104 804 90 163
Andre driftsinntekter 297 236 293 997 316 995 348 180
Sum annen driftsinntekt 381 578 382 572 588 558 532 658

Sum driftsinntekter 11 815 083 11 800 027 12 318 075 12 194 480

1) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotek Nord til foretak i Helse Nord eliminert. 
Totale driftsinntekter for Sykehusapotek Nord er kr 308 884 775 i 2010 og kr 283 538 608 i 2009.

Aktivitetstall

2010 2009
Aktivitetstall somatikk
Antall DRG poeng iht. "sørge for" - ansvaret 134 484 128 821
Antall DRG poeng iht. eieransvaret 120 438 117 580
Antall polikliniske konsultasjoner 432 828 413 764

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 343 348
Antall polikliniske konsultasjoner 75 725 74 614

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 6 233 6 079
Antall polikliniske konsultasjoner 102 399 106 841

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 736 659
Antall polikliniske konsultasjoner 12 692 12 194

Foretaksgruppen

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til 
behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av 
inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

Foretaksgruppen

Foretaksgruppen

Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Note 4 Kjøp av helsetjenester
Sum kjøp av helsetjenester består av følgende:

2010 2009 2010 2009
Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner somatikk 57 456 15 819 397 975 350 345
Kjøp fra private helseinstitusjoner somatikk 28 514 50 800 76 811 82 455
Kjøp fra utlandet somatikk 4 788 6 386 4 788 6 386
Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner psykiatri 1 000 11 363 16 537 26 279
Kjøp fra private helseinstitusjoner psykiatri 55 375 4 256 65 765 18 008
Kjøp fra offentlige helseinstitusjoner rus 0 0 6 792 1 629
Kjøp fra private helseinstitusjoner rus 0 0 85 811 120 888
Sum gjestepasientkostnader 147 133 88 624 654 479 605 990
Innleie av vikarer 0 0 120 763 146 483
Kjøp av ambulansetjenester 342 747 299 067 409 585 368 117
Andre kjøp av helsetjenester 10 693 557 10 791 156 334 163 382 162
Sum kjøp av helsetjenester 11 183 437 11 178 847 1 518 990 1 502 752

Note 5 Varer

Valelager pr helseforetak 31.12.2010 31.12.2009
Helse Finnmark HF 15 212 14 233
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74 529 73 662
Nordlandssykehuset HF 38 568 39 247
Helgelandssykehuset HF 15 255 15 101
Sykehusapotek Nord HF 15 543 15 143
Helse Nord RHF 0 0
Sum 159 107 157 385

Varekostnad

2010 2009 2010 2009
Legemidler 0 0 232 761 210 160
Andre varekostnader til eget forbruk 0 0 709 587 696 304
Innkjøpte varer for videresalg 0 67 270 202 241 478
Sum varekostnad 0 67 1 212 550 1 147 942

Helse Nord RHF Foretaksgruppen

Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Note 6 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte mm

Lønnskostnader mm.

2010 2009 2010 2009
Lønninger 116 855 103 217 5 691 548 5 362 890
Arbeidsgiveravgift 8 614 7 349 360 128 334 989
Pensjonskostnader inkl arb avgift 9 182 15 711 21 968 992 957
Andre ytelser 11 809 11 141 107 840 141 058
Balanseført lønn egne ansatte -10 912 -7 941 -18 348 -13 294
Lønnskostnader 135 549 129 478 6 163 136 6 818 599

Gjennomsnittlig antall ansatte 242 220 13 199 13 084
Gjennomsnittlig antall årsverk 228 206 12 451 12 275

Lønn til administererende direktør (i 1000 kroner)

Navn Tittel Lønn Pensjon Andre godtgj.

Lars Vorland Adm. direktør 1 605 151 9

I tillegg til lønn opptjener adm. direktør halvannen måneds studie- og oppdateringspermisjon for hvert hele år i funksjon
som adm. direktør. Dersom adm. direktør må fratre, eller selv velger å slutte i sin stilling, plikter Helse Nord RHF 
å betale lønn i 6 måneder ut over vanlig oppsigelsestid.

Lønn til ledende personell pr 31.12.2010 (i 1000 kroner)
Navn Tittel Lønn Andre godtgj.
Finn Henry Hansen Direktør 1 090 7
Jan Norum Fagdirektør 1 286 8
Kristian Iversen Fanghol Komunikasjonsdirektør 930 8
Irene Skiri Kst. eierdirektør 955 3
Karin Paulke Administrasjonsleder 925 11

I tillegg til lønn opptjener Finn Henry Hansen og Jan Norum  halvannen måneds studie- og oppdateringspermisjon for
hvert hele år i funksjon i ledergruppen. Jan Norum har avtale om 20% bistilling ved Universitetet i Tromsø finansiert av
Helse Nord RHF.

Adm. Direktør og ledergruppen har ordinære pensjonsbetingelser via KLP og har ingen avtaler om tilleggspensjon. 

Styrehonorar Sum
Samlet honorar til styrets medlemmer 1 410
Honorar til styreleder 220

Revisjonshonorar

2010 2009 2010 2009
Lovpålagt revisjon 229 200 1 308 1 425
Utvidet revisjon 679 437 1 121 617
Andre attestasjonstjenester 10 0 281 204
Skatte- og avgiftsrådgivning 0 0 23 4
Andre tjenester utenfor revisjon 135 560 173 1 327
Sum honorarer 1 053 1 197 2 905 3 577

Utvidet revisjon består av:
Tertialrevisjoner 513 344 513 344
Tilleggsfaktura merarbeid 167 93 608 273

Andre tjenester utenfor revisjon består hovedsaklig av:
Deltakelse på møter 109 109
Konsulenttj. forbedringer av pasientflyt RHF og NLSH 560 615
Konsulenttjenester utredning av kjøkkenløsning NLSH 254
Konsulenttjenester utredning av logistikk NLSH 443
Andre konsulenttjenester 25 64 630
Revisjonshonorar er inkludert merverdiavgift

   Helse Nord RHF Foretaksgruppen

   Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Note 7 Pensjon

31.12.2010 31.12.2009 Pensjonsforpliktelse 31.12.2010 31.12.2009

136 899 117 249 Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 14 901 191 12 951 913
-93 867 -79 933 Pensjonsmidler -11 240 160 -9 833 406
43 032 37 316 Netto pensjonsforpliktelse 3 661 031 3 118 507
3 178 2 753 Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 220 733 190 588

-24 307 -14 351 Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik inkl aga -4 357 463 -2 953 803
21 903 25 719 Netto balanseført forpliktelse (-midler) inkl arbeidsgiveravgift -475 698 355 292

22 172 25 787 herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga 245 394 663 681
-269 -69 herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga -721 092 -308 389

2010 2009 Spesifikasjon av pensjonskostnad 2010 2009
13 959 11 887 Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 736 055 630 107
6 701 5 942 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 694 501 659 410

20 659 17 829 Årets brutto pensjonskostnad 1 430 557 1 289 518
-4 901 -4 119 Forventet avkastning på pensjonsmidler -585 728 -521 200

680 665 Administrasjonskostnad 37 490 42 414
111 289 Resultatført estimatendring/-avvik 100 221 131 980

-8 695 0 Resultatført planendring -1 014 167 0
1 328 1 047 Arbeidsgiveravgift 53 595 50 246
9 182 15 711 Årets netto pensjonskostnad 21 968 992 957

2010 2009 Økonomiske forutsetninger 2010 2009

4,60 % 5,30 % Diskonteringsrente 4,60 % 5,30 %
5,40 % 5,80 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,80 %

20-60 % 20-60 % Uttakstilbøyelighet AFP 20-60 % 20-60 %
4,00 % 4,00 % Årlig lønnsregulering 4,00 % 4,00 %
3,75 % 3,75 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 3,75 %
2,97 % 3,75 % Pensjonsregulering 2,97 % 3,75 %

208 203 Antall aktive personer med i ordningen 12 435             12 420            
33 29 Antall oppsatte personer med i ordningen 4 874               4 726              
20 17 Antall pensjoner med i ordningen 6 820               6 328              

ForetaksgruppenHelse Nord RHF

Pensjonskostnaden for 2010 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er 
utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2010 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for 2010. Basert 
på avkastningen i KLP/SPK for 2010 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2010. Pensjonsordningen tilfredsstiller 
kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.

Stortinget vedtok "Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre 
lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)" den 25. juni 2010. Det er særlig to forhold i 
disse endringene som påvirker nivået på de beregnede pensjonskostnadene for 2010: 1) Lavere regulering av alderspensjon, fra dagens G-
regulering til regulering tilsvarende «G – 0,75 pst.», og 2) effekten av en levealderjustering for årskullene 1953 og tidligere som følge av økt 
levealder. Effektene for senere årskull av levealdersjustering mv. vil bli vurdert senere. Norsk regnskapsstiftelse har i sin uttalelse lagt til 
grunn at den regnskapsmessige virkningen skal tas når hendelsen har inntruffet, dvs når endringene er vedtatt. De vedtatte planendringene 
er derfor hensyntatt regnskapsmessig i 2010 med den konsekvens at de samlede pensjonskostnadene samlet sett for foretaksgruppen ble 
redusert fra 1 036 135 000 kroner til 21 968 000 kroner. 
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Note 8 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av:

2010 2009 2010 2009
Transport av pasienter -1 124 618 760 578 576
Bygninger og kontorlokaler 10 223 8 069 304 812 265 705
Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv. 7 989 5 388 163 831 131 318
Reparasjon, vedlikehold og service 7 274 7 712 280 998 261 110
Konsulenttjenester 18 910 14 078 48 365 42 902
Annen ekstern tjeneste 53 294 74 096 147 508 180 318
Kontor- og kommunikasjonskostnader 14 309 12 871 112 618 105 832
Kostnader forbundet med transportmidler 100 45 30 912 29 829
Reisekostnader 21 141 15 968 147 420 137 981
Forsikringskostnader 96 734 82 703 110 019 96 874
Øvrige driftskostnader 64 448 62 908 124 200 95 948
Sum 294 422 283 962 2 089 444 1 926 392

Note 9 Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekt består av:
        Helse Nord RHF      Foretaksgruppen

2010 2009 2010 2009
Renteinntekter 69 502 66 341 33 319 20 055
Agio (valutakursgevinst) 0 0 2 112
Andre finansinntekter 0 0 18 14
Utbytte 0 0 0 0
Gevinst salg av aksjer 0 0 0 0
Resultatandel felleskontrollerte selskaper 2 523 1 394 2 780 1 471
Sum 72 024 67 735 36 119 21 653

Finanskostnad består av:
        Helse Nord RHF      Foretaksgruppen

2010 2009 2010 2009
Rentekostnader 49 261 52 912 47 105 52 246
Disagio (valutakurstap) 0 0 22 99
Andre finanskostnader 44 35 1 153 893
Nedskrivning aksjer 0 0 0 0
Aktivering byggelånsrenter 0 0 -13 909 -6 486
Sum 49 306 52 947 34 370 46 753

Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Note 10 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Helse Nord RHF
Immaterielle eiendeler

FOU EDB programvare
Anlegg under 
utførelse Sum

Anskaffelseskost 1.1.2010 -                    143 021              6 423             149 444          
Tilgang -                    23 744                3 739             27 483            
Tilgang virksomhetsoverdragelse -                    -                      -                 -                  
Avgang -                    -                      -                 -                  
Fra anlegg under utførelse til…. -                    -                      -                 -                  
Anskaffelseskost 31.12.2010 -                    166 765              10 162           176 927          
Akk avskrivninger 31.12.2010 -                    102 344              -                 102 344          
Akk nedskrivninger 31.12.2010 -                    -                      -                 -                  
Balanseført verdi 31.12.2010 -                    64 421                10 162           74 583            
Årets ordinære avskrivninger -                    19 359                -                 19 359            
Årets nedskrivninger -                    -                      -                 -                  
herav avskrivninger som knytter 
seg til åpningsbalansen -                    -                      -                 -                  
herav nedskrivninger som 
knytter seg til åpningsbalansen -                    -                      -                 -                  

Balanseførte lånekostnader
Levetider 5 år
Avskrivningsplan lineær

Varige driftsmidler

Tomter, boliger 
og barnehager Bygninger

Anlegg under 
utførelse

Medisinsk-
teknisk utstyr

Transportmidler, 
annet inventar 
og utstyr Sum

Anskaffelseskost 1.1.2010 -                    1 947                  1 095             -                  136 195            139 237             
Tilgang -                    -                      -                 -                  28 365              28 365               
Tilgang virksomhetsoverdragelse -                    -                      -                 -                  -                    -                     
Avgang -                    -                      -                 -                  427                   427                    
Fra anlegg under utførelse til…. -                    -                      (1 095)            -                  1 095                -                     
Anskaffelseskost 31.12.2010 -                    1 947                  -                 -                  165 228            167 175             
Akk avskrivninger 31.12.2010 -                    1 237                  -                 -                  87 274              88 512               
Akk nedskrivninger 31.12.2010 -                    -                      -                 -                  -                    -                     
Balanseført verdi 31.12.2010 -                    710                     -                 -                  77 953              78 663               
Årets ordinære avskrivninger -                    324                     -                 -                  24 323              24 647               
Årets nedskrivninger -                    -                      -                 -                  294                   294                    
herav avskrivninger som knytter 
seg til åpningsbalansen -                    -                      -                 -                  -                    -                     
herav nedskrivninger som 
knytter seg til åpningsbalansen -                    -                      -                 -                  -                    -                     

Balanseførte lånekostnader -                    

Levetider
Dekomponert    

10-60 år 3-15 år
Avskrivningsplan lineær lineær

Leieavtaler

Tomter, boliger 
og barnehager Bygninger

Medisinsk-
teknisk utstyr

Transport-
midler, annet 
inventar og 
utstyr

Leiebeløp 7 958 1 541
Varighet Inntill 2017 Inntill 2010
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Foretaksgruppen
Immaterielle eiendeler

FOU EDB programvare
Anlegg under 
utførelse Sum

Anskaffelseskost 1.1.2010 310                    227 921              7 360             235 590          
Tilgang -                    23 906                6 059             29 965            
Tilgang virksomhetsoverdragelse -                    -                      -                 -                  
Avgang 310                    3 513                  -                 3 824              
Fra anlegg under utførelse til…. -                    758                     (758)               -                  
Anskaffelseskost 31.12.2010 -                    249 072              12 660           261 732          
Akk avskrivninger 31.12.2010 -                    153 615              -                 153 615          
Akk nedskrivninger 31.12.2010 -                    -                      -                 -                  

Balanseført verdi 31.12.2010 -                    95 457                12 660           108 117          
Årets ordinære avskrivninger -                    36 636                -                 36 636            
Årets nedskrivninger -                    -                      -                 -                  
herav avskrivninger som knytter 
seg til åpningsbalansen -                    20                       -                 20                   
herav nedskrivninger som 
knytter seg til åpningsbalansen
Balanseførte lånekostnader -                    291                     -                 291                 
Levetid 5 år
Avskrivningsplan lineær

Varige driftsmidler

Tomter, boliger 
og barnehager Bygninger

Anlegg under 
utførelse

Medisinsk-
teknisk utstyr

Transportmidler, 
annet inventar 
og utstyr Sum

Anskaffelseskost 1.1.2010 1 271 462          8 252 185           428 281         1 268 542       589 390            11 809 861        
Tilgang 2 295                 19 209                388 417         52 755            39 974              502 651             
Tilgang virksomhetsoverdragelse -                    -                      -                 -                  -                    -                     
Avgang 119 441             20 598                77                  36 641            9 077                185 834             
Fra anlegg under utførelse til…. -                    14 002                (47 936)          28 740            5 195                -                     
Anskaffelseskost 31.12.2010 1 154 316          8 264 798           768 685         1 313 397       625 482            12 126 678        
Akk avskrivninger 31.12.2010 61 928               3 125 087           -                 762 699          379 476            4 329 190          
Akk nedskrivninger 31.12.2010 6 146                 26 138                -                 3 427              11                     35 721               
Balanseført verdi 31.12.2010 1 086 242          5 113 572           768 685         547 272          245 996            7 761 767          
Årets ordinære avskrivninger 2 075                 370 432              -                 121 555          75 538              569 600             
Årets nedskrivninger 6 146                 850                     -                 273                 377                   7 645                 
herav avskrivninger som knytter 
seg til åpningsbalansen 2 076                 311 323              -                 22 894            2 621                338 914             
herav nedskrivninger som 
knytter seg til åpningsbalansen 6 146                 850                     -                 273                 73                     7 341                 

Balanseførte lånekostnader -                    7 952                  33 497           2 172              612                   44 232               

Levetider
Dekomponert    

10-60 år 3-15 år 3-15 år
Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær

Helse Nord RHF har ingen finansielle leasingavtaler. 

Utgifter knyttet til forskning og utvikling blir kostnadsført i perioden de påløper, og det er derfor ikke aktivert noen slike
utgifter.

Leieavtaler

Tomter, boliger 
og barnehager Bygninger

Medisinsk-
teknisk utstyr

Transport-
midler, annet 
inventar og 
utstyr

Leiebeløp 12 817 57 674 2 848 10 033
Varighet Løpende Intill 12 år Inntill 5 år Intill 5 år

For store deler at gruppene "tomter og boliger" og "bygninger" er det løpene kontrakter som gjelder til de blir sagt opp.
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Note 11 Eierandeler i datterforetak, felleskontrollert virksomhet (FKV) og tilknyttet selskap (TS)

Andeler i datterforetak Hovedkontor Eierandeler
Stemme- 
andel

Balanseført 
verdi Egenkapital

Årets 
resultat Resultatandel

Helse Finnmark HF Hammerfest 100 % 100 % 422 192 422 192 45 598 45 598
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 100 % 100 % 3 001 683 3 001 683 295 326 295 326
Nordlandssykehuset HF Bodø 100 % 100 % 1 409 089 1 409 089 156 744 156 744
Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 100 % 100 % 514 944 514 944 35 814 35 814
Sykehusapotek Nord HF Tromsø 100 % 100 % 1 250 26 020 8 245 0
Sum eierandeler i datterforetak 5 349 157     5 373 928     541 728     533 483          

Andeler i FKV og TS Hovedkontor Eierandeler
Stemme-  
andel

Balanseført 
verdi Egenkapital

Årets 
resultat Resultatandel

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Bodø 20 % 20 % 10 386 51 929 11 338 2 268
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Vadsø 20 % 20 % 1 821 9 105 1 274 255
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Skien 20 % 20 % 3 500 17 500 0 0
Sum eierandeler i FKV og TS 15 707          78 534          12 613       2 523              

Selskap eid av datterforetak i Helse Nord RHF Hovedkontor Eierandeler
Stemme- 
andel

Balanseført 
verdi Egenkapital

Årets 
resultat Resultatandel

TTO Nord AS * Tromsø 25 % 25 % 150 0 0 0
Vefsn Samdriftkjøkken AS Vefsn 50 % 50 % 843 1 722 516 258
Sum eierandeler i selskap eid av datterforetak 993               1 722            516            258                 

Aksjer i felleskontrollert virksomhet mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune, Lofoten Samdriftskjøkken AS, er solgt til Vestvågøy kommune i 2010.
* Regnskapstallene til TTO Nord AS er ikke klar pt. Aksjeposten er derfor vurdert etter kostmetoden i regnskapet.

Note 12 Andre finansielle anleggsmidler

Består av: 2010 2009 2010 2009
Norwegian safety promotion centre AS 165 165 165 165
Nord Salten Kraft AS 0 0 13 0
Egenkapitalinnskudd KLP 1 023 789 264 559 236 481
Sum aksjer og andeler 1 188 954 264 737 236 646
Lån til Nordlandssykehuset HF 771 960 633 520
Sum andre finansielle anleggsmidler 773 148 634 474 264 737 236 646

Egenkapitalinnskudd KLP
Som gjensidig selskap har KLP dekket hoveddelen av sitt egenkapitalbehov gjennom egenkapitalinnskudd  
fra kundene.  Bortsett fra det oppsamlede egenkapitalinnskudd finnes det egenkapital i form av et egenkapit-
alfond.  Egenkapitalfondet er såkalt opptjent egenkapital.  Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP 
kan endre seg noe fra år til år selv om det verken er tapt egenkapital eller innbetalt nye egenkapitalinnskudd.
Dersom en kunde flytter sin pensjonsordning fra KLP til en annen pensjonsinnretning, vil kundens andel av 
egenkapitalinnskuddet bli tilbakebetalt.  Dette er den eneste situasjon der kunden faktisk kan disponere 
sitt egenkapitalinnskudd.

Note 13 Fordringer og obligasjoner

Fordringer består av:

2010 2009 2010 2009
Forskuddsbetalte kostnader 13 382 69 738 59 342 117 473
Kundefordringer 6 892 3 516 83 662 86 439
Andre kortsiktige fordringer 133 592 140 185 211 941 218 659
Sum 153 866 213 439 354 944 422 571

Note 14 Bankinnskudd og bundne midler

Av totale bankinnskudd for Helse Nord RHF er kr 6 512 532 bundet til dekning av skyldig skattetrekk pr. 31.12.10.
Av totale bankinnskudd for foretaksgruppen er kr 283 056 714 bundet til dekning av skyldig skattetrekk pr. 31.12.10.

Helse Nord RHF Foretaksgruppen

Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Note 15 Egenkapital
Helse Nord RHF

Foretaks- 
kapital

Struktur- 
fond

Annen 
innskutt 
egenkapital

Fond for 
vurderings-
forskjeller Udekket tap

Total 
egenkapital

Egenkapital 31.12.2009 100 0 7 933 406 5 793 -2 617 808 5 321 491
EK transaksjoner 0 0 0 0 0 0
Minoritetsinteresse 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 2 523 711 148 713 670
Avvikling strukturfond 0 0 0 0 0 0
Egenkapital 31.12.2010 100 0 7 933 406 8 315 -1 906 660 6 035 161

Foretaksgruppen

Foretaks- 
kapital

Struktur- 
fond

Annen 
innskutt 
egenkapital

Fond for 
vurderings-
forskjeller Udekket tap

Total 
egenkapital

Egenkapital 31.12.2009 100 0 7 933 406 5 871 -2 600 360 5 339 016
Korr. av feil i tidligere års regnskap 0 0 0 0 -1 000 -1 000
Egenkapital 1.1.2010 100 0 7 933 406 5 871 -2 601 360 5 338 016
EK transaksjoner 0 0 0 362 -362 0
Minoritetsinteresse 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 2 780 719 135 721 915
Avvikling strukturfond 0 0 0 0 0 0
Egenkapital 31.12.2010 100 0 7 933 406 9 013 -1 882 587 6 059 931

Korrigering av feil i tidligere års regnskap 
Feil knyttet til tidligere års eliminering i foretaksbalansen er korrigert

Egenkapital transaksjoner:
Fond for vurderingsforskjeller knyttet til Lofoten Samdriftskjøkken AS er ført mot udekket tap etter salg av aksjene.

Note 16 Eiers styringsmål

2010 2009 2002-2010
-721 915 -99 873 2 696 134

-709 763
-530 024

-721 915 -99 873 1 456 347
610 000 104 500

-111 915 -99 873 1 560 847
Resultatkrav fra HOD 0 -135 000
Avvik fra resultatkrav fra HOD -111 915 -99 873 1 425 847

Korrigert resultat

Resultat jf økonomisk krav fra HOD

Forklaring av hvordan korrigert årsresultat fremkommer: 

Årsresultat
Overføring fra strukturfond
Korrigering for endrede levetider

Endrede pensjonskostnader som er blitt hensyntatt i resultatkravet*

I perioden 2002-2006 ble det stilt krav til et korrigert resultat der ordinært regnskasmessig resultat ble korrigert for effektene av at bevilgningsnvået ikke 
var ment å dekke fulle regnskapsmessige avskrivninger. For regnskapsåret 2007 ble det ordinære regnskapsmessige resultatet lagt til grunn for eiers 
styringskrav. Det ble følgelig stilt krav til at negativt regnskapsmessig resultat ikke skulle være større enn det som i tidligere år utgjorde korrigeringen. 
Som følge av bevilgningsøkningen i gjennom St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble de regionale helseforetakene satt i stand til å opprettholde den fulle verdien av 
varige driftsmidler. For første gang ble det derfor stilt krav om et ordinært regnskapsmessig resultat i balanse i 2008 i foretaksmøtene i januar 2008. 

Som følge av endrede økonomiske parametere som legges til grunn for beregning av pensjonskostnad, økte pensjonskostnaden for de regionale 
helseforetakene i 2006 med om lag 1 mrd. kroner. Dette ble unntatt fra resultatkravet i 2006 og lagt til grunn for bevilgningsnivået for 2007. Imidlertid økte 
kostnadene med ytterligere 3,2 mrd. kroner i 2007, og dette beløpet ble følgelig unntatt fra resultakravet og lagt til grunn for bevilgningsnivået for 2008. I 
2008 økte kostnaden med ytterligere 600 mill. kroner og dette ble unntatt fra resultatkravet. Til sammen er dermed 4,8 mrd. kroner unntatt fra 
resultatkravene til de regionale helseforetakene. For Helse Nord RHF innebærer dette at 505 mill. kroner er blitt unntatt fra resultatkravet i perioden 2006-
2008.
Stortinget vedtok "Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover 
(oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)" den 25. juni 2010. Planendringene som dette vedtaket 
innebærer er hensyntatt regnskapsmessig i 2010 med den konsekvens at de samlede pensjonskostnadene ble redusert fra 9,25 mrd. kroner til om lag 
null kroner. Gjennom vedtak av Prop. 32 S (2010-2011) ble bevilget basisramme satt ned med 4,45 mrd. kroner (og driftskredittrammene ble økt 
tilsvarende) mens den øvrige kostnadsreduksjonen ble forutsatt å styrke foretakenes egenkapital, tilsvarende 4,8 mrd. kroner. Resultatkravet for 2010 ble 
derfor endret fra et resultat i balanse til et positivt resultat på 4,8 mrd. kroner. Dette tilsvarer det akkumulerte underskuddet i foretakene som følge av 
merkostnader til pensjon i perioden 2006 til 2008. 
*I foretaksmøte i januar 2011 ble det for Helse Nord RHF fastsatt et positivt resultatkrav på 610 mill. kroner for 2010. I tabellen over vises dette imidlertid 
ikke som et resultatkrav fra HOD, men på linjen for ”Endrede pensjonskostnader som er blitt hensyntatt i resultatkravet”. Dette skyldes at det positive 
resultatkravet for 2010 er ment å dekke tidligere års underskudd som følge av underfinansiering av økte pensjonskostnader. Imidlertid er tidligere års 
unntak fra resultatkravene fordelt etter faktisk kostnadsøkning per helseregion, mens bevilgningsreduksjonen og det nye resultatkravet for 2010 er fordelt 
etter ordinær fordelingsnøkkel. For Helse Nord RHF innebærer dette at det blir en akkumulert differanse på 104,5 mill kroner mellom tidligere års 
udekkede pensjonskostnader og det positive resultatkravet for 2010.
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Note 17 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

Usikre forpliktelser
Opplysninger om usikre forpliktelser det er foretatt avsetning for i regnskapet:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Sum
Avsetning 01.01 213 072 21 319 15 895 31 016 281 301
Årets opptjening 35 815 0 4 588 14 161 54 565
Årets uttak -14 925 -510 -4 355 -2 096 -21 887
Avsetning 31.12 233 962 20 808 16 127 43 081 313 979

Klasse 1
Beløpet gjelder permisjonsrettigheter for overleger og psykologer. Avsetning er beregnet ut fra et forventet uttak på 100%. Avsetningen er
beregnet for 731 overleger og 88 psykologer.

Klasse 2
Avsetningen er gjort for å ta høyde for at ansatte kan være glemt innmeldt i KLP den gang de ble ansatt i en insitusjon
som i dag er en del av Helse Nord RHF. 

Klasse 3
Beløpet gjelder forventede egenandeler knyttet til fremtidig pasientskadeerstatning. 

Klasse 4
Beløpet gjelder øremeket tilskudd gitt til investeringsprosjekter. Tilskuddet inntektsføres i det enkelte helseforetak i takt med 
avskrivningene på den tilhørende investeringen.

Note 18 Gjeld og obligasjoner

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Helse Nord RHF har tatt opp lån hos Helse- og omsorgsdepartementet til finansiering av investeringer. Lånene er konvertert til langsiktig
lån med en løpetid beregnet som et veid gjennomsnitt av den økonomiske levetiden til de enkelte investeringene. Pr 31.12.2010 er det 
tatt opp lån på kr 313 222 421 inkludert påløpte renter, som det ikke er fastsatt løpetid for. Løpetid kan ikke settes lengre enn 20 år.

Avdragsprofil langsiktige lån Saldo 31.12.10 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
Serielån v- 01 168 678 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 103 802
Serielån v- 02 28 031 7 008 7 008 7 008 7 008 0 0
Serielån v- 03 18 023 3 605 3 605 3 605 3 605 3 605 0
Serielån v- 04 456 819 28 551 28 551 28 551 28 551 28 551 314 063
Serielån v- 05 104 118 14 874 14 874 14 874 14 874 14 874 29 748
Serielån v- 06 79 186 4 399 4 399 4 399 4 399 4 399 57 190
Viderførte byggelån - ikke konvertert 313 222 313 222
Sum 1 168 077 71 412 71 412 71 412 71 412 64 404 818 025

Annen kortsiktig gjeld består av:

2010 2009 2010 2009
Leverandørgjeld 36 729 87 522 432 345 461 244
Påløpt lønn 7 288 6 215 267 792 266 594
Feriepenger 12 639 11 121 661 627 626 326
Påløpte kostnader 41 314 66 952 180 873 244 208
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118 759 162 871 248 185 333 136

Sum 216 728 334 680 1 790 822 1 931 508

Helse Nord RHF Foretaksgruppen

Foretaksgruppen
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Note 19 Mellomværende med selskap i samme foretaksgruppe

Fordringer
31.12.2010 31.12.2009

Helse Finnmark HF 388 350 406 776
UNN HF 1 674 3 260
Nordlandssykehuset HF 410 284 302 700
Helgelandssykehuset HF 138 146 118 539
Sykehusapotek Nord HF 16 0
Sum 938 470 831 275

Gjeld
31.12.2010 31.12.2009

Helse Finnmark HF 666 0
UNN HF 203 758 56 187
Nordlandssykehuset HF 492 0
Helgelandssykehuset HF 10 0
Sykehusapotek Nord HF 11 340 5 677
Sum 216 267 61 865

Alle Helseforetakene i Helse Nord er med i en konsernkontoordning i Sparebanken Nord-Norge og formelt er alle
innskuddene i denne ordningen eid av Helse Nord RHF. I årsregnskapet er derfor alle innskudd og trekk på konti som
er med i konsernkontoordningen satt som mellomværende med Helse Nord RHF. 

Fordringer som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Helse Nord RHF har gitt lån til Nordlandssykehuset HF til finansiering av investeringer. 
Avdragstid er fastsatt til 20 år for alle lånene, hvorav låneopptak i 2008, 2009 og 2010 er gitt avdragsfrihet til og med 2012. 
Avdragsprofil Pr. 31.12.10 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
Låneopptak 2006 149 760 9 360 9 360 9 360 9 360 9 360 102 960
Låneopptak 2006 211 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 145 200
Låneopptak 2008 70 000 3 500 3 500 3 500 59 500
Låneopptak 2008 50 000 2 500 2 500 2 500 42 500
Låneopptak 2009 130 000 6 500 6 500 6 500 110 500
Låneopptak 2010 61 000 3 050 3 050 3 050 51 850
Låneopptak 2010 100 000 5 000 5 000 5 000 85 000
Sum 771 960 22 560 22 560 43 110 43 110 43 110 597 510

Note 20 Nærstående parter

Som nærstående parter regnes foretakene i note 19 og selskaper i note 11.

Note 21 Universiteter og høyskolers bruksrett
Universitetet i Tromsø har disposisjonsrett for 1.200 m2 av bygningene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Rettigheten er knyttet til undervisningsrom, kontor, forskning og overnattingsrom.

Ved Helse-Finnmark HFs institusjoner gis det bruksrett til medisinerutdanning, sykepleierutdanning og andre profesjoner innen helse.
Denne undervisningsretten er ikke knyttet til bestemte arealer og heller ikke formalisert juridisk som en forpliktelse utover det som vil følge 
av pålagt undervisningsansvar som departementet til enhver tid måtte pålegge foretaket.

Note 22 Garantiforpliktelser
Helse Nord RHF har ingen garantiforpliktelser.
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Note 23 Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen

2010 2009 2010 2009
Endring i varelager -1 722 -3 236
Endring i fordring på selskap i samme konsern -107 195 471 107
Endring i øvrige fordringer 59 573 -86 301 67 627 -120 933
Endring i skyldige offentlige avgifter 2 075 620 46 589 136
Endring i kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 154 402 55 553
Endring i annen kortsiktig gjeld -117 952 79 994 -140 686 222 576
Endring i avsetninger for forpliktelser 32 678 51 848

Sum -9 097 520 973 4 486 150 391

Helse Nord RHF Foretaksgruppen
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Møtedato: 24. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 18.3.2010 
 
 
Styresak 33-2011 Årlig melding 2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Årlig melding 2010 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, og inneholder 
rapportering på oppfølging av kravene som er stilt i oppdragsdokument for 2010, 
tilleggsdokument til oppdragsdokument 8.7.2010, og protokoll fra foretaksmøte 25.1.2010.   
Krav som var relevante for helseforetakene, ble videreført i oppdragsdokumentet fra Helse 
Nord RHF til helseforetakene for 2010. I tillegg har Helse Nord RHF stilt egne krav i 
oppdragsdokumentet til helseforetakene. Denne saken inneholder rapport for hvordan Helse 
Nord RHF har oppfylt kravene fra departementet og et vedlegg som viser hvordan 
helseforetakene har rapportert oppfølging av krav i oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF 
til helseforetakene.  
 
Helse Nords verdigrunnlag – kvalitet, trygghet, respekt  
I vurderingene og forslag til oppfølging er det lagt særlig vekt på utfordringer innen 
kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet og å styrke tilbudene til de høyest prioriterte 
pasientgruppene.   
 
Bakgrunn/fakta 
Årlig melding er hjemlet i helseforetaksloven § 34 og § 15 i vedtektene. I § 15 i vedtektene 
heter det (melding til departementet): Styret skal innen 1. mars hvert år sende ei melding til 
departementet som omfatter 
• styrets rapport for året som var 
• styrets plandokument for virksomheten 
 
Foretaksmøte, den 25. januar 2010 vedtok en vedtektsendring i § 15 som setter fristen for 
årlig melding 2010 til 15. mars 2011. 
 
Rapporten om virksomheten fra forrige kalenderår skal vise hvordan pålegg og beslutninger 
som er gitt i foretaksmøte eller er satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt opp. Rapporten 
skal også vise hvordan virksomheten har utviklet seg i forhold til plandokumentet til det 
regionale helseforetaket. Rullering av plandokumentet Plan 2010-2013 ble behandlet og 
vedtatt i styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 22. juni 2010, jf. styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har utarbeidet en mal for den årlige meldingen som 
Helse Nord RHF er pålagt å følge. Årets melding er endret fra 2009. Endringene skal bidra til 
mindre tekst og mer konkrete tilbakemeldinger fra RHF-ene.   
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Samtlige krav til Helse Nord RHF er gjengitt og rapportert i henhold til malen fra HOD i 
vedlegg 1. Vedlegg 2 inneholder helseforetakenes rapportering på krav i Oppdragsdokument 
2010 til helseforetakene. Vurderingene gitt i kolonnen ”RHF vurdering” i vedlegg 2 ligger til 
grunn for resultatvurderingene gitt i Årlig melding 2010 til HOD.  
 
Vurdering 
Økonomisk resultat – sykefravær  
Helse Nord hadde et godt økonomisk resultat i 2010. Det er god økonomistyring i 
helseforetakene, som er viktig for å kunne prioritere fremtidige investeringsbehov og faglige 
utfordringer.  
 
Plan- og budsjettpremisser for 2011-2014 ble lagt fram for Helse Nords styre i juni 2010. 
Helseforetakene har dermed fått tidlige styringssignaler om prioriteringer og tid til å 
innarbeide disse i sine budsjetter.   
 
Helse Nord har hatt en marginal økning i antall årsverk fra 12364 i 2008 til 12450 i 2010. 
Foretaksgruppen har jobbet målrettet over tid med å øke arbeidsnærværet. Sykefraværet har 
vært stabilt rundt 9 % i 2007 til 2009. I 2010 har Helse Nord redusert sykefraværet med 
nesten 1 % til 8,2 %. 
 
Kvalitetsforbedring 
Styret i Helse Nord RHF avsatte 30 mill. kroner i november 2010 til å styrke kvalitetsarbeidet 
i 2010 og 2011. Midlene er fordelt til ulike tiltak i alle helseforetakene og til å redusere 
ventetider og unngå fristbrudd, pasientsikkerhetstiltak m. m.  
 
Helse Nord RHF deltar i styringsgruppen som skal forberede pasientsikkerhetskampanjen, og 
i ekspertgrupper og arbeidsgrupper som er nedsatt.  
 
Alle helseforetak i Helse Nord har i 2010 hatt fokus på rutiner for melde- og 
forbedringskultur. Det er iverksatt rutiner for gjennomgang og læring av meldte alvorlige 
hendelser for å unngå nye slike hendelser. Det er en utfordring å sørge for at alle hendelser 
fanges opp og behandles i systemet, og dette skal følges spesielt opp framover.  
 
Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-14 ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
23. februar 2011, jf. styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014. 
Pasientsikkerhet er et sentralt tema i kvalitetsstrategien.  
 
For flere av kvalitetsindikatorene som rapporteres i årlig melding har det ikke vært en 
tilfredsstillende utvikling. Andelen epikriser som er sendt innen syv dager etter utskriving er 
fortsatt rundt 60 %. Kravet var 80 %. Kravet fra 2011 er 100 % innen syv dager. Dette er en 
betydelig utfordring som blir høyt prioritert i 2011.  
 
Helse Nord har i 2009 og 2010 hatt et regionalt prosjekt for å implementere målsettingene i 
den nasjonale satsingen Barn som pårørende. Gjennom prosjektet har vi utviklet et 
omfattende regionalt kompetansenettverk og samhandlingsmodeller innad i 
spesialisthelsetjenesten og med kommunene. I alt er det oppnevnt mer enn 200 
barneansvarlige i helseforetakene innen somatikk, TSB og psykisk helsevern.  
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På grunnlag av erfaringene i prosjektet har Helse Nord RHF i brev av 27. oktober 2010 
foreslått for HOD at det vurderes å utarbeide en nasjonal plan for barn som pårørende, og at 
denne sees i sammenheng med blant annet samhandlingsreformen og nasjonal 
folkehelsestrategi.  
 
Ventetider og fristbrudd 
Det er fortsatt lange ventetider på utredning og behandling. Helse Nord har høy 
ledelsesmessig oppmerksomhet på ventetider og fristbrudd, med jevnlig oppfølging i 
direktørmøter m. m.. Helse Nord RHF’s styre avsatte 30 mill. kroner til ekstraordinære tiltak i 
oktober 2010, som en følge av utviklingen av ventetid og andre kvalitetsindikatorer 2. tertial 
2010.  
 
Ventetiden innen rusbehandling er redusert betraktelig i løpet av 2010, og det arbeides med 
sammenhengende pasientforløp i samtlige helseforetak. 
 
Innen psykisk helsevern for voksne og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) arbeides også 
med å iverksette tiltak for å redusere ventetiden, men foreløpig har vi ikke lyktes. Samtlige 
helseforetak har fått i oppdrag å styrebehandle planer for hvordan ventetiden skal reduseres 
innen BUP. 
 
Pasienter med sykelig overvekt har i flere år opplevd svært lange ventetider på vurdering og 
behandling. Det har vært en svært positiv utvikling i 2010. Helse Nord RHF har i samarbeid 
med Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) lagt 
opp til nye henvisningsrutiner, og for utredning er det etablert en arbeidsdeling mellom 
primærhelsetjeneste, lokalsykehus og det regionale senteret. Gjennom disse tiltakene er 
ventetider for kirurgisk behandling av sykelig overvekt redusert i 2010, og den lange køen av 
pasienter som ventet lenge på vurdering og behandling ble betydelig redusert i 2010.  
 
Helhetlige pasientforløp og samhandling 
Helse Nord RHF har i de to siste års oppdragsdokumenter presisert krav til helseforetakene 
om forankring av samhandlingsarbeidet i foretaksledelsen og krav om tydelig og 
hensiktsmessig organisering. Det skal være et overordnet samarbeidsutvalg og kliniske 
samarbeidsutvalg i hvert HF-område. Tre av fire helseforetak har etablert en hensiktsmessig 
intern organisering av samhandlingsfunksjonen. Ved UNN er det en stor satsing innen flere 
fagområder på utarbeidelse av LEAN-prosjekter med forløpsfokus. Arbeidet ved UNN tjener 
som modell for de andre helseforetakene, som i ulik grad er kommet i gang med arbeidet.  
 
Helseforetakene har i 2010 styrket samarbeidstiltakene med kommunene ved å etablere 
samhandlingsenheter hvor det også er tilført ressurser og en tydelig prioritering av arbeidet. I 
samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) arrangerte Helse Nord RHF i mai 2010 en 
stor samhandlingskonferanse med 450 deltakere, hvor veiledningsplikten inngikk som et 
sentralt tema.  
 
En særlig utfordring er at Nord-Norge har en svært desentralisert kommunestruktur med ulike 
ressurser og kompetanse i kommunene til de utfordringene vi i fellesskap må løse i reformen.   
 
  

Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 46



Psykisk helsevern og rusbehandling 
Tre av helseforetakene har etablert brukerstyrte senger etter modell fra Jæren DPS. Arbeidet 
med regional plan for å begrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern, basert på 
Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang, er godt i gang og vil være ferdig innen 
1. juni 2011.  
 
Det arbeides systematisk med å sikre et helhetlig behandlingstilbud for pasienter med 
rusmiddelproblemer, i et nært samarbeid mellom DPS-ene, rusenhetene og kommunene. 
Helse Nord har i løpet av 2010 ivaretatt alle pasienter som er gitt rett til nødvendig helsehjelp 
og har ikke hatt saker som har gått til HELFO.  
 
Rehabilitering og tilbudet til pasienter med kroniske sykdommer 
Helse Nord RHF har i 2010 gjennomført en anskaffelse i rehabilitering for private 
rehabiliteringsinstitusjoner. De økonomiske rammene ble økt i forhold til 2010-nivå, og 
tilbudene for pasientgrupper med omfattende hjelpebehov er styrket.  
 
Tilbudene til pasienter med lungesykdommer og nyresykdommer er gjennomgått i to 
regionale arbeidsgrupper. Arbeidsgruppenes forslag vil bli lagt fram for Helse Nord RHF’s 
styre i april 2011. For pasienter med ME/CFS1

 
 er det bygd opp et regionalt tilbud ved UNN.  

Det foreligger ikke aktivitetstall som kan dokumentere om det har vært aktivitetsøkning i 
rehabilitering og kronikeromsorg slik forutsatt.  
 
Det er et svært sårbart fagmiljø i geriatri i Helse Nord. Vi har blant annet ikke lykkes med å 
oppfylle kravet fra HOD om tre nye leger under utdanning til spesialister i geriatri.  
 
Forskning og innovasjon 
Det har også i 2010 vært en økning i ressursbruk til forskning, både via midler fra 
statsbudsjettet, midler bevilget fra styret i Helse Nord RHF og egenfinansiering i 
helseforetakene. Av de regionale prosjektmidlene som tildeles årlig fra Helse Nord RHF er 
det blitt flere prosjekter, og en større andel av midlene enn tidligere er bundet opp i flerårige 
prosjekter. Det ble likevel tildelt ca 25 mill kroner til helt nye prosjekter, og det er fremdeles 
et mål at om lag en tredjedel av tilgjengelige utlyste midler skal kunne gå til helt nye 
prosjekter. Det er en ønsket dreining i retning av flere post.doc.-prosjekter, som muliggjør at 
forskere som er ferdig med doktorgraden får forske videre.  
 
Det forskes i alle helseforetak med størst virksomhet på UNN og minst i Sykehusapotek Nord 
HF, men de har i 2010 satt forskning på dagsordenen. De lovpålagte forskningsoppgavene 
ivaretas, jf vedtatt forskningsstrategi i Helse Nord. Det må fortsatt opprettholdes fokus på de 
vedtatte tiltak for å oppnå målene i strategien, bl.a. at vi skal oppnå økt publisering. 
 
  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 ME/CFS = kronisk utmattelsessyndrom 
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Det har vært et økende fokus på innovasjon i 2010, uten at det har vært prioritert egne midler 
til dette. Helse Nord deltar i Regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren, og UNN driver mest innovasjonsarbeid av helseforetakene i regionen.  
 
Innovasjonsoppgavene følges opp ut fra nasjonal samarbeidsavtale med de andre RHF-ene, 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Helsedirektoratet/Innomed samt Helse Nords egen 
forskningsstrategi. 
 
Medbestemmelse 
Årlig melding 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet ble drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 15. mars 2011 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at Årlig melding for 2010 på en dekkende måte framstiller 

virksomheten i helseforetaksgruppen. Det er imidlertid ønskelig med en nærmere 
beskrivelse av situasjonen rundt rekruttering/stabilisering av personell, ikke minst med 
bakgrunn i de siste ukers hendelser om bruken av vikarer. 
 

2. Partene er tilfreds med at foretaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 
satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010. 
 

3. Helse Nord har fortsatt store utfordringer med å nå nasjonale måltall for 
kvalitetsindikatorer, ventetid og andel fristbrudd. Dette arbeidet må prioriteres høyt i 
2011. 
 

4. Partene viser til drøfting av tertialrapport nr. 2-2010 og vil uttrykke bekymring for 
utviklingen av situasjonen innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Ventetidene 
representerer et alvorlig kvalitetsproblem. Partene vil understreke behovet for at 
helseforetakene må gjennomføre tiltak som reduserer ventetidene for denne 
pasientgruppen.  
 

5. Partene erkjenner at sykefraværet fortsatt er for høyt, og at det er nødvendig å fortsette 
arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Sentralt her er ledelse og oppmerksomhet mot 
faktorene som påvirker medarbeidernes tilstedeværelse. 

  
Brukermedvirkning 
Arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF behandlet på delegasjon fra 
Regionalt Brukerutvalg sak 12/2011 Årlig melding 2010 Helse Nord RHF, og det ble fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHFs årlig melding for 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet tas til 

etterretning.  
 
2. RBU er tilfreds med de tiltak som Helse Nord har iverksatt i arbeidet med å oppfylle 

styringskrav.  
 
3. RBU er positiv til samarbeidet som er med kommunene vedrørende inntak og utskriving 

av ruspasienter og at det satses på veiledning og kompetansebygging mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Likeså ser RBU positivt på satsningen 
som skjer innen utdanning av nye legespesialister i kronikerfagene 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 48



4. RBU er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 
satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010. 

 
5. RBU ser at det fortsatt er store avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til 

ventetid, fristbrudd, pasient og pårørende opplæring. RBU ber styret i Helse Nord RHF 
følge dette opp videre. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på pasientsikkerhet, 
kvalitet, epikrisetid, ventetid og fristbrudd.  

  
Konklusjon 
Helseforetaksgruppen har i all hovedsak fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav 
i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010. De kravene som ikke er oppfylt i 2010 vil bli 
fulgt opp i 2011.  
 
Arbeidet med å innfri krav og målsettinger i kvalitetsindikatorene må prioriteres høyt. Det må 
være særlig oppmerksomhet på indikator for epikrise, hvor kravet fra 2011 er 100 % innen 
syv dager etter utskriving.  
 
Satsingen på å redusere ventetider og unngå fristbrudd må fortsatt ha høy prioritet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Årlig melding 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 

satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010. 
 
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og 

nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere fra Helse Nord RHF 
gjennom de månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og rapporteringen på 
oppdragsdokumentet i 2011. 

   
 
Bodø, den 18. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Årlig melding 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet  
 Tabell kvalitetsindikatorer til Helse- og omsorgsdepartementet  
 
Utrykte vedlegg: Helseforetakenes årlig melding 2010 til Helse Nord RHF  
 Oversikt over helseforetakenes rapportering på krav i 2010 
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Barn som pårørende 
Helse Nord har i 2009 og 2010 hatt et regionalt prosjekt for å implementere målsettingene i 
den nasjonale satsingen barn som pårørende.  Gjennom prosjektet har vi utviklet et regionalt 
kompetansenettverk og samhandlingsmodeller innad i spesialisthelsetjenesten og med 
kommunene. I alt er det oppnevnt mer enn 200 barneansvarlige i foretakene innen somatikk, 
TSB og psykisk helsevern. Hvert helseforetak har oppnevnt en ansvarlig leder for sine 
barneansvarlige, og det er til sammen 20 koordinatorer som leder implementeringsgrupper. 
Valnesfjord Helsesportssenter har også oppnevnt barneansvarlig personell.  
På grunnlag av erfaringene i prosjektet har Helse Nord RHF i brev 27.10.10 foreslått for HOD 
at det vurderes å utarbeide en nasjonal plan for Barn som pårørende, og at denne sees i 
sammenheng med blant annet samhandlingsreformen og nasjonal folkehelsestrategi.   
  
Helhetlige pasientforløp og samhandling 
Helse Nord RHF har i de to siste års oppdragsdokumenter presisert krav til helseforetakene 
om forankring av samhandlingsarbeidet i foretaksledelsen, og krav om tydelig og 
hensiktsmessig organisering. Det skal være et overordnet samarbeidsutvalg og kliniske 
samarbeidsutvalg i hvert HF-område. Tre av fire helseforetak har etablert en hensiktsmessig 
intern organisering av samhandlingsfunksjonen. Ved UNN er det en stor satsing innen flere 
fagområder på utarbeidelse av LEAN-prosjekter med forløpsfokus. Arbeidet ved UNN tjener 
som modell for de andre foretakene, som i ulik grad er kommet i gang med arbeidet.   
 
Foretakene har i 2010 styrket samarbeidstiltakene med kommunene ved å etablere 
samhandlingsenheter hvor det også er tilført ressurser og er tydelig prioritering av arbeidet.  I 
samarbeid med KS arrangerte Helse Nord RHF i mai 2010 en stor samhandlingskonferanse 
med 450 deltakere, hvor veiledningsplikten inngikk som et sentralt tema.  
 
Høsten 2010 arrangerte Helse Nord en stor regional konferanse for helseforetakene og 
kommunene om de nye faglige retningslinjene for slagbehandling, hvor fokus bl.a. var på å 
identifisere flaskehalser i behandlingen og kvalitet i hele pasientforløpet. I diabetessatsingen 
er det utviklet modeller for samarbeid med kommunene som vurderes å ha stor 
overføringsverdi til andre fagområder.     
 
Prosjekt ”Helseparken” ved Helgelandssykehuset/ Rana sykehus har inngått i HODs 
pilotsykehusprosjekter. Prosjektet er eksternt evaluert i 2010, med meget positive 
konklusjoner. Prosjektet har bidratt med verdifulle modellerfaringer til utvikling av 
lokalsykehusene i Helse Nord og strategier i samhandlingsreformen.      
 
Psykisk helsevern og rusbehandling 
Tre av foretakene har etablert brukerstyrte senger etter modell fra Jæren DPS.  Arbeidet med 
regional plan for å begrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern, basert på 
Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang, er godt i gang og vil være ferdig innen 
1. juni 2011.   
 
Det arbeides systematisk med å sikre et helhetlig behandlingstilbud for pasienter med 
rusmiddelproblemer, i et nært samarbeid mellom DPSene, rusenhetene og kommunene. Helse 
Nord har i løpet av 2010 ivaretatt alle pasienter som er gitt rett til nødvendig helsehjelp, og 
har ikke hatt saker som har gått til HELFO.   
 
Ventetiden innen rusbehandling er redusert betraktelig i løpet av 2010, og det arbeides med 
sammenhengende pasientforløp i samtlige HF. 
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1. Innledning 

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar de 
overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. 
Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt i oppøvelsen av 
etisk refleksjon som styringsredskap.   
 
Helse Nords vedtatte strategi fra 2002 gir følgende visjon, verdigrunnlag og strategier: 

- Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse 
Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi.  

- Vår visjon er at pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og foretrekke 
undersøkelse og behandling i Helse Nord: ”Helse i Nord der vi bor”. 

  
Helse Nord RHF har siden 2009 hatt prosjektet ”Verdibasert hverdag”, som har som 
hovedmål å bidra til en organisasjonskultur i Helse Nord-gruppen med økt oppmerksomhet på 
verdier og etikk. Prosjektet har tre fokusområder: Verdibasert ledelse, medarbeiderskap, og 
synliggjøring av verdier og etikk på egen arbeidsplass. Prosjektet fortsetter i 2011. 
 
Regionalt Brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord 
RHF, en ordning som fungerer svært godt.  RBU har hatt representanter i ulike utvalg og 
planprosesser. Det framgår av RBUs årlige melding at utvalget opplever å bli sett på som en 
samarbeidspartner i viktige saker.   
 

Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2010 
Helse Nord hadde et godt økonomisk resultat i 2010. Det er god økonomistyring i foretakene, 
som også er en forutsetning for å kunne prioritere fremtidige investeringsbehov, 
kvalitetsutvikling og andre faglige utfordringer.  
 
Plan- og budsjettpremisser for 2011-2014 ble lagt fram for Helse Nords styre i juni 2010, 
foretakene har dermed fått tidlige styringssignaler om prioriteringer og tid til å innarbeide 
disse i sine budsjetter.    
 
Helse Nord har hatt en marginal økning i antall årsverk fra 12364 i 2008, til 12450 i 2010. 
Foretaksgruppen har jobbet målrettet over tid med å øke arbeidsnærværet. Sykefraværet har 
vært stabilt rundt 9 % i 2007 til 2009. I 2010 har Helse Nord redusert sykefraværet med 
nesten 1 % til 8,2 %. 
 
Kvalitetsforbedring 
Styret avsatte 30 mill. kroner i november 2010 til å styrke kvalitetsarbeidet i 2010 og 2011. 
Midlene er fordelt til ulike tiltak i alle helseforetakene, og til å redusere ventetider og unngå 
fristbrudd, pasientsikkerhetstiltak mv. Helse Nord RHF deltar i styringsgruppen som skal 
forberede pasientsikkerhetskampanjen, og i ekspertgrupper og arbeidsgrupper som er nedsatt. 
Alle foretak i Helse Nord har i 2010 hatt fokus på rutiner for melde- og forbedringskultur. Det 
er iverksatt rutiner for gjennomgang og læring av meldte alvorlige hendelser for å unngå nye 
slike hendelser. Det er en utfordring å sørge for at alle hendelser fanges opp og behandles i 
systemet, og dette skal følges spesielt opp framover.  ”Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-14” 
ble vedtatt i februar 2011(Styresak 15-2011). Pasientsikkerhet er et sentralt tema i 
kvalitetsstrategien.   
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Rehabilitering og tilbudet til pasienter med kroniske sykdommer 
Helse Nord RHF har i 2010 gjennomført en anskaffelse i rehabilitering for private 
rehabiliteringsinstitusjoner. De økonomiske rammene ble økt i forhold til 2010-nivå, og 
tilbudene for pasientgrupper med omfattende hjelpebehov er styrket.  
Tilbudene til pasienter med lungesykdommer og nyresykdommer gjennomgått i to regionale 
arbeidsgrupper. Arbeidsgruppenes forslag vil bli lagt fram for Helse Nord RHFs styre i april 
2011.   
For pasienter med ME/CFS er det bygd opp et regionalt tilbud ved UNN.   
Det foreligger ikke aktivitetstall som kan dokumentere om det har vært aktivitetsøkning i 
rehabilitering og kronikeromsorg slik forutsatt.  
Utdanningsprogrammene for legespesialister i fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, geriatri og 
revmatologi har løpende opptak av kandidater. Utfordringene er å ha tilstrekkelig 
overlegedekning, spesielt innenfor geriatri.  
  
Pasienter med sykelig overvekt 
Pasientgruppen med sykelig overvekt har i flere år opplevd svært lange ventetider på 
vurdering og behandling. det har vært en svært positiv utvikling i 2010. Helse Nord RHF har i 
samarbeid med NLSH og UNN lagt opp til nye henvisningsrutiner, og for utredning er det 
etablert en arbeidsdeling mellom primærhelsetjeneste, lokalsykehus og det regionale senteret. 
Gjennom disse tiltakene er ventetider for kirurgisk behandling av sykelig overvekt redusert i 
2010 og den lange køen av pasienter som ventet lenge på vurdering og behandling ble 
betydelig redusert i 2010  
 
Forskning og innovasjon 
Det har også i 2010 vært en økning i ressursbruk til forskning, både via midler fra 
statsbudsjettet, midler bevilget fra RHF-styret og egenfinansiering i helseforetakene. Av de 
regionale prosjektmidlene som tildeles årlig fra Helse Nord er det blitt flere prosjekter, og en 
større andel av midlene enn tidligere er bundet opp i flerårige prosjekter. Det ble likevel tildelt 
ca 25 mill kr til helt nye prosjekter, og det er fremdeles et mål at om lag 1/3 av tilgjengelige 
utlyste midler skal kunne gå til helt nye prosjekter.  Det er en ønsket dreining i retning av flere 
post.doc.-prosjekter, som muliggjør at forskere som er ferdig med dr.grad får forske videre.  
 
Det forskes i alle helseforetak, med størst virksomhet på UNN, og minst i Sykehusapotek 
Nord, men de har i 2010 satt forskning på dagsordenen.  De lovpålagte forskningsoppgavene 
ivaretas, jf vedtatt forskningsstrategi i Helse Nord. Det må fortsatt opprettholdes fokus på de 
vedtatte tiltak for å oppnå målene i strategien, bl.a. at vi skal oppnå økt publisering. 
 
Det har vært et økende fokus på innovasjon i 2010, uten at det har vært prioritert egne midler 
til dette. Helse Nord deltar i regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren, og UNN driver mest innovasjonsarbeid av foretakene i regionen. 
Innovasjonsoppgavene følges opp ut fra nasjonal samarbeidsavtale med de andre RHFene, 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Helsedirektoratet/Innomed, samt Helse Nords egen 
forskningsstrategi. 
 
Særlige utfordringer 
Kvalitetsindikatorene: For flere av kvalitetsindikatorene som rapporteres i årlig melding har 
det ikke vært en tilfredsstillende utvikling.  Andelen epikriser som er sendt innen 7 dager etter 
utskriving er fortsatt rundt 60 %. Kravet var 80 %. Kravet fra 2011 er 100 % innen 7 dager. 
Dette er en betydelig utfordring som blir høyt prioritert i 2011.   
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Det er høy ledelsesmessig oppmerksomhet på ventetider og fristbrudd, med oppfølging 
jevnlig i direktørmøter mv. Helse Nord RHFs styre avsatte 30 mill. til ekstraordinære tiltak i 
oktober 2010, som en følge av utviklingen av ventetid og andre kvalitetsindikatorer 2.tertial.  
 
Innen psykisk helsevern for voksne og barne- og ungdomspsykiatrien arbeides også med å 
iverksette tiltak for å redusere ventetiden, men foreløpig har vi ikke lyktes. Samtlige 
helseforetak har fått i oppdrag å styrebehandle planer for hvordan ventetiden skal reduseres 
innen BUP. 
 
Rehabilitering og kronikeromsorg: Det foreligger ikke aktivitetstall som kan dokumentere om 
det har vært aktivitetsøkning i rehabilitering og kronikeromsorg slik forutsatt.  
Det er et svært sårbart fagmiljø i geriatri i Helse Nord. Vi har blant annet ikke lykkes med å 
oppfylle kravet fra HOD om 3 nye leger under utdanning til spesialister i geriatri.   
 
Samhandlingsreformen: En særlig utfordring er at Nord-Norge har en svært desentralisert 
kommunestruktur med ulike ressurser og kompetanse i kommunene til de utfordringene vi i 
fellesskap skal løse i reformen.    
 
 
  

2. Rapportering på krav i oppdragsdokument 2010 

Aktivitet 
 

• Det øremerkede tilskuddet innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige og til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte innen 
prosjektet ”Raskere tilbake” skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader 
som finansieres gjennom basisbevilgningen.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har faglige og administrative rutiner som sikrer at midlene benyttes slik forutsatt. 
 

Kvalitet, prioritering og pasientrettigheter 

2.1.1 Kvalitetsforbedring 
• Helse Nord RHF skal sammen med de øvrige regionale helseforetakene fortsette 

arbeidet med å utvikle og implementere felles løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Arbeidet skal samordnes med relevante prosesser i Helsedirektoratet 
og Nasjonalt folkehelseinstitutt, og sees i sammenheng med Nasjonalt 
helseregisterprosjekt.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Oppdraget er under styring av den interregionale styringsgruppen for medisinske 
kvalitetsregistre. Det ble tidlig i høst konstatert at utviklingen ikke var tilfredsstillende, og at 
en del av problemet var knyttet til Hemits oppdrag. Det var delvis et kapasitetsproblem i 
Hemit innefor de områdene der teknologien var utviklet, men også et etterslep på utvikling av 
nye løsninger i kjeden fra innregistrering til analyserbare data. Det ble laget ny framdriftsplan 
med omfordeling av ressurser til Hemit, og noen nye oppgaver til andre RHF. Oppdraget var 
ved årsskifte i rute i forhold til plan vedtatt av styringsgruppen. Arbeidet fortsetter med 
ytterligere forsterkning av ressurser i 2011. 
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• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for implementering av elektroniske 

fellesløsninger i den rekkefølge Helse Midt-Norge RHF utvikler slike for utvalgte 
kvalitetsregistre.  

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
I utviklingsarbeidet av registerløsning er hjerteinfarkt- og slagregistrene brukt som "piloter". 
Disse registrene har derfor ligget i forkant i utviklingsarbeidet, men det har også krevd mye 
ressurser. Videre har Hemit startet utviklingen av Norsk karkirurgisk register (NORKAR) og 
Nasjonalt Spinalregister. 
 

• Helse Nord RHF skal sammen med de øvrige regionale helseforetakene utarbeide 
forslag til etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter kostnadskrevende 
biologiske legemidler for behandling av autoimmune lidelser. De regionale 
helseforetak skal påse at det etableres en mest mulig likeverdig behandlingspraksis 
både innad i og mellom regionale helseforetak, i tråd med de nasjonale faglige 
retningslinjer.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Arbeidet med register for biologiske legemidler er iverksatt som eget prosjekt i regi av SKDE 
og styrt av den interregionale styringsgruppen for medisinske kvalitetsregistre. Prosjektet tar 
utgangspunkt i modellen "fellesregister med basisregister" og tilhørende kvalitetsregistre, jfr. 
nasjonalt Hjerte-karregister. Det deltar aktører fra fagområdene hud, revmatologi, 
gastroenterologi, øye og nevrologi sammen med ressurser fra Helsedirektoratet (NPR) mfl. 
Det er et komplekst arbeid fordi dette både omhandler mange fagområder, og ellers skiller seg 
fra andre kvalitetsregistre ved at de ikke tar utgangspunkt i sykdom, men i legemiddel.  
En samlet rapportering vil bli utformet av SKDE. 

2.1.2 Pasientsikkerhet – trygge og sikre tjenester 
• Helse Nord RHF skal delta i styringsgruppen som skal forberede 

pasientsikkerhetskampanjen. Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet.    

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Ingen representant fra Helse Nord RHF var oppnevnt i styringsgruppen i 2010. Fra februar 
2011 er AD i Helse Nord RHF medlem av styringsgruppen. 
 

• Helse Nord RHF skal sikre deltakelse av fagpersonell i arbeidsgruppene som opprettes 
av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet som er sekretariat for kampanjen.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
To av medlemmene i nasjonalt fagråd kommer fra Helse Nord. 
Helse Nord har to medlemmer i ekspertgruppe hjerneslag. 
Helse Nord RHF kommer til å ha ett medlem i arbeidsgruppen for implementering. 
Medlemmer til ekspertgruppe psykiatri fra Helse Nord vil bli foreslått. 

 
• Helse Nord RHF skal sørge for at alvorlige hendelser i forbindelse med 

pasientbehandlingen blir gjennomgått, og at gjennomgangen brukes til læring for å 
unngå liknende hendelser.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Alle foretak i Helse Nord har fokus på rutiner for melde- og forbedringskultur. Det er 
iverksatt rutiner for gjennomgang og læring av meldte alvorlige hendelser for å unngå nye 
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slike hendelser. Det er en utfordring å sørge for at alle hendelser fanges opp og behandles i 
systemet, og dette skal følges spesielt opp framover.   
 ”Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-14” ble vedtatt i februar 2011(Styresak 15-2011). 
Pasientsikkerhet er et sentralt tema innenfor kvalitetsstrategien. Helse Nord RHF anbefaler at 
”komplikasjonsmøter” holdes for å lære av uønskede hendelser, og vil i samarbeid med 
helseforetakene utarbeide et rammeverk for gjennomføring av slike møter. 
 

2.1.3 Tilgjengelighet og brukermedvirkning 
• Helse Nord RHF skal finansiere Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk 

helsevern. Det skal rapporteres særskilt på bruken av midlene som stilles til 
disposisjon for det nasjonale kompetansesenteret (den nasjonale 
kompetansefunksjonen).  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har mottatt rapport for bruk av midlene som er stilt til disposisjon for 
SANKS.  

 
• Helse Nord RHF skal finansiere og gjennomføre et tolkeprosjekt for å bedre 

tolketjenesten til samisk befolkning. Departementet vil komme tilbake til oppdraget i 
et eget brev.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er tilsatt prosjektleder, som har utarbeidet en skisse for det videre arbeidet. Helse 
Finnmark HF som prosjekteier samarbeider med representant for helse- og sosialtjenesten ved 
Sametinget. Prosjektledelsen i Helse Finnmark HF planlegger et møte med Sametinget for å 
diskutere framlagt skisse.  Sametinget er invitert som representant i styringsgruppen. På grunn 
av utfordringen med rekruttering av prosjektleder er det hittil det ikke brukt prosjektmidler. 
Prosjektleder vil gjennomføre kartlegginger vinter og vår 2011. 

 
• Helse Nord RHF skal igangsette en utredning om behov for og forbruk av 

spesialisthelsetjenester hos den samiske befolkningen. Utredningen må vurdere videre 
behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
Utredningen skal også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet.  
  

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
 
 
Helse Nord har i dag ingen tilgang til datakilder som beskriver hvem som tilhører samisk 
befolkning. Norsk lov gir ikke mulighet til å registrere data om etnisitet. Vi har derfor valgt å 
bruke befolkningen i kommunene som er innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. 
Disse er innlandskommuner. Som kontrollgruppe ble det valgt kystkommuner i Nord Norge 
med samme befolkningsmengde og en lav andel samisk befolkning. Følgende prosjekter er 
iverksatt hvor de to gruppene analyseres mot hverandre: 
 

- Kartlegging av kreftforekomst og tilgang til strålebehandling for perioden 1999-2008. 
Prosjektet gjøres i samarbeid med Kreftregisteret. 

- Forbruk av radiologiske tjenester i perioden 2003-2009. Prosjektet gjøres som et 
samarbeidsprosjekt mellom de radiologiske avdelinger. 

  
Under forutsetning av om det er mulig å fremskaffe tilgjengelige data vil Helse Nord RHF 
vurdere å arbeide med følgende prosjekt:     
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- Henvisninger til somatisk spesialisthelsetjeneste i de to gruppene i 2009 og    
   2010 gjøres i samarbeid med SKDE Helse Nord. 

- Bruk av tvang i psykisk helsetjeneste for voksne, og om det er forskjeller mellom det 
samiske forvaltningsområdet og kontrollgruppen   

- Forbruk av døgnbehandling for rusmiddelavhengige i de to grupper.    
- Tilgang til luftambulansetjenesten for de to grupper. Data fra LABAS databasen i  

Luftambulansetjenesten ANS.    
- Fødselsomsorgen, forskjeller i forhold til svangerskaps- og fødselsomsorg  

 
• Helse Nord RHF skal sikre at helseforetakene informerer pasienter og pårørende om 

klageadgang.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Nye maler for innkallingsbrev etter mal fra Helsedirektoratet er innført i Helse Nord i 2010. 
Helse Nord RHFs telefontjenester for Fritt sykehusvalg og Regional Koordinerende Enhet har 
fokus på å gi pasienter opplysninger om rettigheter.      
 

• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for å bedre informasjonen til publikum om 
sykehusenes mest vanlige behandlingstilbud.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er gjennomført tiltak i alle foretak, men er fortsatt rom for forbedring. Dette går særlig på 
at informasjonen blir lettere tilgjengelig; lettere å finne og i et publikumsvennlig språk. 

 
• Helse Nord RHF skal utrede/gjennomgå/vurdere ventetiden for pasientgrupper med 

lang ventetid. Det skal iverksettes tiltak for å: 
- a)Redusere ventetiden for kirurgisk behandling av sykelig overvekt.  

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har i samarbeid med NLSH og UNN arbeidet for å finne løsninger for å redusere 
ventetiden. Det er lagt opp til nye henvisningsrutiner, og for utredning er det etablert en 
arbeidsdeling mellom primærhelsetjeneste, lokalsykehus og det regionale senteret. Gjennom 
disse tiltakene er ventetider for kirurgisk behandling av sykelig overvekt redusert. 

- b) Redusere ventetiden for pasienter med hjerteflimmer.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Behandling for hjerteflimmer utføres i Helse Nord ved UNN Tromsø. Foretaket har økt antall 
flimmerablasjoner fra 10 i 2009 til 25 i 2010. Det er i tillegg gjennomført kompetansehevning 
for en kardiolog høsten 2010, slik at antallet ablasjonsbehandlinger økes ytterligere i 2011 til 
60 inngrep. Med dette tiltaket vil UNN klare å gi pasientene med prioritert helsehjelp et tilbud 
i regionen innen en medisinsk forsvarlig frist i 2011.  

 

Pasientbehandling  

2.1.4 Helhetlige pasientforløp og samhandling 
• Helse Nord RHF skal videreføre arbeidet med å utarbeide/revidere regionale planer 

for store pasientgrupper som pasienter med de hyppigste kreftformer, pasienter med 
hjerneslag og pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 
Planene skal utvikles i et forløpsperspektiv og omfatte kommunehelsetjenesten og 
ulike nivåer av sykehusbehandling der dette er relevant. Planene skal identifisere 
betydningsfulle flaskehalser f.eks. kapasitet innen radiologi og laboratorietjenester, 
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rehabiliteringskapasitet, tilgang på spesialister og evt. annet helsepersonell, og 
kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten. Relevante faglige retningslinjer 
(hjerneslag), handlingsprogrammer (ulike krefttyper) og rapporter fra forløpsgruppene 
som ble etablert i forbindelse med samhandlingsprosjektet legges til grunn for 
arbeidet. Bruk av individuell plan er et viktig element.  
 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Ved UNN er det en stor satsing innen flere fagområder på utarbeidelse av LEAN-prosjekter 
med forløpsfokus. Prosjekter for tre fagområder implementeres i 2011. Arbeidet ved UNN 
tjener som modell for de andre foretakene, som i ulik grad er kommet i gang med arbeidet.  
Innen TSB/rusbehandling har Helse Nord RHF satt i gang et forskningsarbeid med helhetlige 
og sammenhengende pasientforløp. Formålet er å bidra til best mulig praksis gjennom å 
frembringe kunnskap om hensiktsmessige pasientforløp og få dette implementert i fagfeltet i 
regionen.   
Helse Nord arrangerte høsten 2010 en stor regional konferanse for helseforetakene og 
kommunene om de nye faglige retningslinjene for slagbehandling, hvor fokus bl.a. var på å 
identifisere flaskehalser i behandlingen og kvalitet i hele pasientforløpet.    
 
 

• Helse Nord RHF skal i samarbeid med Helsedirektoratet starte arbeidet med å 
utarbeide forslag til styringsvariable/indikatorer på gode forløp uten uønskede brudd 
og forsinkelser for pasienter med de hyppigste kreftformene, pasienter med hjerneslag 
og pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å samarbeide med de regionale helseforetak om 
dette.    
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Prosjektet er ikke startet opp i 2010. 
 
 

• Helse Nord RHF skal sikre at helseforetakene iverksetter tiltak på systemnivå for at 
veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten ivaretas. Dette innebærer f. eks å 
etablere systemer som sikrer god tilgjengelighet til kompetent faglig rådgiving for 
fastleger og leger i vakt, og systemer som sikrer at kompetanseoverføring til 
kommunehelsetjenesten er en integrert del av all ambulant virksomhet.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har under hele foretaksreformen prioritert tiltak for å forbedre samhandlingen 
med kommunehelsetjenesten, herunder også sikre at veiledningsplikten ivaretas.  
Foretakene har i 2010 styrket samarbeidstiltakene med kommunene ved å etablere 
samhandlingsenheter hvor det også er tilført ressurser og en tydelig prioritering av arbeidet.  I 
samarbeid med KS arrangerte Helse Nord RHF i mai 2010 en stor samhandlingskonferanse 
med 450 deltakere, hvor veiledningsplikten inngikk som et sentralt tema.  
Ambulante rehabiliterings – og habiliteringsteam er høyt prioritert og ivaretar en viktig rolle 
for veiledning til kommunene i pasientbehandlingen.  
Helse Nord RHF driver et fast samarbeidsforum med fastlegene i landsdelen hvor blant annet 
saker som gjelder veiledningsplikten tas opp når det oppstår flaskehalser eller uavklarte 
saksområder.   
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• De regionale helseforetakene får ansvar for følgetjeneste for gravide til fødeinstitusjon 

fra 1.1.2010. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har som et første trinn kartlagt status for følgetjenesten i regionen. Mange plasser 
er det etablert praksis for følgetjeneste, men det foreligger kun få skriftlig nedfelte avtaler. 
Samtidig har behovet for følge de senere år blitt mindre som følge av en stabil 
svangerskapsomsorg og bedre kommunikasjon med den gravide og hennes familie. 
I det videre arbeidet med etablering av en formalisert følgetjeneste har Helse Nord RHF valgt 
å ta hånd om problemstillingen sammen med arbeidet med Regional plan for svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg. Vi har pekt på at det etter vår oppfatning foreligger en inkonsistent 
informasjon vedrørende følgetjenesten, og i påvente av at ansvarsforholdene avklares i Helse- 
og omsorgsdepartementet har vi utsatt iverksetting av etablering av en formalisert 
følgetjeneste. Samtidig er det sendt forespørsel om avklaring til departementet via den 
Regionale planen for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 
   

• Helse Nord RHF skal følge opp at helseforetakene gir samhandlings- og 
koordineringsfunksjonen en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har i de to siste års oppdragsdokumenter presisert krav til helseforetakene 
om forankring av samhandlingsarbeidet i foretaksledelsen, og krav om tydelig og 
hensiktsmessig organisering. Det skal være et overordnet samarbeidsutvalg og kliniske 
samarbeidsutvalg i hvert HF-område.   
Tre av fire helseforetak har etablert en hensiktsmessig intern organisering av 
samhandlingsfunksjonen.  
UNN har etablert samhandlingsorgan med dedikerte ressurser til samhandling med 
kommunene. De andre foretakene har i ulik grad kommet i gang med å etablere slike 
samhandlingsorganer. Generelt har dette tatt lengre tid enn planlagt. En vesentlig årsak til 
dette er forhold som ligger utenfor Helse Nords kontroll, og har sammenheng med at 
samarbeidsprosessen med kommunene har tatt lengre tid enn forutsatt.        
 
 

• Helse Nord RHF skal utrede hvordan de kan øke andelen polikliniske konsultasjoner 
for nyhenviste pasienter og redusere andelen kontroller. Det skal i tillegg utredes 
hvilke oppgaver og hvilken kompetanse det er behov for i primærhelsetjenesten for å 
samarbeide om dette. Frist for rapportering til departementet er 1.6.2010. 
 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
I 2010 er det sluttført et prosjekt om desentralisering av kontroller. I prosjektet er det på 
utvalgte pasientgrupper vist behov for økt kompetanse i primærhelsetjenesten for å kunne 
overta kontroller som gjøres i spesialisttjenesten. Prosjektet viser stort potensial for 
desentralisering av kontroller, og arbeidet følges opp i 2011 i helseforetakene. Programsatsing 
innenfor diabetes i Helse Nord i perioden 2008-2010 har dokumentert behov for og bidratt til 
oppbygging av kompetanse i kommunene. Stor andel av kontroller utføres i 
primærhelsetjenesten. 

 
• Helse Nord RHF skal ha rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert 

del av behandlingstilbudet og at veiledningsoppgaven ovenfor kommunene ivaretas på 
ernæringsområdet.  
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Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Alle foretak har rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert del av 
behandlingstilbudet. Nærmest alle sykehus har ernæringsfysiolog og samtlige institusjoner har 
fokus på problemstillingen. 

2.1.5 Psykisk helsevern 
• Helse Nord RHF skal evaluere effekten av avtalene om samarbeid mellom DPS/BUP 

og kommunene, herunder barnevernet. Evalueringen skal vurdere avtalene opp mot 
omstillingskravet og behovet for å utvikle konkrete samhandlingsmodeller.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er ulik oppfølging av foretakene og hvilke samhandlingstiltak som er prioritert. Generelt 
er dette blitt fulgt opp i alle foretak, men er foreløpig ikke evaluert samlet. Et av foretakene 
(Helgelandssykehuset) har evaluert effekten av tiltakene, og konkluderer med følgende: 
Avtalene har resultert i bedre samarbeid mellom BUP og kommunene, antall henvisninger fra 
kommunen har ikke økt, kvaliteten på henvisningene er bedret, tidlig intervensjon gir god 
forebygging, familiene får et mer helhetlig tilbud og ikke minst færre akuttinnleggelser.    

 
• Helse Nord RHF skal som ledd i etableringen av ny Nasjonal strategi for redusert og riktig 

bruk av tvang i de psykiske helsetjenester iverksette en regional, forpliktende 
handlingsplan for å begrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern. 
Oppgaven spesifiseres i et eget brev.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har kommet godt i gang med arbeidet å utarbeide en regional plan for å 
begrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern, basert på Nasjonal strategi for 
redusert og riktig bruk av tvang.  Regional handlingsplan skal være ferdig innen 1. juni 2011. 
Som et tiltak i arbeidet har Helse Nord RHF startet et kartleggings- og 
kvalitetskontrollprosjekt for å sikre enhetlig registrering og for å avdekke forbedringsområder 
for riktigere bruk av tvang i Helse Nord. Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse for dette 
arbeidet.   

 
• Rusmiddelproblemer hos pasienter som henvises til psykisk helsevern skal 

undersøkes, og det skal iverksettes tiltak for å sikre at disse pasientene får et helhetlig 
behandlingstilbud for sin rusmiddelavhengighet.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det arbeides systematisk med å sikre et helhetlig behandlingstilbud for pasientgruppen. Dette 
gjøres i et nært samarbeid mellom DPSene og rusenhetene. Tilbudene er tverrfaglige. Det er 
et godt samarbeid med kommunene i foretakenes nedslagsfelt.  
 

• Helse Nord RHF skal bidra til Helsedirektoratets kartlegging av behandlingstilbudet til 
mennesker med spiseforstyrrelser når det gjelder kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet. 
Direktoratets kartlegging skal omfatte tilbudet på regionalt nivå, i helseforetak og 
DPS, i BUP, i privat regi, samt i kommunene, jf. regjeringens ønske om å styrke 
behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser, med særlig fokus på barn og 
unge.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF bidrar i Helsedirektoratets kartlegging slik forutsatt.  
Regionalt senter for spiseforstyrrelser er et spesialisert behandlingstilbud for barn og unge 
med alvorlige spiseforstyrrelser fra Nordland, Troms og Finnmark, ved UNN HF. 
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Behandlingstilbudet gjelder barn og unge inntil 18 år. Behandlingen kan innbefatte utredning 
og vurdering av somatiske og psykiatriske forhold, medisinsk / biologisk behandling av 
ernæringsmessige og somatiske forhold, fysioterapi, psykoterapi, miljøterapi og familiearbeid. 
Det er etablert egen sengeavdeling med 6 plasser.   
 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved NLSH i Bodø gir tilbud til voksne over 18 år med 
alvorlige spiseforstyrrelser. I utgangspunktet skal pasienter med spiseforstyrrelser som har 
behov for behandling innen spesialisthelsetjenesten få behandling ved distriktspsykiatriske 
sentra eller sykehusavdelinger i Helse Nord. Pasienter som har en så alvorlig lidelse at det 
lokale behandlingstilbudet ikke strekker til, kan henvises til Regionalt senter for 
spiseforstyrrelser. Senteret består av regional døgnenhet med 12 sengeplasser, Regionalt 
kompetanseteam med poliklinikk, nettverksarbeid og forskning.  

 
• Helse Nord RHF skal sørge for at gode erfaringer fra brukerbaserte tiltak kommer til 

anvendelse ved alle DPS, jf. relevante erfaringer fra prosjektene ”Brukerorienterte 
alternativer til tvang” (SINTEF 2008) og ”Brukerstyrte plasser” (Jæren DPS) mv.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Samtlige helseforetak har meget lav terskel og stor grad av tilgjengelighet for å få et tilbud.  
UNN HF, NLSH HF og HLSH HF har etablert brukerstyrte senger etter modell fra Jæren 
DPS. Helse Finnmark HF har ikke iverksatt tiltaket, men dette er under planlegging.    
 
 

• Helse Nord RHF bes vurdere å legge til rette for å gi økt tilbud til personer med 
psykiske lidelser/problemstillinger innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har i noen grad styrket tilbudet til pasienter med psykiske lidelser gjennom 
”Raskere tilbake” i 2010. Dette er fortsatt en utfordring og prioritert i 2011. 
  

2.1.6 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) 
• Helse Nord RHF skal i samarbeid med kommunene legge til rette for 

behandlingsforberedende tiltak overfor rusmiddelavhengige som er gitt rett til 
nødvendig helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert behandling i påvente av oppstart av 
behandling.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det samarbeides med kommunene i forbindelse med inntaksprosessen og ved utskrivning fra 
døgnbehandling. Helse Nord har i løpet av 2010 ivaretatt alle pasienter som er gitt rett til 
nødvendig helsehjelp og har ikke hatt saker som har gått til HELFO. Helse Nord RHF kjøper 
ytterligere behandlingsplasser fra de private i løpet av 1. kvartal 2011, for å gi et enda bedre 
tilbud. Det er enda utfordringer knyttet til bedre samarbeid med kommunene for å iverksette 
behandlingsforebyggende tiltak overfor rusmiddelavhengige.      
 

2.1.7 Habilitering og rehabilitering 
• Helse Nord RHF skal i 2010 kjøpe tjenester fra private opptrenings- og 

rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009 for befolkningen.  
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Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har i 2010 kjøpt tjenester fra private rehabiliteringsinstitusjoner i samme 
omfang som i 2010. For 2011 er beløpet økt med mer enn det som tilsvarer 
prisstigning/indeksreguleringen i statsbudsjettet.   
 

2.1.8 Områder med særskilt fokus 

2.1.8.1 Kronisk smerte 
• Helse Nord RHF skal innen utgangen av 1. tertial 2010 gi departementet en oversikt 

over tilbudet til kroniske smertepasienter og planer for å styrke dette.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er smerteklinikker i to av foretakene: Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Nordlandssykehuset HF. Smerteklinikkene har i 2010 startet et regionalt fagnettverk. 
Tilnærmingen til smerteklinikkene er tverrfaglig og basert på nær kontakt med 
primærhelsetjenesten og andre henvisende instanser. Mandatet til fagnettverket er å arbeide 
for felles faglig forståelse, enhetlig registrering av driftsdata og å fremme 
samarbeidsprosjekter. Gjennom fagnettverket arbeides det for å knytte samarbeid med de to 
foretakene som ikke har egne smerteklinikker.   
 

2.1.8.2 Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) 
• Helse Nord RHF skal utarbeide rapport med status over adekvate tilbud om  

diagnostisering, behandling og rehabilitering til pasienter med CFS/ME. Rapporten 
skal vise hvilke helseforetak som har tilbud til pasientgruppen, hvilken type tilbud, 
antall pasienter som er henvist og antall pasienter som er gitt et tilbud i helseregionen i 
2009. Frist for rapportering er utgangen av 2. tertial 2010.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Rapporten ble levert ved utgangen av 2. tertial 2010 jf. brev av 26.08.10 hvor det 
fremkommer at det er bygd opp et Regionalt tilbud ved UNN HF i 2010. I tillegg er det 
etablert en koordinerende funksjon for søknader fra primærhelsetjenesten vedrørende behov 
for spesialistvurdering ved rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø. UNN inviterte til åpen 
regional konferanse for ME/CFS oktober 2010 i Tromsø.  
 

2.1.8.3 Organdonasjon/transplantasjon 
• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for øke antall tilgjengelige organer og 

samarbeide med nasjonal koordinator for organdonasjon i Helsedirektoratet.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er donasjonsansvarlige ved de to aktuelle foretakene (UNN og NLSH), og har vært 
opplæringsvirksomhet av personell. Helse Nord deltar i Nasjonalt råd for organdonasjon. 
     

2.1.8.4 Cochleaimplantasjon/rehabilitering 
• Helse Nord RHF skal sikre tilstrekkelig kapasitet for cochleaimplantasjoner jf. 

nasjonale mål.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har inngått samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge om    
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cochleaimplantatoperasjoner for voksne. Antall CI-operasjoner for voksne fra Helse  
Nord i 2010 er ikke tilgjengelig foreløpig. Ut fra erfaringer fra tidligere år blir pasienter bosatt 
i Helse Nord operert i samme omfang som pasienter fra resten av Norge. Tallene for 2009 er 
137 operasjoner for landet som helhet, 14 av disse er pasienter bosatt i Helse Nord. Dette 
tilsvarer Helse Nords andel av befolkningen.  

 
• Helse Nord RHF skal sikre at CI-opererte får habilitering og rehabilitering etter 

operasjon. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Oppgaven ivaretas gjennom hørselssentralene i helseforetakene. Det er et fagnettverk for 
hørselsrehabilitering i Helse Nord som blant annet tar opp forhold som gjelder kvalitetssikring 
av tiltak for CI-opererte, inkl. habilitering/rehabilitering. 
          

2.1.8.5 Prehospitale tjenester 
• Helse Nord RHF skal sikre at helseforetakene innen 1.4.2010 oppfyller 

kompetansekravene i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord stilte krav om 75 % dekning av fagarbeidere innen 1.4.2010. Alle foretak 
innfridde bestillingen med unntak av Nordlandssykehuset HF som klarte kravet innen 
utgangen av april 2010. Andelen fagarbeidere mot slutten av året var på ca 80 % for alle 
foretak. 

 
• Helse Nord RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet om å utvikle nasjonale krav 

til ambulansebiler som følge av Norges implementering av direktiv 2007/46/EF om 
godkjenning av kjøretøy.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er opprettet en nasjonal gruppe som har utarbeidet en felles kravspesifikasjon for alle 
typer bilambulanse i Norge. Kravspesifikasjonen oppfyller alle krav i EN1789. Den nasjonale 
gruppen er ledet av HINAS. 
 
 Nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten 

• Helse Nord RHF skal implementere nytt styringssystem for nasjonale 
kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten i tråd med og fra den tid departementet 
beslutter.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord vil implementere det nye styringssystemet for nasjonale kompetansesentra i 
spesialisthelsetjenesten når det foreligger. 
 

2.1.8.6 Lands- og flerregionale og overnasjonale funksjoner 
• Helse Nord RHF skal implementere nytt styringssystem for lands- og flerregionale 

funksjoner i tråd med og fra den tid departementet beslutter.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord vil implementere det nye styringssystemet for lands- og flerregionale funksjoner 
når det foreligger. 
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2.1.8.7 Smittevern 
• Helse Nord RHF skal sørge for at det er tilstrekkelige ressurser til å rapportere og 

kvalitetssikre at data blir brukt til å evaluere klinisk praksis i enheter som rapporterer til 
NOIS-systemet. Alle foretak, hvor det utføres to eller flere inngrep som inngår i NOIS, 
skal rapportere minst to prosedyrer til NOIS-systemet innenfor fastsatte tidsfrister og med 
kvalitetssikrede data. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det er fortsatt utfordringer på å sikre tilstrekkelige ressurser. Helse Nord RHF vil følge opp 
saken i 2011.    
 

2.1.8.8 Beredskap 
• Helse Nord RHF skal håndtere og følge opp erfaringer fra ny influensa A (H1N1).   

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har deltatt nasjonal beredskapskonferanse 2010 der erfaringer ble oppsummert. 
Erfaringene vil bli gjennomgått systematisk i 2010, og være grunnlag for revisjon. 
 

• Helse Nord RHF skal sørge for at helseforetaksgruppen har oppdaterte, øvede og 
koordinerte beredskapsplaner med rutiner for å oppdage og varsle hendelse og for 
effektiv ressursdisponering og samhandling ved kriser  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Planverket er oppdatert og øves; bl. a. under øvelsene Barents Rescue. Under askeskyen i 
2010 var Helse Nord sterkt berørt. Planverket fungerte bra. Regional beredskapsplan skal ha 
hovedrevisjon i 2012. 
 

• Helse Nord RHF skal legge til rette for samarbeidsprosjekter på relevante områder 
mellom helseforetak i regionen og russiske motparter for å bidra til velfungerende 
norsk-russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet (eksempel: helseberedskap).   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Dialogmøter på regional og HF-nivå er gjennomført, og det er i gang konkret 
prosjektsamarbeid innenfor beredskap og andre helsetjenester. Grenseavtale om passering av 
ambulanser er inngått mellom Norge og Russland. 
 

Utdanning av helsepersonell 
• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for å bidra til økt utdanning i rekrutteringsutsatte 

legespesialiteter, dvs. områder med diskrepans mellom forventet behov og tilgang på 
spesialister – et eksempel er behov for onkologer. Det vil være hensiktsmessig at de 
regionale helseforetakene samarbeider om denne oppgaven.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har i flere år hatt egne utdanningsprogrammer for legespesialister i 
voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, revmatologi, geriatri og fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin. I 2011 starter et regionalt utdanningsprogram i gynekologi.   
 
• Helse Nord RHF skal, i samarbeid med fylkeskommunene, sørge for at det etableres et 

tilstrekkelig antall læreplasser innenfor helsefagutdanningen og 
ambulansearbeiderutdanningene.  
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Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har gjennom oppdragsdokument til foretakene gitt styringsmål for å sørge 
for at det etableres tilstrekkelig antall læreplasser. Helse Nord har videre en tilskuddsordning 
som skal stimulere foretakene til å ta inn lærlinger. 

 
• Helse Nord RHF skal bidra i arbeidet med å etablere et nasjonalt system for måling av 

ressursbruk til utdanning i helseforetakene.    
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF vil bidra i en nasjonal prosjektgruppe når arbeidet sentralt starter opp. 
 
• Helse Nord RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet om et pilotprosjekt om 

opprettelse av kompetanseområde i palliativ medisin.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord samarbeider med Helsedirektoratet pilotprosjekt om opprettelse av 
kompetanseområde i palliativ medisin ved å delta med egen representant (onkolog) i fagråd 
for å gjennomføre oppdraget med formelt kompetanseområde for leger i palliativ medisin. 
 
 
Forskning 

2.1.9 Forskning 
• Helse Nord RHF skal bruke minst 2 mill. kroner til forskning rettet mot samhandling 

med de kommunale helse- og omsorgstjenestene.   
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det ble lyst ut midler til samhandlingsforskning i den årlige forskningsutlysningen i 2009 
med forskningsmidler for 2010. Det ble ivaretatt at støtteverdige prosjekter på 
samhandlingsområdet fikk midler. Det er finansiert fire prosjekter for 2 mill kr til sammen i 
2010 i programmet for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin som er 
samhandlingsprosjekter. Vi finansierer også andre prosjekter som har samhandlingsaspekter, 
men som ikke har det som hovedfokus.  
 

• De regionale helseforetakene skal i samarbeid med og i regi av Helse Sør-Øst RHF, 
sluttføre arbeidet med å etablere et felles elektronisk rapporteringssystem for kliniske 
intervensjonsstudier (fase I-IV) i helseforetakene, jf. oppdrag i oppdragsdokumentet 
for 2009. Det bør sikres koherens med de systemer som etableres i de regionale etiske 
komiteene for å registrere forskningsprosjekter (SPREK-prosjektregister) og eventuelt 
andre systemer for registrering av kliniske studier og forskning. Det skal gjennomføres 
et arbeid for å vurdere muligheten for å klassifisere og rapportere alle 
forskningsprosjekter i helseforetakene etter klassifiseringssystemet Health Research 
Classification System. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
En arbeidsgruppe ledet av Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2010 med representanter fra de 
andre regionale helseforetakene (inkludert Helse Nord RHF), Oslo universitetssykehus HF, 
Universitetet i Oslo, NIFU, Forskningsrådet og regional etisk komité. Gruppen har sluttført 
sitt arbeid og har konkludert med anbefaling av rapporteringssystem i tråd med bestilling fra 
HOD. Sluttrapport oversendes HOD februar 2011. 
 

• Andel prosjekter og andel tildelte midler til forskningsprosjekter mv i Helse 
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Nord RHF på utvalgte prioriterte fagområder innen forskning mv  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Av forskningsprosjekter som har fått regionale midler primært i den åpne utlysningen for 
2010, har vi følgende fordeling på utvalgte prioriterte fagområdet, basert på egenrapportering 
fra prosjektene i eRapport:  
Totalt 141 prosjekter. 3 innen rus, 14 innen psykisk helse, 4 innen habilitering/rehabilitering, 
10 innen kvinnehelse, 7 innen kreftområdet, 1 på kols, 3 innen diabetes og 1 innen 
eldremedisin, og 9 innen samhandling. Dette omfatter prosjekter i våre helseforetak, samt 
prosjekter ved Universitetet i Tromsø som Helse Nord RHF finansierer med våre regionale 
forskningsmidler. Det understrekes at majoriteten (89 søknader som utgjør 63 % ) ikke har 
kategorisert sitt prosjekt innen noen av disse feltene. Det kan være en feilkilde, da det kan 
være prosjekter som har elementer av disse fagområdene. Likevel kan det forekomme at man 
ikke kategoriserer prosjektet i de angitte kategoriene, med bakgrunn i at flere fagområder 
berøres i prosjektet.  

 
Hentet fra e-rapport 2010, oversikt Helse Nord og Universitetet i Tromsø: 

  Antall Andel 
Tildelte 
midler Andel 

Opptrappingsplanen for psykisk helse 14 9,93 % 6 566 000 10,49 % 
Kvinnehelsestrategi 10 7,09 % 3 470 000 5,55 % 
Nasjonal strategi for kreftområdet 7 4,96 % 3244000 5,18 % 
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 4 2,84 % 1 703 000 2,72 % 
Nasjonal strategi for diabetesområdet 3 2,13 % 1 707 000 2,73 % 
Nasjonal KOLS-strategi 1 0,71 % 523 000 0,84 % 
Nasjonal satsing innen eldremedisin 1 0,71 % 440 000 0,70 % 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 3 2,13 % 1 172 000 1,87 % 
Samhandling - pasientforløp og behandlingskjeder 9 6,38 % 4 805 000 7,68 % 
Prosjekter som ikke er kategorisert innen de utvalgte 
prioriterte fagområder  89 63,12 % 38 936 000 62,23 % 
Totalt 141 100,00 % 62 566 000 100,00 % 

 
Dersom vi kun tar utgangspunkt i prosjekter i våre foretak er fordelingen slik: 
Totalt 124 prosjekter. 3 innen rus, 11 innen psykisk helse, 3 innen habilitering/rehabilitering, 
8 innen kvinnehelse, 5 innen kreftområdet, 1 på kols, 2 innen diabetes og 1 innen 
eldremedisin, og 9 innen samhandling. 

 
Hentet fra e-rapport 2010, oversikt Helse Nord:  
 

  Antall Andel 
Tildelte 
midler Andel 

Opptrappingsplanen for psykisk helse 11 8,87 % 4 631 000 8,84 % 
Kvinnehelsestrategi 8 6,45 % 2 170 000 4,14 % 
Nasjonal strategi for kreftområdet 5 4,03 % 2194000 4,19 % 
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 3 2,42 % 1222000 2,33 % 
Nasjonal strategi for diabetesområdet 2 1,61 % 1 507 000 2,88 % 
Nasjonal KOLS-strategi 1 0,81 % 523 000 1,00 % 
Nasjonal satsing innen eldremedisin 1 0,81 % 440000 0,84 % 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 3 2,42 % 1 172 000 2,24 % 
Samhandling - pasientforløp og behandlingskjeder 9 7,26 % 4 805 000 9,18 % 
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Prosjekter som ikke er kategorisert innen de utvalgte 
prioriterte fagområder 81 65,32 % 33 694 000 64,35 % 
Totalt 124 100,00 % 52 358 000 100,00 % 
 
 
I tillegg til prosjektene som er finansiert av regionale forskningsmidler, rapporterer UNN HF 
flere prosjekter på noen av feltene, eksempelvis psykisk helse. Dette er prosjekter som er 
finansiert av HFets egne midler eller andre eksterne midler. 

 
•  Helse Nord RHF skal bidra med nødvendig kompetanse og ressurser i utviklingsarbeid 

knyttet til videreutvikling av de nasjonale systemene for måling av 
forskningsresultater og ressursbruk til forskning og utvikling.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF bidrar med kompetanse og ressurser i nasjonalt utviklingsarbeid med sikte 
på samordning og videreutvikling av nasjonale målesystemer. Helse Nord RHF deltar med to 
representanter i en arbeidsgruppe som skal bistå NIFU med å forbedre og videreutvikle 
rapporteringen av ressursbruk til forskning og utvikling i helsesektoren. Gruppen leverer sin 
rapport våren 2011. Gruppen skal bestå videre som en ressursgruppe i arbeidet med 
rapportering av ressursbruk til FoU. 

 
• Helse Nord RHF skal sette av nødvendige ressurser for etablering av Norsk 

Vitenskapsindeks i de rapporteringsenhetene som inngår i det nasjonale målesystemet 
for forskningsresultater.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF koordinerer arbeidet med etableringen i NVI på regionalt nivå og følger opp 
helseforetakene i arbeidet. Hver enkelt HF har avsatt ressurser til oppfølging av 
implementeringen i form av oppnevnelse av institusjonell(e) superbruker(e).  Helse Nord har i 
tillegg vararepresentant i styret for Cristin.  
 

2.1.10 Innovasjon 
• Helse Nord RHF skal bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsing på 

innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017).  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF er med i koordineringsutvalget mellom RHFene, Innomed, 
Helsedirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har inngått samarbeidsavtale. 
Koordineringsutvalget har laget en felles tiltaksplan som var klar til høring i november 2010, 
etter en omfattende forankringsrunde. Denne vil følges opp i ulike fora, også i arbeidsgrupper 
under Nasjonal IKT der Helse Nord deltar. Helse Nord har jobbet strategisk sammen med de 
øvrige RHF med innovasjon gjennom RHFenes strategigruppe for forskning, og mot 
universitetene i NSG. Regionalt har innovasjonssatsingen vært forankret i vår 
forskningsstrategi (styrevedtatt i 2009), regionalt forskningslederforum, samarbeidsorgan med 
universitet og høgskole, og i praksis gjennom innovasjonsvirksomheten ved UNN HF. UNN 
HF har også fått i oppgave å gjennomgå alle forskningssøknader til Helse Nord i 2010 for å 
vurdere disse, og gå videre på forskningsprosjekter med innovasjonspotensiale. Det har fra 
2009 vært et krav å beskrive innovasjonspotensiale i forskningssøknader til Helse Nord RHF.  
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Pasient- og pårørendeopplæring 
• Helse Nord RHF skal påse at helseforetakenes tilbud om lærings- og 

mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn og 
pasienter med ulike funksjonshemninger, f. eks. pasienter med syns- og 
hørselshemning. Helse Nord RHF skal påse at lærings- og mestringsaktiviteter er 
tilpasset pasienter med samisk språklig kulturell bakgrunn.  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Finnmark fikk støtte fra Helse Nord RHF øremerket til å styrke lærings- og 
mestringstilbudet for samiske pasienter. Arbeidet kom ikke i gang i 2010, men er nå under 
etablering. For øvrig benyttes tolk etter behov.    
 
 
 

3. Rapportering på krav og rammer for 2010 i Foretaksprotokoll Helse Nord RHF 

3.1. Økonomiske krav og rammebetingelser for 2010 
• Resultatkrav for 2010 

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Foretaksgruppen Helse Nord oppnådde et overskudd på 721 mill kroner i 2010. 405 mill 
kroner av dette resultatet skyldes netto endringer i basisramme og pensjonskostnader. 
Korrigert for disse forhold oppnådde Helse Nord et overskudd på 316 mill kroner ut over 
forutsetningene i oppdragsdokumentet. 
I foretaksmøtet 26. januar 2011 ble resultatkravet til Helse Nord satt til et overskudd på 610 
mill kroner. Dette innebærer et netto skjerpet resultatkrav for 2010 på 205 mill kroner. I 
forhold til nytt resultatkrav oppnådde Helse Nord et netto overskudd på 111 mill kroner.   
 

3.2. Styring og oppfølging 

Rapporteringskrav – økonomi 
• Månedlig rapportering i ØBAK 

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord RHF har rapportert ØBAK månedlig innenfor de frister og krav som er satt. 
 

• Foretaksmøtene forutsatte at de regionale helseforetakene gjennom 
kompetansenettverket for økonomistyring bidrar i arbeidet med å bedre den interne 
effektiviteten i sykehusene. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Oppgaven ble spesifisert i brev fra HOD av 07.04.2010. I fellesskap skulle RHF'ene utarbeide 
en rapport innen 20.10 og med følgende innhold: En beskrivelse av effektiviseringsarbeidet i 
de fire regionene, forslag til tiltak og plan for videre prosess.  
I regi av kompetansenettverket for økonomistyring ble det nedsatt en arbeidsgruppe med to 
deltagere fra hvert RHF. Arbeidsgruppen hadde to møter og første utkast til rapport ble 
ferdigstilt 9. september. Av hensyn til behandling av rapporten i RHF'ene ble HOD forespurt 
om utsatt frist for avlevering av rapport, og etter avtale ble rapporten oversendt 28. oktober.  
En kort oppsummering av rapportens innhold er at det allerede foregår mye prosjektrettet 
arbeid knyttet til effektivisering i RHF'ene, f eks bedring av logistikk, som del av 
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kvalitetsutvikling og generell tilrettelegging av styringsinformasjon. Benchmarking er en mye 
brukt metode for å avdekke potensial for innsparing, men det å måle prestasjoner og 
sammenlikne, er generelt sett en stor utfordring. Rapporten nevner og drøfter en lang rekke 
potensielle indikatorer egnet for oppfølging, men understreker samtidig betydningen av at 
definisjoner, spesifikasjoner og datagrunnlaget som sådan kvalitetssikres, spesielt ved 
nasjonal implementering. Plan for videre prosess omtaler behovet for nasjonale analyser, 
utnyttelse og videreutvikling av eksisterende rapportering, erfaringsutveksling og spesielle 
initiativ. 
 

• Investeringer og kapitalforvaltning 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord utarbeider og styrebehandler investeringsplan som rulleres hvert år i juni. I saken 
redegjøres det for økonomisk handlingsrom, foretas vurderinger av behov og prioriteres 
investeringer. For nærmere informasjon se vedlagt styresak 72/20210. 
  

• Landingsplasser for helikoptre 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord har sammen med øvrige regionale helseforetak igangsatt et arbeid for å gå 
gjennom behovet for landingsplasser for helikoptre. For tiden pågår registrering av alle 
landingsplasser med status, kartlegging av behov for landingsplasser og forslag til plan for 
slike plasser i Norge. Arbeidet ledes av Luftambulansetjenesten ANS og vil bli ferdigstilt i 
2011. 
 

• Foretaksmøtene ba de regionale helseforetakene iverksette et felles prosjekt for å 
ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre 
ved akuttsykehusene. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
De regionale helseforetakene har etablert et felles prosjekt for å ivareta kravet om forsvarlige 
landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptrene ved akuttsykehusene. 
Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) har fått i oppdrag å lede dette prosjektet. Det er 
videre etablert regionale underprosjekter for å ivareta kartlegging, faglige vurderinger og 
prioritering av tiltak og aktiviteter. Prosjektet gjennomgår følgende faser: 

1. Klargjøre myndighetskrav til landingsplasser 
2. Kompetanseoppbygging (se pkt 3 om seminar nedenfor) 
3. Kvalitetssikre og justere oversikt over landingsforhold ved norske sykehus 
4. Kartlegge planer og pågående prosjekter for bygging/opprusting av 
landingsplasser 
5. Definere behov for de enkelte sykehus 
6. Prioriteringer 
7. Konkretisere 

Prosjektet vil ventelig kunne avsluttes i løpet av første halvår 2011. 
 

3.3. Tiltak på personalområdet 
• Inkluderende Arbeidsliv (IA), sykefravær og uønsket deltid m.m. 

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
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Helse Nord følger opp ny IA-avtale ved foretakene gjennom å inngå nye avtaler, gjennomføre 
lederopplæring og tilpasse/ endre sine rutiner i tråd med den nye avtalen. 
Helse Nord har i perioden 2007-2009 hatt et stabilt sykefravær på rundt 9%. I 2010 er 
sykefraværet redusert med 0,8% til 8,2%. Dette er en meget god utvikling sammenlignet med 
utviklingen i de 3 nordligste fylker og landet totalt sett. Helse Nord har i 2010 hatt særlig 
fokus på sykefraværsarbeid gjennom handlingsplaner, opplæring og styresaker. 
Helse Nord har i perioden 2008-2010 kartlagt omfanget av uønsket deltid. Kartleggingen har 
gitt noe varierende svar ved foretakene. Dette skyldes både ulik respons på undersøkelsen, 
ulikt utvalg (dvs ulik definisjon i lønns-og personalsystem på deltid), samt noe ulike 
spørsmål. Dette er en nyttig erfaring som nå forbedres i 2011 sammen med de øvrige regioner. 
Foretakene forsøker å alltid gi egne ansatte i deltidsstillinger tilbud, før stilling lyses ut. 

 
• Lønns- og pensjonsvilkår for ledere i statlig eide foretak 

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord konstaterer og følger Nærings- og handelsdepartementets veiledende 
retningslinjer for lønns- og pensjonsvilkår for ledere i statlig eide foretak. 
 

• Bruk av konsulenter 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Foretaksmøtet har lagt til grunn at Helse Nord RHF har et bevisst forhold til bruk av 
konsulenter i helseforetaksgruppen og i det regionale helseforetaket. Eksterne konsulenter 
benyttes fortrinnsvis på områder der det er behov for kompetanse eller kapasitet utover det 
som er tilgjengelig i egen organisasjon, og for en tidsbegrenset periode. Engasjement av 
eksterne konsulenter vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot å rekruttere aktuell kompetanse til 
organisasjonen.  

  

3.4. Oppfølgning av juridisk rammeverk 

• Intern kontroll og risikostyring 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord har i hele 2010 jobbet med implementering av risikostyring. I 2009 ble det i sak 
31-2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord vedtatt retningslinjer som ble overlevert 
helseforetakene i foretaksmøte. Helse Nord har i 2010 utviklet en felles kurspakke i helhetlig 
risikostyring sammen med Helse Vest der det har blitt gjennomført en pilotering av kurset ved 
Helse Vest.  
Foretakene har i forskjellig grad implementert metodikken i sin virksomhetsstyring, men 
bruken har kommet lengre i 2010 enn i 2009. Foretakene bruker tid på å få risikostyring til å 
bli en del av virksomhetsstyringen fremfor at det bare skal komme som et tillegg til allerede 
eksisterende rapportering.  
Det er ønskelig at foretakene har en god prosess på denne implementeringen fordi dette er en 
av de viktigste suksesskriteriene for en god implementering.  
Risikostyring inngår som en del av tertialrapporteringen til styret i Helse Nord. 
Sommeren 2010 førte brudd på funksjonsfordeling ved Nordlandssykehuset til at det ble 
bestilt en rapport fra Deloitte med en gjennomgang av internkontrollen ved foretaket. Denne 
rapporten besluttet administrerende direktør skal brukes som mal for en 
internkontrollgjennomgang i de andre sykehusforetakene. 
Helseforetakene ble i 2009 pålagt å ansatte egne controllere for å bedre oppfølging av styring. 
Denne funksjonen er fortsatt under utvikling og evalueres i 2011. 
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• Oppfølgning av forholdet til stiftelser   

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Statusrapport om helseforetakenes forhold til stiftelser ble avgitt til departementet pr 1.juni 
2010. 3 av helseforetakene har meldt å ha stiftelser, til sammen 4 i regionen. Det er 
gjennomført tiltak slik at stiftelsene nå synes forvaltet på foreskreven måte. 
 

• Tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosessen 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord har utarbeidet nye prosedyrer for innkjøpsprosessene med sikte på å heve 
kvaliteten i innkjøpsarbeidet. Herunder er den juridiske kvalitetskontrollen av anskaffelsene 
før anbud utlyses skjerpet.  
Det har siden 2009 vært arbeidet med mulig ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse 
Nord. Innkjøpsfunksjonen vil i løpet av innføringsperiode på to år 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. 
 
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 og avtalelojalitet og en bedre og mer givende og 

kompetansebyggende hverdag for innkjøpsgruppene  
I tillegg kommer gevinster ved styrking av forvaltningen av innkjøpssystemet gjennom økte 
ressurser i helseforetakene til å forvalte systemet sammen med regional forvaltningsressurs 
 

• Foretaksmøtene ba de regionale helseforetakene bidra til å etablere en felles 
kompetanseenhet i tilknytning til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). 
Kompetanseenheten skal bl.a. ivareta følgende oppgaver: 
- utarbeide opplegg for og forvalte standardisert opplæring 
- utarbeide rutiner, standarder og hjelpemidler for gjennomføring av 

anskaffelsesprosesser 
- gi rådgivning i arbeidet med anskaffelsesstrategi for den enkelte virksomhet 
- yte uavhengig kvalifisert juridisk og innkjøpsfaglig rådgivning og kvalitetssikring 

rettet mot alle trinn i anskaffelsesprosess og kontraktsoppfølging 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Arbeidet er avsluttet og styret i HINAS har vedtatt å opprette en ny, felles kompetanseenhet 
med 3-5 ansatte i Vadsø. 

 
• Etisk handel 
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Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord jobber nå sammen med øvrige regionale helseforetak om krav til leverandører i 
forhold til etisk handel. Dette er ett av temaene i prosjektet om miljø og klimahensyn i 
spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst leder delprosjektet. Det vil bli søkt om felles 
medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel. 
 

• Foretaksmøtene ba de regionale helseforetakene vurdere hensiktsmessig oppfølging av 
veilederen Etiske krav i offentlige anskaffelser, herunder eventuell utarbeidelse av 
egne handlingsplaner. Foretaksmøtene ba om at en særlig vurderer oppfølging av etisk 
handel med medisinsk utstyr. Dette er et arbeid som kan sees i sammenheng med 
etableringen av ny kompetanseenhet, jf. sak 5.2.3. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Rapport fra delprosjekt innkjøp i Det nasjonale Miljø- og klimaprosjektet er distribuert til alle 
landets regionale helseforetak samt til Hinas. Rapporten er også oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet. Etiske krav og oppfølging av veilederen er omtalt i et eget kapittel i 
rapporten. 
 

3.5. Utvikling av IKT-området 
• Videreutvikling av Norsk Helsenett SF   

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF vil understøtte Norsk Helsenett SF slik at målsetningene bak etableringen 
kan realiseres. 
 

• Foretaksmøtene la til grunn at de regionale helseforetakene støtter opp under den 
videre utviklingen av Norsk Helsenett SF og bidrar til at de helsepolitiske målsettinger 
for etableringen realiseres. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
De regionale helseforetakene støtter sterkt oppunder videre utvikling av Norsk Helsenett. I 
hovedsak ivaretas dette gjennom Nasjonal IKT sine strategier og handlingsplaner. 

 
• Elektronisk meldingsutveksling – Meldingsløftet   

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har implementert den nasjonale samhandlingsarkitekturen ved våre 
helseforetak samt bistått fastlegekontorene i regionen for etablering hos disse. Det er i dag 
kun 6 legekontor hvor dette rammeverket ikke er i bruk. Regionen benytter således ebXML 
rammeverket for elektronisk kommunikasjon mellom aktørene.  
Helse Nord har ennå ikke oppgradert til de siste versjoner av de elektroniske meldingene slik 
føringen fra meldingsløftet har lagt opp til. Årsaken er at ytterligere kjøp av elektroniske 
meldinger fra våre systemleverandører har vist seg å kreve en anskaffelsesprosess i tråd med 
Lov om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesprosessen avsluttes mars 2011 og det vil etter 
dette tidspunkt bli iverksatt nødvendige innkjøp slik at regionen kan oppfylle ambisjonene i 
meldingsløftet. Hvis det viser seg nødvendig med leverandørbytter som følge av prosessen vil 
meldingene bli anskaffet fra eksisterende leverandører og eksistere i en interimsperiode til ny 
systemleverandør er implementert. Videre prosess knyttet til avvikling av papir vil avventes 
til nødvendige elektroniske meldinger er anskaffet og implementert. 
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• Elektroniske resepter    
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF deltar sammen med de andre regionene gjennom Nasjonal IKT, for å legge 
til rette for utbredelse av eResept i tråd med føringer i foretaksprotokollen.  

 
• Automatisk frikort – rapportering av egenandelsopplysninger  

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har deltatt i nasjonalt prosjekt og i tillegg gjennomført et regionalt prosjekt 
knyttet til å innrapportere egenandeler på pasientreiser med rekvisisjon. Målsettingen for 
prosjektet er oppnådd og pasientreiser med rekvisisjon er en del av ordningen med automatisk 
frikort fra 1. januar 2011.  
Helse Nord RHF har søkt om og fått innvilget utsettelse med utfasing av oppgjørssystemet 
POLK.  

 
• Nytt nødnett   

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord har deltatt med to representanter i nasjonalt prosjekt for nytt nødnett.     
 

• Foretaksmøtene la videre til grunn at det settes av nødvendige ressurser til å kunne ta 
imot og delta i installeringen av utstyret, sikre driften av det og evaluere bruken av 
utstyret i et samarbeid med de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og resten 
av prosjektorganisasjonen. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord RHF har i 2010, i samarbeid med Helsedirektoratet og de øvrige RHF, 
gjennomført første utbyggingstrinn iht de planer og leveranser som Nødnettprosjektet (ledet 
av DnK) har etablert. Arbeidet med dette fortsetter i 2011. 
Helse Nord RHF har i samarbeid med de øvrige RHF etablert en nasjonal driftsorganisasjon 
for nødnett i helsesektoren, og satt denne i operativ drift i 2010. 
 

3.6. Datakvalitet og rapportering 
• Nasjonalt helseregisterprosjekt    

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord RHF har hatt regionale møter med fagmiljøene innen psykisk helse og 
rusbehandling med opplæring for å sikre bedre kvalitet på data til NPR. Det er fortsatt 
utfordringer, saken blir fulgt opp videre i 2011.   
 

• Prosedyrekoder knyttet til psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmisbruk  
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Det har vært arbeidet med å innføre prosedyrekoder i Helse Nord. Tiltaket er implementert i 2 
av de 4 helseforetakene. Vil bli fulgt opp i 2011.  
 

• KPP-regnskap 
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Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav:  
Helse Nord har deltatt i styringsgruppen for KPP-piloteringen, men av kapasitetsårsaker måtte 
Universitetssykehuset Nord-Norge, som deltok fra Helse Nord RHF, trekke seg fra arbeidet i 
2010  
 

3.7. Øvrige styringskrav for 2010 
• Samordning av stabs- og støttefunksjoner     

Foretaksmøtene ba om at de regionale helseforetakene i samarbeid ferdigstiller 
lønnsomhetsanalyser for de tre delprosjektene og følger opp strategier for 
gevinstrealisering. Statusrapport med lønnsomhetsanalyser og planer for 
gevinstrealisering oversendes departementet innen 1. juni 2010. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
En samlet statusrapport og lønnsomhetsanalyse er etter behandling i NPSS Programstyret og i 
AD-møtet, oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Da rapporten og analysen ikke 
alene kan danne grunnlag for videre veivalg og oppfølging av strategier for gevinstrealisering, 
utarbeidet derfor de fire regioner sine vurderinger av det videre arbeidet med nasjonal 
samordning av stabs- og støttefunksjoner. Disse vurderingene ble vedlagt ved oversendelse av 
statusrapport og lønnsomhetsanalyse. 

 
• Landsvernplan for helsesektoren – kulturhistoriske eiendommer 

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Utarbeidelse av forvaltningsplaner blir samordnet av det interregionale 
kulturminneforvaltningsnettverket. Det er gjennomført samlinger med de ansvarlige for 
utarbeidelse av forvaltningsplanene hvor Riksantikvaren m. fl. har orientert om 
forvaltningsplanens form og innhold. Det vil bli samordnet utarbeidelse av piloter - en i hver 
region. Fremdriften er noe preget av at forskrift til landsverneplan helse fortsatt mangler. 

 
• Evaluering av parkeringstilbudet ved sykehus 

 
Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
De regionale helseforetakene har utarbeidet et felles evalueringsopplegg basert på de 
anbefalinger som ble gitt av den tverregionale arbeidsgruppen som har gjennomgått 
parkeringstilbudet ved norske sykehus. 
Helseregionene har gjennomført evaluering og oversendt resultat av evalueringa til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen fristen 1.10.10. 
 

• Røykfrie inngangspartier ved helseinstitusjoner 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Sak om dette ble styrebehandlet i Helse Nord RHF i oktober 2010.  

 
• Legemiddelassistert rehabilitering på rusområdet: Foretaksmøtet ba om at legemidler 

med markedsføringstillatelse skal benyttes i legemiddelassistert rehabilitering, dersom 
det ikke foreligger individuelle medisinske grunner til å benytte apotekfremstilte 
legemidler  
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Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav: 
Helse Nord v/LAR i Nord benyttes legemidler med markedsføringstillatelse og forholder seg 
til kravet.  
  

• Samordnet kommunikasjon   
• Foretaksmøtene ba de regionale helseforetakene om fortsatt å delta i det nasjonale 

samarbeidet med å tilrettelegge for publisering av felles informasjon for 
spesialisthelsetjenesten, i tråd med rammeverket for nettbasert kommunikasjon i 
spesialisthelsetjenesten. Det arbeides med å ferdigstille oppdatering av det nasjonale 
profilprogrammet. Det justerte profilprogrammet skal tas i bruk så snart det foreligger. 
 

Tiltak iverksatt for å oppfylles styringskrav: 
De regionale helseforetakene har deltatt i prosjekt som ble startet i 2009 i regi av HOD.  
Rapporten "Deling av pasientrettet informasjon" ble presentert for styringsgruppen i april 
2010. 
Den ble brukt i forarbeidet til prosjektet ”Nasjonal helseportal”. 
Deltar også i "Redaksjon for nasjonalt rammeverk for web", som har til oppgave å forvalte og 
utvikle det felles rammeverket for internettpublisering. 
Det justerte nasjonale profilprogrammet vil tas i bruk så snart det foreligger. 

 

• Foretaksmøtene ba de regionale helseforetakene om sammen å gjennomføre en 
konsekvensvurdering av eventuell felles drift av en nasjonal publiseringsplattform i 
Norsk Helsenett SF. Konsekvensvurderingen skal sendes departementet innen 1. 
oktober 2010. 

Tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav  
De regionale helseforetakene har sammen arbeidet med å gjennomføre ei 
konsekvensvurdering av ei eventuell felles drift av ei nasjonal publiseringsplattform i Norsk 
Helsenett SF. Konsekvensvurderinga ble oversendt departementet innen fristen 1. oktober. 

 

 

4. Styrets plandokument  
Vedlagt følger styrets plandokumenter vedtatt av styret i juni 2010.  
 

   
Styresak 71-2010 

Plan- og budsjettprem     
Styresak 71-2010 

Plan- og budsjettprem      
Styresak 71-2010 

Plan- og budsjettprem    

 Utviklingstrender og rammebetingelser 
 
Se vedlagte styrets plandokumenter. 

Utviklingen innenfor opptaksområdet 
Se vedlagte styrets plandokumenter. 
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Økonomiske rammeforutsetninger 
Etter at Helse Nord har fått finansiert kapitalkostnader, endringer i pensjonskostnader og 
resultatet av ny inntektsmodell er implementert er de økonomiske rammebetingelsene i 
samsvar med de krav og føringer som settes. 
 

Personell og kompetanse 
Se vedlagte styrets plandokumenter. 

Bygningskapital – status og utfordringer 
Investeringsplanen ble rullert i styremøtet i juni 2010. Alle tiltakene som lå i den opprinnelige 
planen fra 2008 er videreført. I tillegg ble investeringsplanen for perioden 2011-2018 økt med 
vel 2 500 mill kroner. Følgende områder har fokus i rullering av investeringsplanen.  

- Den teknologiske utviklingen og tilstanden til det medisinsktekniske utstyret (MTU) 
tilsier økte investeringer i disse hjelpemidlene. 

- De regional IKT-investeringene foreslås økt betydelig, både som følge av egne planer 
og strategier, men også som følge av Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 
forventninger til at Helse Nord skal investere i felles nasjonale IKT-løsninger. 

- Tilstanden i sykehusbyggene er forskjellig. Det vurderes å være behov for opprusting 
og fornyelse av sykehusbyggene i Bodø, Vesterålen, Narvik, Kirkenes og 
Hammerfest. Prosjektene i Bodø og Vesterålen er vedtatt bygget og igangsatt, mens 
Narvik og Kirkenes er under utredning. I tillegg er det prioritert å utvide A-fløya i 
Tromsø, herunder bygge om B-fløya og bygge nytt pasienthotell. Beslutning om 
iverksetting av A-fløya vil skje i 2012. 

  
Helse Nord RHF har under arbeid en gjennomgang av tilstanden i våre sykehus. 
Vedlikeholdsplanene sammen med investeringsplanene i foretakene skal danne grunnlag for 
en samlet plan for hvordan de balanseførte verdiene kan opprettholdes over tid.  

 Det regionale helseforetakets strategier og planer  
Se vedlagte plandokumenter. 
  
 
Pilotsykehusprosjektene 
Prosjekt ”Helseparken” ved Helgelandssykehuset/ Rana sykehus inngår i HODs 
pilotsykehusprosjekter.  
Det er krav fra HOD om at evaluering av prosjektene skal vedlegges årlig melding. Prosjektet 
er eksternt evaluert av Agenda Kaupang, rapport dat. 26.5.2010. Prosjektet gis her en meget 
positiv evaluering med anbefaling om videreføring.     
 

Evaluering HP.pdf
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HELSE NORD - REGIONALT BRUKERUTVALG 
ÅRLIG MELDING for 2010 
 
Regionalt Brukerutvalg(RBU) har i 2010 avholdt 6 møter og 6 møter i arbeidsutvalget.  
 
Brukerkonferansen i 2010 skulle gjennomføres april 10, men ble avlyst grunnet askesky fra 
Island. En flytting til høsten ga liten påmelding, noe som medførte avlysning også da. 
 
Regionalt brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord RHF, 
en ordning som fungerer svært godt. Observatøren for brukerutvalget har rett til å melde inn 
saker, men ikke rett til å få dem behandlet. Styret har årlig ”Brukerutvalgets time” hvor 
Regionalt brukerutvalg rapporterer for egen virksomhet, om oppfølging av plan for 
brukermedvirkning og kan også ta opp egne saker. I 2010 ble Brukerutvalgets time 
gjennomført i styremøte den14. desember. 
 
RBU har hatt representant i Helse Nords regionale nettverk for traumatisk hodeskadde, som 
avsluttet sitt arbeid i 2010, regionalt fagnettverk for ADHD, Tourettes syndrom og Autisme 
og den regionale prosjektgruppen som skal utarbeide rammeverket som skal sikre at 
sluttproduktet er en helhetlig plan for svangerskapsomsorg-, fødsels- og barselomsorgen 
basert på tjenester av lik kvalitet og tilgjengelighet i alle deler av Nord-Norge.  
RBU har også vært representert i revidering av Rusplan, styringsgruppa i forbindelse med 
utvidelse av Inntektsmodellen, arbeidsgruppen Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk 
helsevern, Pasientreiser brukerpanel og prosjekt pasientreiser - elektroniskegenandel, prosjekt 
desentraliserte av polikliniske kontroller og referansegruppe Verdibasert hverdag. 
 
I 2010 har brukerutvalget behandlet 60 saker, som Oppdragsdokumentet, Årlig melding, 
budsjett, aktuelle styresaker, pasienttransport, ventetider, m.m. Brukerutvalget opplever å bli 
hørt, og sett på som en samarbeidspartner i viktige saker. Styret og regionalt brukerutvalg har 
likevel et bedre gjensidig samarbeid på dagsorden. 
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Styringsparametre 2010 Mål Tiltak iverksatt for å oppnå styringsmålet 
Antall produserte DRG- poeng 120 438
Refunderte polikliniske inntekter 299 618 000
Prevalens av sykshusinfeksjoner Skal reduseres

Antall helseinstitusjoner (somatiske sykehus, institusjoner 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelavhengighet) som har barneansvarlig personell

Det er i alt oppnevnt 223 barneansvarlige i Helse Nord, 65 ved NLSH, 91 ved 
UNN, 37 ved Helse Finnmark og 30 ved HLSH. Disse fordeler seg mellom 
somatikk, TSB og psykisk helsevern. Hvert helseforetak har også oppnevnt 1 
ansvarlig leder for sine barneansvarlige. I tillegg er det 20 koordinatorer som 
leder implementeringsgrupper med de 223 barneansvarlige.  Det er 
gjennomført 2+2 dager skolering av barneansvarlige ved helseforetakene. 
Valnesfjord Helsesportssenter har også oppnevnt barneansvarlig personell.

hel Er prioritert gjennom et felles regionalt prosjekt for helseforetakene

Andel pasienter med hjerneslag som får trombolyse ved de 
enkelte helseforetak* se kommentar, kan ikke måles pr. dato Minst 80 pst

 Dette er p.t. ikke mulig å måle, pga usikkerhet om hva som er ”nevneren i 
brøken”. Det pågår en nasjonal pasientsikkerhetskampanje der hjerneslag er 
ett av fire saksområder som skal ha hovedfokus. I dette arbeidet vil 
identifikasjon og definisjon av kvalitetsindikatorer være sentralt. Et 
slagregister skal da registrere disse indikatorer.  Inntil slike indikatorer 
foreligger og er definert vil HODs spørsmål være vanskelig å besvare som 
en ”andel”.

Antall tvangsinnleggelser per 10 000 innbyggere og 
prosentandel av tvangsinnleggelser per institusjon

Antall tvangsinnleggelser per 10 000 ved UNN var 27,1. Ved NLSH er 
antallet tvangsinnleggelser per 10 000 10,5 og prosentandelen av 
tvangsinnleggelser per institusjon var 12,8 %.

Skal reduseres Det arbeides med en regional plan for å redusere tvangsbruken. Arbeidet 
skal være sluttført innen 1. juni 2011

Andel ikke planlagte reinnleggelser i akuttpsykiatriske  
avdelinger innen 30 dager per 10 000 innbyggere

Det er kun UNN og NLSH som har akuttpsykiatriske avdelinger.  
Avdelingene har ikke PAS som gir mulighet for å kontrollere om 
innleggelsene er planlagt eller ikke. NLSH har benyttet en rapport som teller 
innleggelser for samme diagnose innen en periode på 31. dager, som viser 
et tall på 37, 6. Tallet skal reduseres. 

Skal reduseres

Pågående omstillingsarbeid om å se på arbeids og ressursfordeling mellom 
DPS og Sykehus vil forhåpentligvis resusere ikke planlagte reinnleggelser ved 
akuttpsyksitriske avdelinger.  Helse Nord RHF vil implementere et felles PAS 
system, som vi gi bedre data.    

Andel og antall pasienter over 18 år behandlet i sykehus og 
DPS per 10 000 innbygger fordelt på døgninnleggelser, 
dagtilbud, poliklinisk virksomhet og ambulant tjeneste innen 
psykisk helsevern.

UNN rapporterer et tall på 242,4. NLSH har ikke PAS som differensierer på 
døgninnleggelser, poliklinikk og ambulant virksomhet. HLSH har antall 
23 534 og en andel på 3 136.

Det er ikke mulig å rapportere sikre tall her. Dette vil bedres jf. nytt PAS i 
Helse Nord.

Antall og andel pasienter over 18 år behandlet i dagtilbud og 
poliklinisk virksomhet

UNN rapporterer at de har 11.50 % som er over 18 år som mottar dagtilbud 
og poliklinisk behandling. HLSH antall 23 534 og andel 3107. Skal økes Det er ikke mulig å rapportere sikre tall her. Dette vil bedres jf. nytt PAS i 

Helse Nord.

Antall konsultasjoner innen ambulant virksomhet for barn og 
voksne

PAS gir ikke mulighet for å registrere dette i foretakene. NLSH kan vise til 
5574 konsultasjoner innen ambulant virksomhet for barn og voksne 
(manuell telling).    

Skal økes med 10 pst Det er ikke mulig å rapportere sikre tall her. Dette vil bedres jf. nytt PAS i 
Helse Nord.

Prosentvis fordeling av årsverk mellom sykehus og DPS- 
tjenester innen psykisk helsevern

HLSH har 3,0. UNN har 71 % i DPS.  NLSH har ikke skilt rapportering på 
DPS og sykehusavdelinger, kan derfor ikke rapportere på dette. 

Andel årsverk innen DPS 
skal øke

Helse Nord RHF arbeider med å gjennomgå funksjons og arbeidsfordelingen 
mellom DPS og sykhus. Tiltak vil iveksettes i løpet av 2011.  

Antall årsverk for psykiatere og psykologer i DPS per 10 000 
innbyggere innen psykisk helsevern UNN har 3,23. NLSH har 0,96 psykiatere og 1,97 psykologer. HLSH 3,01.   Helse Nord RHF arbeider med å gjennomgå funksjons og arbeidsfordelingen 

mellom DPS og sykhus. Tiltak vil iveksettes i løpet av 2011.  

Antall årsverk for leger, legespesialiseter og psykologer  i 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige NLSH har 2 psykologer Skal økes
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Antall barn som fødes av kvinner i LAR- behandling og hva 
slags tilbud disse pasientene mottar  

Antall cochleaimplantatoperasjoner se kommentar  
Tall for 2010 er ikke foreløpig ikke tilgjengelig. 14 operasjoner totalt på 
pasienter fra Helse Nord i 2009, av 137 sum totalt hele landet gir en andel 
som tilsvarer folketallet.  

Årlig forskningspoeng beregnet fra artikkelproduksjon og 
avlagte doktorgrader totalt for Helse X RHF  (beregnet av 
NIFU)

NIFU-tall
NIFU beregner forskningspoeng for 2010 (for alle HF og totalt for RHF) 
som vil foreligge høsten 2011. 2009-tall forelå høsten 2010, og ble lagt til 
grunn for fordeling av midler i statsbudsjettet for 2011.

Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i Helse X 
RHF,  herunder andel til psykisk helse og rus (beregnet av 
NIFU )

NIFU-tall

Alle HF har rapportert til NIFU. Rapport for 2009 kommer fra NIFU i mars 
2011 med resultater for alle HF og RHF. Ressursbruk i 2010 rapporteres inn 
til NIFU våren 2011 av HFene.
UNN brukte 12, 201 mill kr til psykisk helse og 2,1 mill kr. til rusforskning. 
Helse Finnmark /SANKS brukte 4,4 mill kr.  0,7 mill kr psykisk helse. 

Andel prosjekter og andel tildelte midler til 
forskningsprosjekter mv. i Helse X RHF på utvalgte prioriterte 
fagområder innen forskning, herunder rus, psykisk helse, 
rehabilitering/habilitering, kvinnehelse, kreft, kols, diabetes, 
eldremedisin og samhandling. Rapporteringen skal omfatte alle 
helseforetak med forskningsaktivitet og baseres på elektronisk 
rapportering, jf. portalen http://forskningsprosjekter.ihelse.net 

Rapportering  om forskningsprosjekter på utvalgte prioriterte fagområder er  
gjennom elektronisk rapporteringssystem er gjennomført i Helse Nord. Viser 
til nærmere omtale av andel prosjekter og andel tildelte midler på utvalgte 
prioriterte fagområder i tekstdokument årlig melding fra Helse Nord RHF.  

Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler fra 
Norges forskningsråd og EUs 7. Rammeprogram

UNN: 9 søknader, 1 søknad innvilget (kr 4,654 000) - NLSH 1 prosjekt fra 
NFR i psykiatri, "The VELO-2 study", 5.620 mil over 3 år,  startet 15.11 
2010. 1 søknad til 7RP, nådde ikke opp (flere samarbeidsparter). Andre EU-
midler (Leonardo da Vinci) sammen med 17 europeiske deltakere.

Status samt resultater under hvert fagområde der det er etablert 
forskningssamarbeid mellom de fire regionale helseforetakene 
(forankret i NSG), herunder etablert nettverk, 
koordineringsfunksjon samt forskningsprosjekter med deltakere 
fra flere helseregioner.

Det vises til fellestekst for alle RHF.  Vi har ikke komplette oversikt over 
deltakelse fra våre HF, men både UNN og NLSH er med i flere (min. 2 hver) 
prosjekter innen de satsinger som er kommet i gang. 

I regi av NSG er tre nasjonale satsingsområder for medisinsk og helsefaglig 
forskning etablert innen på følgende områder:
• Hjerte- og karsykdommer (Unikard)
• Nevrologiske sykdommer (Nevronor) 
• Alvorlige psykiske lidelser.  
Innenfor hvert av disse områder er kjernefunksjonen i nettverksstrukturen 
etablert, koordinatorfunksjons på plass og forskningen i gang, blant annet i 
form av interregionale prosjekter.  I tillegg er følgende nasjonale 
satsingsområder foreslått etablert:  
• muskel-skjelettsykdommer
• kreft og helsetjenesteforskning

Antall OFU (evt. IFU) kontrakter og tildelte midler fra 
Innovasjon Norge

2 (UNN) OFU, ev. IFU-kontraktrer. Ingen rapporterte tildelte midler fra 
Innovasjon Norge.

Antall FORNY (kommersialisering av FoU- resultater), BIP 
(brukerstyrte innovasjonsprosjekter) og KBM 
(kompetanseprosjekter med brukermedvirkning) prosjekter 
samt tildelte midler fra Norges forskningsråd til 
innovasjonsprosjekter

2 KBM (NLSH: ett i psyk., ett i somatikk)
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Antall registrerte oppfinnelser (DOFI) 0
Antall patentsøknader og registererte patenter 0
Antall lisensavtaler 6 (Helgeland)
Antall bedriftsetableringer 2 (UNN) 

Antall forprosjekter finansiert av InnoMed 3 (2 på UNN, 1 i Helgeland: Innomed finansierer 2/3 av et 
innovasjonsprosjekt)
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/925/131    Saksbeh/tlf: Erik S. Skjemstad, 75 51 29 18  Dato: 18.3.2011 
 
 
Styresak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Regnskapet for februar 2011 viser et negativt regnskapsresultat på minus 6 mill kroner, og et 
negativt budsjettavvik på minus 24,5 mill kroner. Dette negative budsjettavviket inkluderer 
korrigering av økte pensjonskostnader ut over budsjettforutsetningen i februarregnskapet på 
22 mill kroner. Dette betyr at Helse Nord totalt sett er omtrent på budsjett i februar 2011 og 
har et negativt avvik på rundt minus 7,4 mill kroner hittil i år, korrigert for pensjonskostnader 
utover budsjettforutsetninger. 
 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik februar 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
 
Helse Nord har et budsjett i 2011på 250 mill kroner i overskudd og et resultatkrav fra Helse- 
og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør har en prognose i henhold til 
budsjett på 250 millioner kroner.  
 
Helse Nord har 230 flere månedsverk i starten av 2011 enn samme periode i 2010. 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene med unntak av Helse Finnmark 
HF som viser et lavere månedsverksnivå i de tre første månedene i 2011 enn i 2010. For flere 
av helseforetakene innebærer dette en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder 
spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Helse Nord RHF har spesielt fokus på 
oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene.  
 
Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig 
rapportering på ventetid og fristbrudd. Pr. februar 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister 
(NPR) en ventetid på 85 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. Tall fra DIPS 
og styringsportalen viser en ventetid på 82 dager for februar 2011. Dette ligger et godt stykke 
over kravet i oppdragsdokumentet på 65 dager. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de to første månedene. Det er en svak økning på 
heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske konsultasjoner. 
Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 2-2011 til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene, slik at den 

bringes i samsvar med budsjettet.  
 
 
Bodø, den 18. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Økonomirapport nr. 2-2011 
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Oppsummering av utvikling 
Regnskapet for februar viser et negativt regnskapsresultat på 6 mill kroner, og et negativt 
budsjettavvik på 24,5 mill kroner. Dette negative budsjettavviket inkluderer korrigering av 
økte pensjonskostnader ut over budsjettforutsetningen i februarregnskapet på 22 mill kroner 
 
Helse Nord har et budsjett på 250 mill kroner i overskudd i 2011 og et resultatkrav fra Helse- 
og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør har en prognose i henhold til 
budsjett på 250 mill kroner.  
 
Helse Nord har 230 flere månedsverk i starten av 2011 enn samme periode i 2010. 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene med unntak av Helse Finnmark 
HF som viser et lavere månedsverksnivå i de første tre månedene i 2011 enn i 2010. For flere 
av helseforetakene innebærer dette en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder 
spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Helse Nord RHF har spesielt fokus på 
oppfølging av bemanningssituasjonen i helseforetakene. 
 
Bemanningsøkningen er konsistent med at lønnskostnadene i Helse Nord er høyere i forhold 
til samme periode i fjor. 
 
Blant det som er nytt av året er at Helse- og omsorgsdepartementet krever månedlig 
rapportering på ventetid og fristbrudd. Pr. februar 2011 viser tall fra Norsk Pasientregister 
(NPR) en ventetid på 85 dager for pasienter som er behandlet i denne perioden. I tallene fra 
NPR mangler det fortsatt en rekke avdelinger fra Helse Nord, noe som gjør at denne 
rapporteringen er noe usikker. Tall fra DIPS og styringsportalen viser en ventetid på 82 dager 
for februar 2011. Dette ligger et godt stykke over kravet i oppdragsdokumentet på 65 dager. 
 
Aktiviteten innen somatikk er høyere i de to første månedene i år enn i fjor. Det er en svak 
økning på heldøgnsopphold, mens det er en forholdsvis sterk økning på polikliniske 
konsultasjoner. Dette gjelder spesielt Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. 
 
Rapporten inneholder for tiden ikke aktivitetsdata for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Dette har en sammenheng med noe feilretting 
i styringsportalen og at vi fortsatt ikke har komplett rapportering fra helseforetakene. 
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Økonomi 

Resultat  
 

 
Tabell: Resultat i februar 2011 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2011 
 
Regnskapet for februar viser et negativt regnskapsresultat på minus 6 mill kroner, og et 
negativt budsjettavvik på minus 24,5 mill kroner. Dette negative budsjettavviket inkluderer 
korrigering av økte pensjonskostnader ut over budsjettforutsetningen i februarregnskapet på 
22 millioner kroner.  I styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 
2 foreslås det å fordele 130 mill kroner i midler til helseforetakene for å dekke denne 
økningen, slik at dette avviket kommer i Helse Nord RHF fremfor hos helseforetakene. 
Eventuell effekt av dette vil først komme i marsregnskapet. 
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på avsetninger og estimater. 
Dette innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. 
 
Tabellen under viser henholdsvis resultat, budsjett og avvik i februar måned og hittil i år pr. 
helseforetak (mill. kroner): 

 
Tabell: Regnskap, budsjett og avvik februar 2011, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i februar 2011 et negativt budsjettavvik på 
14,3 mill kroner og hittil i år et negativt budsjettavvik på 19,4 mill kroner. Korrigert for økte 
pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene har UNN et budsjettavvik pr. februar 2011 
på 10,8 mill kroner. Andre avvik kommer på lønnskostnader og kjøp av gjestepasienter. 
Resultatet ved UNN er som ved de andre HF-ene noe usikkert grunnet store avsetninger og 
estimater.  
 
Helgelandssykehuset HF har i februar 2011 et negativt budsjettavvik på 0,3 mill kroner og 
hittil i år et negativt budsjettavvik på 3,7 mill kroner. Dette negative avviket skyldes noe 
lavere aktivitet enn planlagt innen somatikk og overforbruk varekostnader og andre 
driftskostnader samt korrigering for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene 
med 2,5 mill kroner.  
 
Nordlandssykehuset HF har i februar 2011 et negativt budsjettavvik på 2,9 mill kroner og 
hittil i år et negativt budsjettavvik på 2,6 mill kroner. Dette negative avviket inkluderer 
korrigering for økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene med 5,3 mill kroner.  
 
Helse Finnmark HF har i februar 2011 et negativt budsjettavvik på 9,6 mill kroner og hittil i 
år et negativt budsjettavvik på 8,3 mill kroner. Dette negative avviket skyldes overforbruk på 
overtid og bruk av vikarer samt korrigering for økte pensjonskostnader utover 
budsjettforutsetningene med 3 mill kroner.  

Funksjonsregnskap 
Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Merforbruket hittil i 
år er relatert til somatikk, rusomsorg og prehospitale tjenester, mens øvrige formål viser et 
mindreforbruk mot budsjett.  
 

 
Tabell: Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert 
R = regnskap 
JB = justert budsjett  
 
Det største merforbruket kommer fra somatikken, hvor en av årsakene er allerede nevnte 
korrigering av økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetningene. Innen rus er det et 
overforbruk hos UNN, mens det er underforbruk ved Nordlandssykehuset HF (NLSH), Helse 
Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF. Kostnader til psykisk helse er under budsjett. En 
del av dette mindreforbruket må sees i sammenheng med rekrutteringsproblematikken. Dette 
viser at ønsket prioritering i budsjettet ikke er realisert pr. februar 2011. 
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Tabell: Regnskap hittil i fjor, hittil i år og justert budsjett hittil i år i prosent av totale driftskostnader 
 
Andel kostnader til somatikk er høyere sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert 
budsjett for 2011. Andel kostnader til psykisk helsevern viser et lavere forbruk sammenlignet 
med hittil i fjor og justert budsjett.  Rusomsorgen og prehospitale tjenester er omtrent på 
samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor.  

Gjennomføring av tiltak 
Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 
2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Dette har 
sammenheng med at store deler av omstillingstiltakene er bedre forankret i helseforetakene 
som en følge av at planarbeidet eller selve tiltaket startet i 2010.  
 
Fokus på å øke gjennomføringsgraden på tiltak som er definert med høy risiko, fremfor å 
definere nye tiltak, vil også være viktig i 2011.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i 2010. 
 
Rapportering på tiltak kommer i neste økonomirapport.  

Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet 
Likviditeten i foretaksgruppen er fortsatt god. Selv om hele etterslepet i 
investeringsprogrammet blir realisert, vil det ikke være behov for å benytte kassakreditten i 
år. 
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på til sammen 60,2 mill kroner i foretaksgruppen til og med 
februar 2011.  
 
Fremdriften i investeringsprogrammet ligger langt etter opprinnelig plan. Ved inngangangen 
til dette året stod det igjen 615 mill kroner som ikke var utbetalt. Disse midlene er i all 
hovedsak disponert og vil komme til utbetaling senere. Med bakgrunn i dette store avviket, 
har helseforetakene gjennomgått investeringsplanene sine for 2011 og periodisert 
investeringsutbetalingene pr. måned fremover. Denne gjennomgangen avdekket at det 
sannsynligvis vil stå igjen ca 350 mill kroner av investeringsrammen ved utgangen av 2011 
og som først kommer til utbetaling i 2012.  
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I forhold til denne korrigerte utbetalingsplanen er det utbetalt ca 25 mill kroner mindre pr 
februar enn forutsatt.  
 
Prognose likviditet 
Likviditetsbudsjettet for 2011 er oppdatert, slik at det er i samsvar med revidert styringsmål 
og helseforetakenes periodiserte plan for utbetaling av investeringer. Ubrukte 
investeringsrammer fra tidligere år ble mindre enn tidligere prognose, dette er også 
innarbeidet i revidert likviditetsbudsjett. I henhold til revidert likviditetsbudsjett vil 
kassabeholdningen ved utgangen av året være 425 mill kroner. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. mars 2011 side 89



Side 8 av 22 

Ved utgangen av februar 2011 var likviditetsbeholdningen i samsvar med budsjett. 
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Personal 

Bemanningsutvikling 

 
Tabell: Gjennomsnittlige antall månedsverk jan -mars2010 og jan-mars 2011, samt endring fra 2010 til 2011 
 
Tabellen viser utlønnede månedsverk for januar til mars 2011. Deler av utlønning i mars 2011 
har påvirkning på februarresultatet, og disse dataene er tatt med. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle HF-ene med unntak av Helse Finnmark 
HF som viser et lavere månedsverksnivå i 2011 enn i 2010. For flere av helseforetakene 
innebærer dette en fortsettelse av trenden fra slutten av 2010. Dette gjelder spesielt UNN. 
Helse Nord RHF har spesielt fokus på oppfølging av bemanningssituasjonen i 
helseforetakene. 
 
Bemanningsøkningen er konsistent med at lønnskostnadene i Helse Nord er høyere i forhold 
til samme periode i fjor. 
 
Helgelandssykehuset HF har en økning på 31 månedsverk i snitt. Dette inkluderer seks 
stillinger til ny ressurspool for sykepleiere og noe oppbemanning i forbindelse med 
rusbehandling. 
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Figur: Utvikling av bemanning 2009 – 2011 i Helse Nord RHF. 
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Sykefravær 

 
Tabell: Sykefravær perioden januar 2010 og sykefravær perioden januar 2011 
 

 
Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor 
 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for 2010 viste en nedgang i sykefraværet på 0,8 % poeng. Det 
er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang. 
  
I januar 2011 er sykefraværet 1,2 % høyere enn for januar 2010. Det meste av økningen 
kommer på fravær med kortere lengder. En forklaring kan være at influensasesongen rammer 
hardere i 2011 enn 2010. 
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Kvalitet 
Fra 2011 skal ventetid og fristbrudd rapporteres månedlig til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD). Disse indikatorene har fått stadig større oppmerksomhet etter at oppdragsdokumentet 
for de regionale helseforetakene for 2011 krever at gjennomsnittlig ventetid skal ned til 65 
dager samt at fristbrudd ikke skal forekomme. 
 
Nytt for 2011 er at Norsk Pasientregister (NPR) gir ut månedlig statistikk på ventetid og 
fristbrudd. Dette innebærer at det fortsatt er spørsmål knyttet til definisjoner, 
uttrekkstidspunkt og kvalitet på data. Dette krever samordning på nasjonalt plan, og det er 
derfor noe utvikling igjen på disse tallene. 
 
Helse Nord har ambisjoner om å bruke SAS-portalen til å overvåke og følge opp disse 
kvalitetsindikatorene. Det er pr. dags dato flere rapporter i styringsportalen som omhandler 
ventetid og fristbrudd, og dette området er i stadig utvikling. Disse kvalitetsdataene hentes fra 
de kliniske systemene i Helse Nord. Siden de offisielle tallene gjennomgår en vasking hos 
NPR, vil det forekomme noen forskjeller i disse dataene i forhold til data fra vår egne 
systemer. Det skal dog ikke være vesensforskjell, og trender og utvikling skal være de 
samme. 
 
Kliniske systemer har tradisjonelt sett ikke vært brukt mye til styring. Dette innebærer at det 
må ryddes i kvaliteten på disse dataene. Det foregår i foretaksgruppen et større arbeid for å 
rydde opp i systemene for å kunne gi korrekt styringsdata. 

Ventetid – antall dager 

 
Tabell: Ventetid Helse Nord for pasienter med og uten rett for periodene januar og februar 2011. Kilde NPR. 
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Helse Nord har i følge tall fra NPR fortsatt et stykke å gå, før gjennomsnittlig ventetid er i 
henhold til krav i oppdragsdokumentet for 2011. I rapporteringen fra januar og februar 2011 
mangler det en god del enheter i rapporteringen. Dette skyldes bl.a. at rutiner for innsending 
av data til NPR. Det jobbes med å utbedre dette. Blant annet mangler storparten av NLSH for 
januar 2011. Ser vi på data fra egne systemer, viser disse tallene litt lavere ventetid, men det 
er fortsatt et stykke ned til kravet om et gjennomsnitt på 65 dager. 
 

 
Tabell: Snitt ventetid for alle pasienter februar 2010 sammenlignet med februar 2011,  
Kilde: Helse Nords styringsportal 
 
Ventetiden i starten av 2011 er noe lavere enn i starten av 2010. Spesielt er ventetiden ved 
UNN redusert. Slik situasjonen er nå, er det Helse Finnmark HF som har den største 
utfordringen.  
 
For rettighetspasienter er ventetiden redusert med ti dager for avviklede pasienter fra 73 til 63 
dager. Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF er de helseforetakene som har økning, 
mens UNN og NSLH har reduksjon i ventetider for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. 
 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter – avviklet i perioden.  
Kilde: Helse Nords styringsportal 
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Andel fristbrudd for rettighetspasienter 
Andel fristbrudd for rettighetspasienter er for tiden fallende. Det er imidlertid knyttet noe 
usikkerhet til disse tallene. Det foregår en kvalitetssikring av disse tallene. Dette kan ha 
innvirkning på tallene, spesielt for høsten 2010. 
 
I følge tallene fra NPR er andelen fristbrudd for avviklede i februar 18,1 %, mens det fra 
DIPS er 13 %. Dette vil følges opp. 
 

 
Tabell: Andel fristbrudd for rettighetspasienter avviklet i perioden jan. 2010 – feb. 2011 
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Aktivitet 

Somatikk 
 

Tabell: Somatisk aktivitet jan og feb 2010 sammenlignet med jan og feb 2011 
 
Aktiviteten for de to første månedene i 2011 er økt med totalt 5,1 % fra samme periode fra i 
fjor. Dette kommer primært fra en økning i polikliniske konsultasjoner. Veksten er spesielt 
stor på UNN og NLSH. NLSH hadde lavt aktivitetsnivå på polikliniske konsultasjoner i 2011. 

Psykisk helsevern og rus 
Rapporten inneholder for tiden ikke aktivitetsdata for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Dette har en sammenheng med noe feilretting 
i styringsportalen, og at vi fortsatt ikke har komplett rapportering fra helseforetakene. 
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Vedlegg 

Vedlegg personal  
 
 Bemanning 

 
 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helgelandssykehuset HF 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Nordlandssykehuset HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Finnmark HF 

 
 
Månedsverksutvikling 2009-2011 Helse Nord IKT 
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Månedsverksutvikling 2009-2011 Sykehusapotek Nord HF 
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Vedlegg aktivitet 
 
Somatikk 
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Vedlegg ventetider 
 
Ventetider pr. HF 
 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter – avviklet hittil i  
fjor 2010 (per februar). Kilde: DIPS 
 
 

 
Tabell: Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter – avviklet hittil i  
år 2011 (per februar). Kilde: DIPS 
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Fristbrudd pr. HF 
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-31/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 18.3.2011 
 
 
Styresak 40-2011/4 Brev fra Arbeidstilsynet til  
    Helgelandssykehuset HF av 8. mars 2011  

ad. lukking av pålegg nr. 4 – God Vakt,  
jf. styresak 92-2009/6 Referatsaker  

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Arbeidstilsynet

HF Helgelandssykehuset

8607 MO I RANA

Att. Asgeir Pettersen

LUKKING AV PÅLEGG NR 4 - GOD VAKT

VAR DATO VARREFERANSE 1

08.03 . 2011 2008136383 2804012011

DERES DATO DERES REFERANSE
31.01.2011

VAR SAKSBEHANDLER
Alf Bratteng tlf 950 55 551

Vi viser til brev av 31.01.2011 vedlagt foretakets evaluering av iverksatte tiltaks virkning på
ubalansen mellom oppgaver og ressurser og hovedverneombudets uttalelse til saken. Av
evalueringen leser vi at en i en rekke tilfeller har maktet å redusere arbeidspress og tidsnød,
mens en i noen andre tilfeller ikke har lyktes med det. Vi stoler på at foretaket prøver nye veier
for å oppnå målet.

Det er også vårt inntrykk at foretaket på alle nivå preges av bedre kommunikasjon enn tidligere
og at en arbeider målbevisst med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål, selv om det kan
konstateres avvik fra egne rutiner, for eksempel ved at en på enkelte avdelinger ikke har hatt
medarbeidersamtale i 2010. Vi er meget fornøyd med foretakets arbeid og håper at det
målbevisste arbeidet foretaket utfører for å opprettholde et godt arbeidsmiljø vil vedvare.

Vi lukker med dette pålegg 4 i vårt vedtak av 15.09.2009 og benytter anledningen til å takke for
samarbeidet gjennom de seneste 5-6 år.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Alf Bratteng
(sign .) seniorinspektør

(sign.)

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

Kopi til:
HVO Jim Roger Fagerdal, Postboks 568 8801 SANDNESSJØEN

Helgelandssykehuset
Regionalt HVO Tone Bjerknes, Kirkenes Postboks 410 9915 KIRKENES

sykehus
Fylkesmannen i Nordland, Avd. Helse 8002 BODØ
Helse Nord RHF 8032 BODØ
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-31/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 18.3.2011 
 
 
Styresak 40-2011/5 Brev fra Helsetilsynet, mottatt 15. mars 2011  
    ad. tilsynsmelding 2010, jf.  

www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding  
 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSET1L5Y11ET
tilsyn med barnevern , sosial - og helsetjenestene

I-Adm.dir. Lars Vorland
Helse Nord RHF

8038 BODØ

DERES REF : / YOUR REF:

MOTTATT
' 5 MARf, -?nll

VAR REF : / OUR REF: DATO: / DATE:

20101756 L NVE . mars 2011

Oversendelse Tilsynsmelding 2010

Det er en glede å kunne oversende Tilsynsmelding 2010. Dette er en årlig publikasjon
hvor Helsetilsynet trekker fram sider ved barnevernet, sosial- og helsetjenestene som
fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Tilsynsmeldingen innholder tematiske
artikler som sammenfatter funn og erfaringer fra tilsynsvirksomheten i 2010 og en
statistikkdel som viser tall og fakta for året som gikk.

Der det ved tilsyn påvises avvik fra lovgivningen blir disse lovbruddene rettet av de
ansvarlige for tjenestene. De nyttiggjør seg ofte de erfaringene vi kan melde tilbake
om i eget styrings- og utviklingsarbeid. Like fullt ønsker vi at resultatene fra tilsynene
skal benyttes aktivt i forbedringsarbeidet, slik at man kan lære av ikke bare egne feil,
men også andres.

Jeg håper dette vil være interessant lesning.

Det trykte opplaget er relativt lite, men det er laget en nettversjon som ligger på
Helsetilsynets nettsider www.helsetilsynet. no/tilsynsmelding . Dersom det allikevel er
ønske om papirversjonen , sendes forespørsel om dette til:
postmottak(a^helsetilsynet.no

God lesning!

Med hilsen

å '^--1
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Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-31/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 18.3.2011 
 
 
Styresak 40-2011/6 E-post fra Narvikregionen Næringsforening av  
    17. mars 2011 ad. næringslivet i  
    Narvikregionen er i vekst, jf.  

http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-
forutsetning-for-vekst.html  

 
 
Se vedlagt kopi. 
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1

Karin Paulke

Fra: Hilde M. Normark [hilde@nnforum.no]
Sendt: 17. mars 2011 07:59
Til: post@nnforum.no; Postmottak Helse Nord; Lars Vorland
Emne: Til styret i Helse Nord HF: Brev fra bedrifter i Narvikregionen

Næringslivet i Narvikregionen er i vekst! 
 
For å støtte opp om bedriftenes gode utvikling, må Helse Nord HF bygge nytt sykehus i Narvik snarest.  
Det er av vesentlig betydning at Narvik får beholde fødeavdelingen som i følge helsetilsynet holder god kvalitet. 
 
Vi som bedriftsledere har et stort ansvar i forbindelse med industri ‐ og næringsetablering.  
Vi har alle et medansvar for samfunnsøkonomien, og vi er vårt ansvar bevisst. 
 
Brev fra bedrifter i Narvik til styret i Helse Nord HF: 
http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-forutsetning-for-vekst.html 
 
 
Med vennlig hilsen 
Narvikregionen Næringsforening 
Hilde M. Normark 
Prosjektleder 
Tlf.: 948 90 222 
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	Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er et behandlingsforløp, hvor ansvaret er delt mellom flere i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. I all hovedsak er resultatene i denne behandlingskjeden i Norge gode, men det er fortsatt muligh...
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	Kvalitetskravene til fødselsomsorgen, slik de foreligger i nasjonal veileder fra Helsedirektoratet, er resultat av et omfattende faglig arbeid. De skal sikre at fødselsomsorgen også i fremtiden skal være trygg, forutsigbar og av høy kvalitet. For å op...
	En regional faglig faggruppe har vurdert konsekvensene av forslag til kvalitetskrav bl.a. for funksjonsfordelingen, slik de forelå i høringen høsten 2010. Dette dannet grunnlaget for Helse Nord RHF’s uttalelse til de foreslåtte kvalitetskravene. Nå fo...
	”Oppfølgingen av kravene i veilederen vil måtte skje som utviklingspregede prosesser som går over tid.” (Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, s. 1.)
	Ulike lokale forhold vil skape ulik tilpasning i den endelige utformingen av tilbudene. Kravene til kvalitet, her under pasientsikkerhet, skal være de samme over hele landet.
	Kvalitetskravene i veilederen erstatter den tidligere ensidige oppmerksomheten om antall fødsler pr. fødeenhet som grunnlag for å fastlegge nivå. I Helse Nord har kravet til antall fødsler vært praktisert med skjønn.
	Adm. direktør vurderer det som en selvfølge at kravene til kvalitet, slik de er formulert i Helsedirektoratets veileder, også skal komme befolkningen i Nord-Norge til gode. Å ha en kvalitet på tjenesten som ikke reflekterer nasjonale standarder vil ik...
	Bredde og kvalitet på offentlig tjenestetilbud er også av betydning for sikring av bosetting m. m.. Nøkternt sett er sannsynligvis endringer i organisering av fødselsomsorgen de facto minst betydningsfullt for den enkelte kvinnen og den nyfødte (en ti...
	Sett i lys av det utviklingsarbeidet som må til for å oppfylle kvalitetskravene og ønsket om fortsatt å ha en desentralisert fødselsomsorg, foreslår adm. direktør at det lages en regional tiltaksplan for fødselsomsorgen. Denne skal bl.a. bygge på det ...
	Når vi etter et omfattende faglig arbeid har kartlagt hva som skal til, fått vurdert tiltakene og de økonomiske, faglige og personellmessige konsekvensene, kan vi på et transparent og forutsigbart grunnlag ta stilling til videre utvikling av en desent...
	Her legges derfor til grunn at funksjonsfordelingen i en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord nå videreføres i tråd med dagens ordning fram til tiltaksplanen er utarbeidet. Det innebærer at den eneste endring som nå vil skje, er at den forsterked...
	Bakgrunn
	Regjeringen har på bakgrunn av Stortingsmelding nr. 12 En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg pålagt de regionale helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å utarbeide en flerår...
	Arbeidet med planen har vært organisert i to nivåer: en regional arbeidsgruppe og lokale arbeidsgrupper i hvert helseforetak. Brukermedvirkning og samarbeid med kommunene i opptaksområdet har vært vektlagt. Styret i Helse Nord RHF behandlet planen som...
	Styret vedtok bl.a. følgende:
	”Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygg...
	De viktigste kravene som stilles i veilederen Et trygt fødetilbud gjelder organisering av tjenesten med tanke på bemanning, arbeidsdeling (seleksjon), informasjon til brukere, kompetansebygging og vedlikehold og oppfølging av kvalitetskrav. Samhandlin...
	Kravene tar utgangspunkt i et differensiert fødetilbud, dvs. at fødselsomsorgen er organisert på forskjellig nivå: kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer.
	Den regionale gruppen har i januar 2011 hatt en gjennomgang av endelige kvalitetskrav i forhold til Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Gruppen vurderer situasjonen slik at ingen av regionens fødeinstitusjoner oppfyller nye krav...
	Her tas initiativ til utvikling av en tiltaksplan som skal synliggjøre hva som skal til for å nå de kvalitetskrav som er innført. Når dette foreligger, vil styret i Helse Nord RHF bli forelagt en sak, hvor beslutninger kan gjennomføres på et transpare...
	Kvalitetsforbedring ved innføring av nye kvalitetskrav
	Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet i internasjonal sammenheng. Perinatal dødelighet som er mål for folkehelse, er nå så lav i Norge at vi ikke kan forvente noe særlig videre fall (Medisinsk fødselsregister).
	Dette området er gitt ytterligere oppmerksomhet i Stortingsmelding nr. 12 En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Bakgrunn er to delt:
	Kvalitet er et sammensatt begrep og kan ha flere innfallsvinkler. Ved helsetjenester kan det blant annet dreie seg om hvordan den enkelte helsepersonell utøver arbeidet sitt, men også i hvilken grad helsetilbudet er organisert på en slik måte at det t...
	”Arbeidet skal utføres i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig”(Helsepersonelloven § 4), og ”Uvirksomhet som yter helsehjelp, skal ...
	Det er denne siste delen av helsetjenesten hvor en forventer kvalitetsheving med de nye kvalitetskravene. Ved implementering av nye kvalitetskrav vil man altså oppnå en kvalitetsforbedring på systemnivå.
	Det største problemet i vår region er at systemene som finnes er meget sårbare og avhengig av enkeltpersoner for å fungere. Det er ofte utstrakt bruk av vikarer, gjerne på flere områder og for flere yrkesgrupper. Dette kan skape usikkerhet, da vikarer...
	Ved implementering av kvalitetskrav oppnår man på sikt:
	Et sentralt tema i det videre arbeid, og som en tiltaksplan særlig må fange opp, er nødvendigheten av og realismen i å skaffe mer fagfolk av ulike profesjoner. For legespesialister mangler Helse Nord både stillingshjemler og kandidater til stillingene...
	Antall hjemler overleger gynekologi fra Nasjonalt Råds database, oppdatert 18. februar 2011:
	For jordmødre vil det også være behov for flere stillinger. Også her kan det bli problemer med å rekruttere folk.
	Bemanning
	Nasjonal veileder med nye kvalitetsmål erstatter tidligere krav, der nivået på den enkelte fødeenhet var bygd på antall fødsler pr. fødeenhet. Flere av fødeavdelingene i Helse Nord har i dag en bemanning som er marginal/i nedre grense av de foreslåtte...
	Det vises til forslag til regional plan fra regional faggruppe. Gruppen mener at UNN Narvik bør omgjøres til fødestue på grunn av vansker med rekruttering. Dette er i tråd med synspunktet til lokal faggruppe i UNN som mener at det bør være en fødeavde...
	Videre mener gruppen at NLSH Lofoten bør omgjøres til jordmorstyrt fødestue, da veilederen sier at forsterkede fødestuer ikke lenger kan forsvares faglig. Dette er også i tråd med lokal faggruppe i Nordlandssykehuset HF som sier at alternativet fødeav...
	Samhandling mellom fødeinstitusjoner og samhandling mellom primær og spesialisthelsetjeneste
	Samhandling på tvers av institusjon og nivå er et sentralt punkt, hvis man skal lykkes med virkelig å oppnå en kvalitetsforbedring i fødselsomsorgen. Det er en rekke krav i veilederen for fødselsomsorg som skal sikre at den gravide virkelig får det ti...
	En oversikt over oppgaver som må løses i felleskap og ansvarsområder gis i vedlegg 1.
	Følgetjeneste
	Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til de regionale helseforetakene 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten ligger allerede på de regionale helseforetakene på lik linje me...
	Den regionale gruppen har ikke kommet frem til en entydig løsning om hvordan oppgaven med følgetjenesten skal løses. Bakgrunn er at kravene rundt følgetjenesten, slik Helse Nord oppfatter dem, gir en del problemer som er vanskelig å løse.
	Den regionale faggruppen har vært usikker hvordan disse problemene kan angripes og har derfor bedt om en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet som er gitt Helse Nord og de andre helseforetakene både muntlig og i fagdirektørmøte.
	Følgetjenesten skal angripes pragmatisk og fleksibelt, avhengig av behov og forhold.  Tanken er å bruke fagfolket lokalt hvor den gravide bor for å bygge opp følgetjeneste. Under disse forutsetningene kan en vakt for beredskaps- og følgetjeneste organ...
	Det må snarest inngås avtaler om følgetjenester for de kommuner hvor dette er an aktuell problemstilling (mer enn 1 1/2 timers reisevei til fødeinstitusjon) som bygger på ovennevnte forståelse og på lokale forhold (geografi, behov, tilgjengelighet av ...
	Rekruttering
	De nye kvalitetskravene stiller fødselsomsorgen foran store utfordringer, når det gjelder bemanning både i spesialist- og i primærhelsetjenesten. Dette gjelder for alle yrkesgrupper som er involvert i fødselsomsorgen og i spesiell grad jordmødre og gy...
	Den regionale gruppen ser dette som den største utfordringen og mener at det her vil dreie seg om en prosess som vil ta mange år. Gruppen anbefaler at det jobbes med en handlingsplan som skisserer hvordan denne oppgaven kan løses på sikt. Arbeidet med...
	En forutsetning for dette arbeidet er at man har ressursene på plass, og en plan må derfor også kartlegge finansielle implikasjoner og synliggjøre ressursbruk og behov.
	Den regionale gruppen mener at det er behov for en satsning på svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, hvis man skal lykkes med implementering av nye krav og med å bygge opp et stabilt bærekraftig tilbud.
	Adm. direktørs vurdering
	Nasjonale kvalitetskrav for fødselsomsorgen omhandler en rekke områder. Implementering av en regional plan skal sikre at svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen har en slik standard at den enkelte fødende har rimelig lik sjanse til et forutsigbart og...
	Særlig problematisk for alle fødeenheter i Helse Nord er tilgangen på helsepersonell og spesielt legespesialister i fødselshjelp. I den nasjonale veilederen heter det om dette:
	Nasjonal veileder med nye kvalitetsmål erstatter tidligere krav, der nivået på den enkelte fødeenhet var bygd på antall fødsler pr. fødeenhet. Flere av fødeavdelingene i Helse Nord har i dag en bemanning som er marginal/i nedre grense av de foreslåtte...
	Ved flere enheter er det heller ikke det antall stillingshjemler som skal til for å dekke opp de krav til vakthyppighet som følger av veilederen.
	Det vises for øvrig til forslag til regional plan fra regional faggruppe. Gruppen mener at UNN Narvik bør omgjøres til fødestue på grunn av vansker med rekruttering. Videre mener gruppen at Nordlandssykehuset Lofoten bør omgjøres til jordmorstyrt føde...
	Sett fra Helse Nord RHF’s side er det svært krevende å avgjøre hvordan implementering av veilederen skal angripes. Ikke minst dersom en skal legge til grunn en umiddelbar innføring med de mulige konsekvenser det kan ha bl.a. for nivå på de ulike fødee...
	På den ene side kan en legge de foreslåtte faglige krav strikt til grunn og gjøre en vurdering av den enkelte enhet basert på dagens situasjon. Da er flere av fødeavdelingene i en nedre grense. Dette kan framstå som vilkårlig, all den stund veilederen...
	Videre må vår saksbehandling håndtere like tilfeller og situasjoner rimelig likt, samtidig som Helse Nord må ha trygghet for at det er faglig kvalitet på virksomheten som drives uansett kvalitetskrav. Det tilsier at det må gjøres en nøye vurdering av ...
	Når det gjelder Nordlandssykehuset Lofoten er det etter adm. direktørs vurdering nødvendig for Nordlandssykehuset umiddelbart å endre seleksjonskriteriene for fødsler i tråd med de som gjelder for jordmorstyrte fødestuer. Videre vil adm. direktør, for...
	Adm. direktørs innfallsvinkel er, på dette stadiet i prosessen, at vi nå skal styrke fødselsomsorgen, i tråd med intensjonen i veilederen. Det skjer ut fra nye og økte faglige krav og i lys av det samfunnsmessige engasjement det er for tjenesten. Så k...
	På denne bakgrunnen foreslås at det utarbeides en regional tiltaksplan som skal konkretisere strategier og tiltak for å bringe den desentraliserte svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Helse Nord på nivå med kravet i veilederen, jfr. regional ha...
	Det skal legges særlig vekt på tiltak som styrker utdanningskapasiteten og et systematisk rekrutteringsarbeid. Rekrutteringsprosjektet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer blir en viktig del av en slik regional handlingsplan. Her blir samarbeid med f...
	I arbeidet bes også utredet alternative modeller for å dekke opp bemanningen ved mindre fødeenheter for kortere eller lengre perioder, slik at sårbarheten reduseres. I arbeidet skal personellmessige og økonomiske konsekvenser kartlegges og det skal gj...
	Videre må samhandling i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten sikres ved å etablere et regionalt fagråd som ivaretar koordinering og avklaring av kvalitetskrav som har overordnet betydning og ved å sette i gang et sama...
	Følgetjeneste må formaliseres, og det må lages fleksible løsninger avhengig av geografi og forhold som sikrer at fødende får oppfølgingen de trenger, hvis de bort langt unna fødeinstitusjon.
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