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Dato: 25. mai 2011 
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Møtedato: 25. mai 2011 
Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 25. mai 2011: 
 
Sak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 56-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2011 Side 3 
Sak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse 

Nord 2010 
Side 12 

Sak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 37 

Sak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon  Side 38 
Sak 60-2011 Orienteringssaker Side 48 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 49 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 50 
 o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. 

m., jf. styresak 61-2011/1, 2 og 3 
  

 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring Side 51 
 4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling Side 61 
 5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om 

arbeidet 
Side 63 

 6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om 
tilleggsanskaffelse 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 67 

 7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, 
orientering om anskaffelsen 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 69 

Sak 61-2011 Referatsaker Side 71 
 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – 

årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 

  

 2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, 
jf. styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs 
muntlige orienteringer  

  

 3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, 
jf. styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs 
muntlige orienteringer  

  

 4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg 
Helse Nord RHF 
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Sak 62-2011 Eventuelt Side 90 

 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-47/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 56-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

27. april 2011 
 
 
Protokoll styremøte 27. april 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. april 2011 – kl. 10.30 
Møtested: Rica Arctic Hotel, Kirkenes 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I starten av styremøtet orienterte Anita Brekken, leder for rådgivningsgruppe 
Russlandsamarbeid i Helse Finnmark HF og Arnt Uchermann, spesialrådgiver Helse Nord 
RHF/Helse Finnmark HF om Barentssamarbeid Helse og utfordringer knyttet til den 
visumfrie sonen som er etablert mellom Norge og Russland. 
 
Etter styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Kirkenes Næringshage for å få en 
orientering om hvordan sentrale aktører i Kirkenes ser for seg utviklingen i området, som 
bakgrunnsinformasjon for planleggingen av framtidens helsetilbud i regionen. 
 
 
Styresak 43-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2011 
Sak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer 

kapittel 2, høringsuttalelse 
Sak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret 
Sak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging 

av styresak 73-2010 og 132-2010 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 48-2011 Økonomirapport nr. 3-2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren 
Sak 50-2011 Plan for internrevisjonen 2011-2012 
Sak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring 

og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 
og 87-2010 

Sak 52-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Administrativ organisering av HR-tjenester i foretaksgruppen 
 4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 

2009 
 5. Rapport Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i 

Norge – oppsummering  
 6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 

kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-
2008 og 79-2009/5 

 7. Regional handlingsplan for nyremedisin 
 8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord 
Sak 53-2011 Referatsaker 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. bruk av rusdata som 
journalsystem 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. 
mars 2011 
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 3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, 

arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad. 
samarbeid mellom partene i arbeidet med samhandlingsreformen 

Sak 54-2011 Eventuelt 
A. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, jf. krav fra foretaksmøte i 

januar 2011 – spørsmål fra styremedlem Sissel Alterskjær 
B. Tilgjengelighet av helsetjenester for barn/ungdom i ferie og høytider 

– spørsmål fra styremedlem Terje Olsen 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken 
 
 
Styresak 44-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 24. mars 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 24. mars 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens 
 kulturhistoriske eiendommer kapittel 2,  
 høringsuttalelse 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber om at vernet for SANKS Karasjok reduseres fra verneklasse 

1 til verneklasse 2. 
 
2. Styret ber om at det blir tatt til følge at interiøret i bygg 7 ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge Åsgård er vesentlig endret fra opprinnelig, slik at interiørfredningen frafalles 
i forskriften. 

 
3. Forøvrig viser styret i Helse Nord RHF til de merknader som fremkommer i 

saksfremlegget og de administrative merknader som ble gitt i høringsbrev av 21. februar 
2011. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at vernet for SANKS Karasjok reduseres fra verneklasse 
1 til verneklasse 2. 
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2. Styret ber om at det blir tatt til følge at interiøret i bygg 7 ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Åsgård er vesentlig endret fra opprinnelig, slik at interiørfredningen frafalles 
i forskriften. 

 
3. Forøvrig viser styret i Helse Nord RHF til de merknader som fremkommer i 

saksfremlegget og de administrative merknader som ble gitt i høringsbrev av 21. februar 
2011. 

 
 
Styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord  
 – involvering av styret 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det 

fremgår av saksfremlegget. 
 
2. Styret ber om å få lagt frem en styresak som omhandler håndtering av klager i forbindelse 

med anskaffelser. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det 
fremgår av saksfremlegget. 

 
2. Styret ber om å få lagt frem en styresak som omhandler håndtering av klager i forbindelse 

med anskaffelser. 
 
 
Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 konseptrapport, oppfølging av styresak  
 73-2010 og 132-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og slutter seg til at 

alternativ B med 206 rom velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et areal på ca 
11 000 m2

 
.  

2.  Styret godkjenner at den videre tidligfaseplanleggingen gjennomføres som en integrert 
del av forprosjekt A-fløya som tidligere er vedtatt igangsatt. For finansiering av 
forprosjektet viser styret til vedtak i styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-
2010. 
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3. 

 

Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 394 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. januar 2011, inkludert 
utstyr. Kostnadsrammen inkludert forslagene til kuttliste som anvist i konseptrapporten 
skal ferdig utredes i forprosjektet. 

3. Styret vurderer kostnadsnivået til å være for høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å 
redusere kostnadene i samarbeid med helseforetaket. Styret vil komme tilbake til endelig 
kostnadsramme, når dette arbeidet er gjennomført. 
 

4. Tidligere byggestart enn 2017, jf vedtatt investeringsplan, vil bli vurdert i forbindelse med 
rullering av investeringsplanen i juni 2011.  

 
5. 

 

Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet 
til orientering i forhold til godkjenning av A-fløya og som underlag for søknad om 
lånefinansiering av prosjektet. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og slutter seg til at 
alternativ B med 206 rom velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et areal på ca 
11 000 m2

 
.  

2. Styret godkjenner at den videre tidligfaseplanleggingen gjennomføres som en integrert del 
av forprosjekt A-fløya som tidligere er vedtatt igangsatt. For finansiering av forprosjektet 
viser styret til vedtak i styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-
fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-2010. 

 
3. Styret vurderer kostnadsnivået til å være for høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å 

redusere kostnadene i samarbeid med helseforetaket. Styret vil komme tilbake til endelig 
kostnadsramme, når dette arbeidet er gjennomført. 

 
4. Tidligere byggestart enn 2017, jf vedtatt investeringsplan, vil bli vurdert i forbindelse med 

rullering av investeringsplanen i juni 2011.  
 
 
Styresak 48-2011 Økonomirapport nr. 3-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 3-2011 til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 3-2011 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene. 
 
 
Styresak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og 
 næringsutvikling i helsesektoren 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar saken om Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar saken om Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til 
orientering. 
 
 
Styresak 50-2011 Plan for internrevisjonen 2011-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2011-2012 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Plan for internrevisjon 2011-2012 vedtas som fremlagt. 
 

2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
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Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009:  
 Kvalitetssystem – dokumentstyring og  
 avviksbehandling – oppsummering,  
 oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – 

dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering tas til 
orientering. 

 
2. Styret ber om ny statusorientering på de anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 6.3 som 

det fortsatt arbeides med å gjennomføre, innen utgangen av 2011.    
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – 
dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering tas til 
orientering. 

 
2. Styret ber om ny statusorientering på de anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 6.3 som 

det fortsatt arbeides med å gjennomføre, innen utgangen av 2011.    
 
 
Styresak 52-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Brev fra Helse- og omsorgsdepartement av 18. april 2011 ad. Riksrevisjonenes 
kontroll med forvaltningen av statlige selskaper vedr. innkalling og deltakelse i 
generalforsamlinger/foretaksmøter 

- Møte i Helse- og omsorgsdepartementet, den 12. april 2011 ad. reduksjon av deltid og 
samhandlingsreformen – orientering fra kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol 

- Besøk av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 30. mars 2011 på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi - ad frist for utarbeidelse av styresak 

med tiltaksplan i HF-ene: Fristen for utarbeidelse av styresak med tiltaksplan i HF-
ene er utsatt til utgangen av september 2011.  

- Ekstern revisors møter med revisjonskomiteen: Informasjon til styret om at kostnader 
på ca. kr. 60 000,- påløper i 2011-regnskapet, som det ikke var budsjettert med. Det 
vil påløpe ytterlige kostnader.  

- Etablering av bandasjistvirksomhet i HF-ene: Styremedlem Kari B. Sandnes ba om 
en orientering i denne saken, med bakgrunn i styresak 19-2011 i Sykehusapotek Nord 
HF. 
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- Nordlandssykehuset HF – godkjenning av legen(e): Styremedlem Sandnes ba om 
informasjon i denne saken.  

- Statusmøte mellom Helse Nord RHF og SpareBank1 Nord-Norge, den 28. mars 2011 
– informasjon 

- Møte for regionale statsetater i Nordland, den 29. mars 2011 – informasjon 
- Åpning av Universitetet i Nordland, den 31. mars 2011 – informasjon 
- Møte på Nordkalotten i Rovaniemi, den 4. april 2011 – informasjon om møtet og 

samarbeidet, planer fremover 
- Regional samling for tillitsvalgte og vernetjenesten, den 5. – 6. april 2011 i Bodø – 

informasjon  
- Kommunekonferanse 2011 – i regi av Fylkesmannen i Nordland, den 7. april i Bodø – 

informasjon 
- Nordland Fylkesting, den 12. april 2011 på Fauske – innlegg om Helse Nord 
- Robot til bruk i operasjoner – informasjon om planlagt anskaffelse ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
- Vikarbyråer – arbeidstidsbestemmelser og utbetaling av lønn til ansatte i vikarbyråer: 

Kort orientering  
3. Administrativ organisering av HR-tjenester i foretaksgruppen 
4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009 
5. Rapport Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i Norge – 

oppsummering  
6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og 79-2009/5 
7. Regional handlingsplan for nyremedisin 
8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 53-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. bruk av rusdata som journalsystem 
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. mars 2011 
3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, 

arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad. samarbeid mellom 
partene i arbeidet med samhandlingsreformen 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 54-2011  Eventuelt 
 
A. Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål ad. arbeidet med reduksjon av deltid i 

foretaksgruppen, jf. krav fra foretaksmøte i januar 2011.  
 
B. Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål ad. tilgjengelighet av helsetjenester i 

kommunene for barn/ungdom i ferie og høytider. 
 

 
Styrets vedtak:  

A. Styret ber om en orientering i neste styremøte ad. arbeidet med reduksjon av deltid i 
foretaksgruppen. 

 
B. Styret ber om at spørsmål ad. tilgjengelighet av helsetjenester i kommunene for 

barn/ungdom i ferie og høytider tas med i det videre arbeidet med samhandlingsreformen. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 66  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved  
    lokalsykehusene i Helse Nord 2010 
 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret behandlet styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse 
Nord, 2. tertial 2010 i styremøte, den 14. desember 2010. I denne saken presenteres 
resultatene for 2010 samlet for den somatiske virksomheten. Det pågår arbeid med tilsvarende 
sammenligninger innenfor psykiatrien og for ikke-medisinsk service innenfor somatikk.  
 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen med 
sammenligningen. Det gis også en kort oppsummering av resultatene. I saksutredningen gis 
en grundigere oppsummering av resultatene samt forslag til hvilke områder innenfor den 
enkelte sykehusenhet som bør prioriteres i videre arbeid. Det vises for øvrig til rapporten for 
mer detaljerte resultater. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2009 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet for 
landets helseforetak. Sammenlignet med tidligere år er dette en betydelig økning av 
enhetskostnadene og forverring av produktiviteten sammenlignet med landet for øvrig. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har fortsatt lavest kostnadsnivå i Helse 
Nord med en indeks på 1,09, dvs. kostnader som er 9 % høyere enn gjennomsnittet for 
SAMDATA. 
 
Med en kostnadsindeks på 1,20 for Helse Nord samlet og en samlet kostnad knyttet til DRG-
aktiviteten på rundt 5 mrd kroner, utgjør kostnadsforskjellen fra gjennomsnittet i landet 
nærmere 1 mrd kroner. Forskjellen fra det regionale helseforetaket som har nest høyest indeks 
(Helse Midt med 1,04) utgjør om lag 800 mill kroner. Det er derfor av interesse å identifisere 
kildene til disse forskjellene og ha et særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med.  
 
Forskjellene i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige 
regionale helseforetak er langt utover det ”Magnussen-utvalget” legger til grunn (9,5 %) som 
”absolutte” forskjeller. Forskjellen mellom ”Magnussen-utvalget” og kostnadsnivået til Helse 
Nord i henhold til SAMDATA 2009 utgjør 10,5 % -poeng, eller 525 mill kroner med et 
kostnadsgrunnlag på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. 
 
Sammenligning mellom Nordlandssykehuset Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund viser at en 
betydelig del av kostnadsforskjellen (7-8 %) mellom disse to enhetene (indeks på henholdsvis 
1,09 og 0,97 i SAMDATA) er knyttet til forskjell i lønnsnivå.  
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Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå 
som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på 
sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus.  
 
Ved å bryte ned data på denne måten, er det mulig å identifisere virkesomhetsområder (både 
geografiske og funksjonelle) som har særlig høyt eller særlig lavt kostnadsnivå. Denne 
dokumentasjonen legger følgelig til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan 
lære av enheter med lavt kostnadsnivå.  
 
Rapportene har i noen grad bidratt til at enheter med høyt kostnadsnivå har søkt kunnskap om 
organisering og drift hos enheter med lavt kostnadsnivå, og dessuten bidratt til å initiere 
internt forbedringsarbeid. 
 
Resultater for 2010 
Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene for 2010 
Tabellene 1 og 2 viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet pr. 2. tertial 
2010. Når det gjelder innholdet i tabellenes kolonner vises til definisjonene i kapitlene 6.1 og 
6.2 i selve rapporten. 
 
Tabell 1 viser at Sandnessjøen med en kostnadsindeks på 0,92 for 2010 har lavest 
kostnadsnivå, mens Kirkenes med en indeks på 1,15 har det høyeste kostnadsnivået. 
Sandnessjøen har derved et kostnadsnivå på 92 % av gjennomsnittet for lokalsykehusene i 
Helse Nord. Kostnadsnivået i Kirkenes er 24 % høyere enn i Sandnessjøen målt som kostnad 
pr. DRG-poeng, jfr. nest siste kolonne i tabellen. Omsatt til nasjonale referanser (Norge =100) 
viser siste kolonnen i tabellen at kostnadsnivået for henholdsvis Sandnessjøen og Kirkenes er 
beregnet å være 7 % og 33 % høyere enn gjennomsnittet for SAMDATA 2009, mens 
lokalsykehusene i Helse Nord samlet har et kostnadsnivå som er beregnet å være 16 % over 
gjennomsnittet for SAMDATA. 
 
Tabell 1: Kostnad pr. DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold  
  til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2010. 
Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag  R122010 poeng 122010 DRG-poeng nivå til lavest 122010
HAMMERFEST 322 152 496 7 500                   42 952 1,08 1,17 1,25
HARSTAD 324 449 936 8 793                   36 899 0,93 1,00 1,07
KIRKENES 218 889 156 4 779                   45 801 1,15 1,24 1,33
LOFOTEN 146 396 787 3 894                   37 599 0,94 1,02 1,09
MOSJØEN 123 702 905 3 191                   38 766 0,97 1,05 1,13
NARVIK 189 702 310 4 390                   43 212 1,08 1,17 1,26
RANA 243 269 973 6 507                   37 388 0,94 1,02 1,09
SANDNESSJØEN 194 345 466 5 282                   36 795 0,92 1,00 1,07
VESTERÅLEN 202 468 060 4 976                   40 690 1,02 1,11 1,18
Totalt 1 965 377 089 49 311                39 856 1,00 1,16  
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Tabell 2 viser at Sandnessjøen har den høyeste arbeidsproduktiviteten med et nivå som er 9 % 
bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord. I den andre enden av skalaen har Kirkenes og 
Narvik en arbeidsproduktivitet som er 88 % av gjennomsnittet til lokalsykehusene i Helse 
Nord og 80 % av produktiviteten til Sandnessjøen. 
 
Tabell 2: DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell 2010, totalt 
Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFEST 519,7 6,5 38,4 487,8 7 500     15,4 0,92 0,84
HARSTAD 537,4 3,5 38,7 502,2 8 793     17,5 1,05 0,95
KIRKENES 348,6 3,6 25,8 326,4 4 779     14,6 0,88 0,80
LOFOTEN 223,3 5,4 13,4 215,3 3 894     18,1 1,08 0,98
MOSJØEN 195,3 2,9 12,8 185,5 3 191     17,2 1,03 0,94
NARVIK 324,3 2,1 26,3 300,1 4 390     14,6 0,88 0,80
RANA 388,3 5,4 35,1 358,5 6 507     18,1 1,09 0,99
SANDNESSJØEN 306,6 4,1 23,2 287,6 5 282     18,4 1,10 1,00
VESTERÅLEN 306,8 6,6 20,2 293,2 4 976     17,0 1,02 0,92
Totalt 3 150,3 40,1 233,7 2 956,7 49 311   16,7 1,00 0,91  
 
Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i rapporten er: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Sandnessjøen har lavest kostnadsnivå målt som kostnad pr. DRG-poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Sandnessjøen, som har lavest nivå, har et nivå 7 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot beste resultat i 2010 utgjør 339,5 mill kroner, en reduksjon 

på 17 mill kroner fra 2009. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 116,4 mill kroner, en 
reduksjon på 17,1 mill kroner. 

• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 på i overkant av 1 % (jfr. tabell 13) 
og forbedring av arbeidsproduktiviteten med nærmere 5 % sammenlignet med 2009 (jfr. 
tabell 25). Aktiviteten er økt med 4,5 % i 2010 sammenlignet med 2009 (jfr. tabell 13). 
DRG-indeksen er i samme periode økt med 2,6 %.  

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

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 16,6 mill kroner og økt 
mest for Vesterålen med 10,1 mill kroner i forhold til 2009. Reduksjonen i Narvik skyldes 
blant annet reduksjon i engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik ikke har 
det høyeste kostnadsnivået, har sykehuset (sammen med Kirkenes) den laveste indeksen 
for arbeidsproduktivitet.  

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor kirurgi i Vesterålen.  
• Økt forskjell for alle mot beste resultat innenfor føde/gyn. Dels et resultat av at enheten 

med lavest kostnad har redusert sitt kostnadsnivå, bl.a. som følge av betydelig høyere 
aktivitet. 

• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 
kostnadsnivå under gjennomsnittet.  
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• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene, med Hammerfest 20 % over og Kirkenes 
22 % under gjennomsnittet som ytterpunkter. 

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

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot beste resultat er redusert 18 

årsverk (2,8 %) fra 2009 til 614 årsverk i 2010. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert 
sammenlignet mot 2009. 

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

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet, mens Narvik, sammen med Kirkenes, har 
lavest. Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Narvik og Lofoten sammenlignet 
med 2009. 

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

 
DRG-indeks 
• DRG-indeks for heldøgnspasienter er økt fra 1,03 i 2009 til 1,06 i 2010. 
 
Analysen viser at kostnadene pr. DRG-poeng øker nominelt med 8,7 %, mens produktiviteten 
målt som DRG-poeng pr. årsverk øker med 3,9 %, slik at netto nominell økning i kostnad pr. 
DRG-poeng fra 2008-2010 blir 4,7 %.  
 
Produktiviteten var litt lavere i 2009 enn i 2008 slik at produktivitetsforbedringen på 3,9 % i 
sin helhet er realisert fra 2009 til 2010. Av produktivitetsøkningen på 3,9 % kan 2,5 % 
henføres til økt aktivitet. Materialet viser at stor økning i produktivitet for en stor del kan 
forklares med økt aktivitet, blant annet i Mosjøen, Kirkenes og Hammerfest. Det går også 
frem at fagområdet føde/gyn har en reduksjon i produktiviteten på 8,1 %, som skyldes 
redusert aktivitet. 
  
I figurene 1 og 2 vises utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 
til 2010. For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 
(arbeidsproduktivitet) i rapporten.  
 
Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå samt høyeste 
og laveste arbeidsproduktivitet er redusert siden 2007. Figurene viser også at der er en del 
variasjon i kostnadsnivå mellom tertialene for den enkelte sykehusenhet. 
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Figur 1: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2010 for lokalsykehusene og  
hvor laboratorie er inkludert. Bodø og Tromsø inngår ikke. 

 
 
Figur 2: Indeks for DRG pr. årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2010 for  

lokalsykehusene hvor laboratorie er inkludert. NLSH Bodø og UNN Tromsø  
inngår ikke. 

 
 
Når det gjelder resultater for de enkelte fagområder, vises til saksutredningen samt kapittel 6 i 
rapporten. 
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Utviklingsområder 
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. Dette 
gjelder blant annet ulik organisering. Når det gjelder aktivitetsmålet som er benyttet for 
servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene 
spesielt innenfor laboratoriene, tolkes med varsomhet, siden en betydelig del av 
laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i 
omfanget av denne eksterne virksomheten vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå siden denne 
virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor 
laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet 
innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: 
• høy andel virksomhet rettet mot kommunene 
• høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet  
• lav produktivitet i laboratoriedriften.  
 
For å skille med hensyn til årsak til avvik innenfor laboratoriedriften, må forskjellene 
analyseres med mer spesifikke data. Dette gjelder også de øvrige servicevirksomhetene som 
teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon. 
  
I tråd med styrets vedtak i styresak 139-2010 er det innenfor serviceområdene igangsatt arbeid 
med å søke å få etablert et mer spesifikt aktivitetsgrunnlag innenfor laboratorie og røntgen. 
Det antas at prinsippene for en løsning innenfor disse områdene også vil kunne brukes 
innenfor andre medisinske serviceområder. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av 
kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.  

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

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.  
 
3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som laboratorie, røntgen, 

teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke 
data.  

 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Rapport Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 

for 2010 – sammendrag  
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article77050-1079.html  
 
Utrykt vedlegg: Rapport Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2010 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret behandlet styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse 
Nord, 2. tertial 2010 i styremøte, den 14. desember 2010. Sammenligningen er avgrenset til 
den somatiske virksomheten ved lokalsykehusene. Etter at den første rapporten for 2007 og 
2008 ble utarbeidet, er det for 2009 og 2010 utarbeidet rapporter hvert tertial. I denne 
utredningen presenteres resultatene av sammenligningen for 2010. 
 
Det er igangsatt arbeid med tilsvarende sammenligning innenfor psykiatri og for ikke-
medisinsk service innenfor somatikk.  
 
Innledningsvis gis en kort redegjørelse for bakgrunnen for og målsettingen med 
sammenligningen. I tillegg beskrives hovedinnholdet i analyseopplegget, viktige 
usikkerhetsfaktorer samt en beskrivelse av samlet datagrunnlag og hvordan dette er avgrenset.  
 
Resultatene i utredningen presenteres i form av forskjeller i kostnadsnivå, målt mot enheten 
med lavest kostnadsnivå innenfor det enkelte fagområde. Det gis også en beskrivelse av 
sammenhengen mellom forbruk, folkemengde i eget opptaksområde og kostnadsnivå samt 
hvordan endring i kostnader pr. DRG-poeng for 2008-2010 fremkommer som endring i 
produktivitet og kostnader for øvrig. 
  
Analyseopplegget  
Sykehusenhetene er inndelt i fagområder som medisin, kirurgi osv. Gjennom en slik inndeling 
oppnår en stor grad av samsvar med ansvarspunkter i den enkelte organisasjon. Ulik 
organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike 
sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i 
materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet 
”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. 
  
Rapporten for 2010 viser at det fortsatt er til dels betydelige forskjeller i kostnadene pr. DRG-
poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk pr. DRG-poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder, selv om kostnadsforskjellen og forskjellen i arbeidsproduktivitet mellom høyeste 
og laveste nivå er redusert siden 2007.  
 
Noen av forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte 
kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre 
forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten pekes det på områder som bør undersøkes 
nærmere for de ulike sykehusenhetene. 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må 
sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I 
rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for 
kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike 
forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at 
sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som 
referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en 
første fase.  
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Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder, der det er identifisert vesentlig høyere 
kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet 
kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for 
forbedring.  
 
Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en 
kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader 
og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes ulike forhold som for eksempel at 
sykehusenheten har: 
• høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier 
• merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen 
 
Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 i rapporten, der det redegjøres for hvordan 
datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og dessuten 
beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
• Poliklinikkinntektene 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL 
(Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tabell 1 er det vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF-ene i Helse Nord 
(ekskl. Sykehusapotek Nord HF) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i 
sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er 
følgende kostnader holdt utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper med 
hensyn til hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved 
sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i 
ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i 
sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes 
med ulik sats i ulike områder. 
 
Tabell 1 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som 
inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag pr. HF og 
sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den 
enkelte sykehusenhet som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for 
helseforetakene i Helse Nord samlet på 9.892 mill kroner for 2010, er det omlag 1.965 mill 
kroner (2.273 mill kroner når avskrivninger og sosiale kostnader inkluderes) som er gjenstand 
for sammenligning i denne rapporten dvs. om lag 20 % av virksomhetenes samlede 
omsetning. Avgrensningen til lokalsykehusenes somatiske virksomhet innebærer at Helse 
Nords største virksomheter, UNN Tromsø og NLSH Bodø samt virksomheten innen psykisk 
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helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ambulanse og pasienttransport, ikke 
inngår som del av denne analysen.  
 
Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i  

Sammenligningen for 2010 
Sum av RE122010 Inngår i
HF Sykehusenhet Totalt sammenlign
Finnmark FINNMARK FELLES 523 309 147

FINNMARK PSYKIATRI 236 289 613
HAMMERFEST 375 153 364 322 152 496
KIRKENES 262 425 213 218 889 156

Totalt Finnmark 1 397 177 336 541 041 652
Helgeland HELGELAND FELLES 447 163 176

HELGELAND PSYKIATRI 162 369 811
MOSJØEN 136 018 240 123 702 905
RANA 267 482 734 243 269 973
SANDNESSJØEN 213 353 603 194 345 466

Totalt Helgeland 1 226 387 564 561 318 344
NLSH BODØ SOMATIKK 1 249 520 406

LOFOTEN 185 273 997 146 396 787
NLSH FELLES 457 451 269
NLSH FELLES 2 076 607
NLSH PSYKIATRI 11 929 188
NLSH PSYKIATRI 574 453 877
VESTERÅLEN 242 345 474 202 468 060

Totalt NLSH 2 723 050 818 348 864 847
UNN HARSTAD 373 021 253 324 449 936

NARVIK 218 395 940 189 702 310
TROMSØ SOMATIKK 2 611 397 118
UNN FELLES 628 796 191
UNN PSYKIATRI 713 498 945

Totalt UNN 4 545 109 448 514 152 246
Totalt 9 891 725 166 1 965 377 089  
 
Som det går frem av tabell 1, er det forskjell i kostnadene i de to kolonnene for de 
sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er 
holdt utenfor: arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger. Om arbeidsgiveravgift, pensjon 
og avskrivninger hadde vært inkludert i analysen ville samlet kostnad i den siste kolonnen 
utgjort 2.273 mill kroner.  
 
I tabell 2 er det vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 1.965 mill kroner som analyseres, 
er fordelt på helseforetak og fagområde. 
 
Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som 
teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste 
kategorisert under dette området.  
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Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den 
grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med 
mer, er dette kategorisert innenfor dette området. 
 
Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor 
øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. 
 
I vedlegg 6 i rapporten er det vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som inngår 
i de ulike fagområdene.  
 
Tabell 2: Kostnadsgrunnlag 2010 fordelt pr. fagområde og HF  
Sum av RE122010 HF
Fagområde Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
ANNET 10 472 592 -582 786 3 939 2 712 913 12 606 658
BARN 21 987 059 21 987 059
DRIFT 104 698 562 121 968 803 69 326 002 98 688 360 394 681 727
FØDE/GYN 41 815 788 29 093 459 20 514 259 31 483 734 122 907 240
HAB/REHAB 20 084 232 19 105 843 17 510 582 19 673 979 76 374 636
KIRURGI 86 625 447 102 399 432 66 183 490 99 520 078 354 728 447
KLINISK SERVICE 5 151 800 3 511 314 12 372 432 21 035 547
LABORATORIE 19 996 987 24 542 689 16 312 186 20 793 608 81 645 469
MEDISIN 107 575 702 130 386 730 81 211 749 102 444 997 421 619 178
OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 104 390 908 112 269 083 66 204 870 110 586 012 393 450 873
RADIOLOGI 18 242 574 18 623 777 11 597 771 15 876 132 64 340 254
Totalt 541 041 652 561 318 344 348 864 847 514 152 246 1 965 377 089  
 
Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader pr. DRG-poeng som 
presenteres: 
• Administrasjon 
• Ambulanse 
• Psykiatri 
• Rus 
• Pasienttransport 
• Gjestepasienter 
• TNF-hemmere 
• Behandlingshjelpemidler 
• Andre felleskostnader 
 
Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, 
Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 1). Til sammen utgjør disse 
felleskostnadene om lag 2.672 mill kroner for 2010, ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. 
I vedlegg 4 i rapporten er det vist hvordan felleskostnadene er fordelt på fagområde innenfor 
hvert HF. I vedlegg 7 er det vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene 
innenfor felleskostnadene. 
 
Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må 
kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele 
virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere 
kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet, for eksempel Felles 
Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det betyr at kostnadene knyttet til den eksterne 
virksomheten er forutsatt å være lik inntektene. 
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Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av 
eksternt finansiert virksomhet, vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en 
måler kostnad pr. DRG-poeng eller DRG-poeng pr. årsverk. 
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette 
gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. 
Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det 
er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for 
analysen. 
 
Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av 
vedleggene 6 og 7, er tidligere gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte 
helseforetak.  
 
I tabell 3 er det vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. sykehusenhet for 
2010 som inngår i analysen. 
 
Tabell 3: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2010 fordelt på  

sykehusenhet. 
 

Sykehusenhet Sum av RE122010 Sum av DRG inkl pol 122010 Sum av NTO årsv 122010
HAMMERFEST 322 152 496 7 500,4 487,8
HARSTAD 324 449 936 8 792,8 502,2
KIRKENES 218 889 156 4 779,2 326,4
LOFOTEN 146 396 787 3 893,7 215,3
MOSJØEN 123 702 905 3 191,0 185,5
NARVIK 189 702 310 4 390,0 300,1
RANA 243 269 973 6 506,6 358,5
SANDNESSJØEN 194 345 466 5 281,9 287,6
VESTERÅLEN 202 468 060 4 975,8 293,2
Totalt 1 965 377 089 49 311,3 2 956,7  
 
Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå 
For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et 
høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi 
beregnet R2 1

 
 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde.  

Figur 1 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå for den samlede 
virksomheten. Sammenhengen er sterk med en R2 på 0,915. Om Narvik holdes utenfor øker 
R2 

 

til 0,938. Dette kan skyldes at Narvik har en større andel ekstern virksomhet i forhold til 
totalvirksomheten enn de øvrige enhetene.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 R2 angir styrken i sammenhengen mellom variablene, hvor en verdi opp mot 1 innebærer at sammenhengen er 
sterk, mens en verdi på 0 innebærer ingen sammenheng.           
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Figur 1: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2010, samlet  

 
 
Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2010, samlet 
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Resultater for 2010 
 
Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus for 2010 
Rapporten for 2010 viser følgende: 
 

• Sandnessjøen har lavest kostnadsnivå målt som kostnad pr. DRG-poeng.  
Kostnad pr. DRG-poeng 

• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 
Sandnessjøen, som har lavest nivå, har et nivå 7 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 

• Samlet kostnadsforskjell mot beste resultat i 2010 utgjør 339,5 mill kroner, en reduksjon 
på 17 mil kroner fra 2009. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 116,4 mill kroner, en 
reduksjon på 17,1 mill kroner. 

• Reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2009 på i overkant av 1 % (jfr. tabell 13) 
og forbedring av arbeidsproduktiviteten med nærmere 5 % sammenlignet med 2009 (jfr. 
tabell 25). Aktiviteten er økt med 4,5 % i 2010 sammenlignet med 2009 (jfr. tabell 13). 
DRG-indeksen er i samme periode økt med 2,6 %.  

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

• Forskjell i kostnader mot beste nivå er mest redusert i Narvik med 16,6 mill kroner og økt 
mest for Vesterålen med 10,1 mill kroner i forhold til 2009. Reduksjonen i Narvik skyldes 
blant annet reduksjon i engangskostnader knyttet til vedlikehold. Selv om Narvik ikke har 
det høyeste kostnadsnivået, har sykehuset (sammen med Kirkenes) den laveste indeksen 
for arbeidsproduktivitet.  

• Stor økning i kostnadsforskjell mot beste resultat innenfor kirurgi i Vesterålen.  
• Økt forskjell for alle mot beste resultat innenfor føde/gyn. Dels et resultat av at enheten 

med lavest kostnad har redusert sitt kostnadsnivå, bl.a. som følge av betydelig høyere 
aktivitet. 

• Mosjøen har siden 2007 utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå blant de høyeste til å ha et 
kostnadsnivå under gjennomsnittet.  

• Det er store forskjeller i medikamentkostnadene, med Hammerfest 20 % over og Kirkenes 
22 % under gjennomsnittet, som ytterpunkter. 

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

• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot beste resultat er redusert 18 
årsverk (2,8 %) fra 2009 til 614 årsverk i 2010. 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  

• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 
sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert 
sammenlignet mot 2009. 

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

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet mens Narvik, sammen med Kirkenes, har 
lavest. Betydelig forbedring i arbeidsproduktivitet for Narvik og Lofoten sammenlignet 
med 2009. 
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• Hammerfest og Kirkenes har høy legebemanning, lav legeproduktivitet og høy andel 
overleger.  

 

• DRG-indeks for heldøgnspasienter er økt fra 1,03 i 2009 til 1,06 i 2010. 
DRG-indeks 

 
I figurene 3 og 4 er det vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 
2007 til 2010. For de konkrete indeksene vises til tabellene 13 (kostnader) og 25 
(arbeidsproduktivitet) i rapporten. Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og 
laveste kostnadsnivå samt høyeste og laveste arbeidsproduktivitet er redusert siden 2007. 
Figurene viser også at der er en del variasjon i kostnadsnivå mellom tertialene. 
 
Figur 3: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2010 for lokalsykehusene 
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Figur 4: Indeks for DRG pr. årsverk 2007 til 2010 for lokalsykehusene  
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Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng for lokalsykehusene 
I tabell 4 er det vist kostnadsforskjell målt i mill kroner mot laveste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har 
lavest kostnadsnivå fremkommer med ”-” i tabell 4. Endringene for den enkelte sykehusenhet 
i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og endring i nivået til beste enhet. 
 
At Sandnessjøen, som representerer det laveste kostnadsnivået, fremkommer med 
kostnadsforskjell på 16,4 mill kroner i tabell 4 skyldes at Sandnessjøen innenfor de fleste av 
områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Deler av disse 
forskjellene kan skyldes ulik organisering og kan derfor være urealiserbar. 
 
Tabell 4 viser: 
• Samlet forskjell i kostnad mot beste enhet innenfor hvert fagområde på 339,5 mill kroner, 

en reduksjon på 16,9 mill kroner fra 2009 
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• Størst reduksjon i forskjell mot beste enhet i forhold til 2009 for Narvik med 16,6 mill 
kroner. Størstedelen av redusert forskjell for Narvik er knyttet til drift og skyldes i all 
hovedsak engangskostnader i 2009 til vedlikehold.  

• Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin i Harstad og kirurgi i Hammerfest 
• For Vesterålen og Rana øker forskjellen i forhold til beste enhet innenfor de fleste av 

fagområdene 
 
Tabell 4: Kostnadsforskjeller 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten 

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

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 9,7           9,0          12,1            -              15,7               2,5                   3,6              11,7    7,1         71,5         
HARSTAD 7,1           -          7,5              -              12,3               -                   -              -       9,3         36,2         
KIRKENES 6,9           6,8          9,6              -              7,3                 2,6                   2,5              10,8    8,5         54,9         
LOFOTEN -           3,0          4,0              -              3,1                 2,1                   1,4              4,5       -0,0        18,2         
MOSJØEN 2,3           3,3          3,1              -              4,9                 1,6                   0,9              1,1       1,8         19,1         
NARVIK 3,2           4,5          7,0              -              10,8               4,8                   2,8              10,5    5,8         49,4         
RANA 3,4           1,5          -              -              8,1                 3,7                   2,8              18,6    1,1         39,0         
SANDNESSJØEN 3,3           4,1          5,9              -              -                 1,0                   0,1              2,0       -         16,4         
VESTERÅLEN 4,6           12,1        3,6              -              4,3                 3,4                   1,4              5,4       0,0         34,8         
Totalt 40,5         44,2        52,9            -              66,5               21,7                 15,4            64,6    33,6       339,5        
H 
Nivå 2010 mot 2009 

Mottak/intensiv
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oLaborator Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST -4,3         -6,4         2,2               -               0,6           -0,5         1,1          1,7      0,1          -5,4         
HARSTAD -7,0         -1,6         2,8               -               -2,3          -          -          -0,1     3,5          -4,7         
KIRKENES -3,6         -3,7         3,3               -               -0,8          -1,2         -0,4         4,6      0,3          -1,5         
LOFOTEN -3,9         -2,4         1,8               -               0,1           -1,1         0,3          0,3      -0,1         -4,9         
MOSJØEN -1,3         0,4          0,5               -               0,0           0,0          -0,2         -0,3     0,0          -0,9         
NARVIK 1,2          -3,7         1,1               -               -2,6          0,4          0,3          -15,3   2,0          -16,6       
RANA 3,4          1,5          -               -               2,4           0,4          0,4          1,6      -2,7         6,9          
SANDNESSJØE 2,4          -4,9         1,6               -               -           -0,5         -0,5         2,0      -          0,1          
VESTERÅLEN -1,0         6,0          3,2               -               1,1           0,6          -0,0         1,3      -1,0         10,1        
Totalt -14,1       -14,9       16,5             -               -1,5          -1,8         1,1          -4,3     2,1          -16,9        
 
Forskjeller i arbeidsproduktivitet (DRG-poeng pr. årsverk) 2010 målt i årsverk for 
lokalsykehusene. 
I tabell 5 er det vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot høyeste nivå innenfor hvert fagområde 
for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. 
Fagområder som har høyest arbeidsproduktivitet fremkommer med ”-” i tabell 2.  
 
At Sandnessjøen, som representerer den høyeste arbeidsproduktiviteten, fremkommer med en 
forskjell på 51,6 årsverk i tabell 3 skyldes både at en har forbedringspotensial mot enheten 
med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de fleste områdene og at Sandnessjøen har en 
rehabiliteringsenhet. Dette tilbudet finnes ikke ved alle sykehusenhetene og slik analysene er 
lagt opp ved at en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag for hab/rehab 
siden deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet 
for øvrige deler av virksomheten, vil dette fremkomme som forskjell i arbeidsproduktivitet. 
Samlet utgjør hab/rehab 25,6 årsverk av forskjellen på 51,6 årsverk for Sandnessjøen. 
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Tabell 5 viser: 
• Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde på 

614,2 årsverk, en reduksjon på 17,8 årsverk fra 2009.  
• Harstad, Narvik og Lofoten viser stor forbedring mens Rana og Vesterålen viser stor 

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

Sandnessjøen og Narvik og innenfor drift i Narvik og Lofoten. 
Mottak/intensiv/anestesi/operasjon i Harstad viser også stor reduksjon i forskjell med 12,7 
årsverk  

• Stor økning i forskjell innenfor medisin i Rana og Sandnessjøen. 
 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2010 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt 

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

Mottak/
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 22,5        11,8       13,6                4,4              28,7       1,0                 2,5             22,6         107,1          
HARSTAD 14,4        2,9         8,9                  30,9            25,5       -                3,0             -           85,6            
KIRKENES 12,0        7,9         12,8                28,9            9,8         3,8                 5,6             19,5         100,2          
LOFOTEN 3,9          2,8         4,1                  9,6              -         2,5                 3,9             8,2           35,1            
MOSJØEN -          0,3         5,3                  1,6              13,6       3,6                 2,4             4,4           31,1            
NARVIK 9,1          7,0         7,2                  2,9              28,5       6,9                 3,9             22,5         88,1            
RANA 11,9        -         -                  -              10,9       2,4                 4,8             18,9         49,0            
SANDNESSJØEN 8,2          9,7         4,5                  25,6            0,9         1,6                 -             1,1           51,6            
VESTERÅLEN 7,2          9,3         2,3                  25,3            5,6         3,8                 2,9             10,1         66,5            
Totalt 89,2        51,6       58,7                129,2         123,4     25,6              29,0           107,4       614,2           
 
Nivå 2010 mot 2009 

Mottak/
SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/a Laboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFEST 4,3           -2,7          -0,3           -0,0             2,0           1,0                0,8           -2,7          2,3           
HARSTAD -5,0          -3,0          0,8            4,4              -12,7       -0,8               0,6           -           -15,9       
KIRKENES 2,2           -3,7          2,7            -1,5             1,1           1,5                0,6           -0,2          2,7           
LOFOTEN -1,6          -2,0          0,5            0,9              -0,3          0,5                0,0           -8,4          -10,3       
MOSJØEN -2,2          -0,4          -0,6           -0,1             0,1           0,7                -0,8          0,0           -3,3          
NARVIK 3,8           -6,8          -0,4           -0,7             -3,0          1,3                0,5           -9,4          -14,6       
RANA 9,0           -           -2,3           -              2,6           1,4                0,2           3,8           14,7         
SANDNESSJØE 8,2           -7,8          -1,5           -1,2             0,9           0,6                -           -2,6          -3,3          
VESTERÅLEN 4,2           1,5           2,3            3,5              -0,7          1,2                1,1           -3,1          10,0         
Totalt 23,0         -24,9       1,2            5,4              -10,1       7,5                2,8           -22,6       -17,8        
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Dekomponering av endring i kostnader pr. DRG-poeng fra 2008-2010 
Kostnadene pr. DRG-poeng er økt nominelt med 4,7 % fra 2008 til 2010. I tabell 6 er det vist 
hvor mye av denne kostnadsendringen som forklares med henholdsvis produktivitetsendring 
og endring i andre kostnadskomponenter. Tabellen viser at produktiviteten har økt med 3,9 % 
og derved bidratt til en tilsvarende kostnadsreduksjon. Med en samlet kostnadsvekst i 
perioden på 4,7 % betyr dette at endring i andre kostnadskomponenter utgjør 8,7 % for alle 
lokalsykehusene under ett.   
 
Tabellen viser at det er stor forskjell i produktivitetsendring mellom sykehusenhetene, fra 
Narvik som i perioden har hatt en produktivitetsreduksjon på 1,9 % til Mosjøen som har hatt 
en produktivitetsvekst på 13,3 %. Det er også stor forskjell mellom sykehusenhetene i 
kostnadsendring som ikke er knyttet til produktivitet: Fra Narvik som har en vekst på 2,1 % til 
Mosjøen med en vekst på 14,2 %. 
 
Tabellen viser at de enhetene som har lavest samlet endring i kostnadene, også har størst 
økning i produktivitet, jfr. Hammerfest, Kirkenes, Harstad og Mosjøen. Av tabell 7 går det 
frem at en betydelig del av produktivitetsveksten for Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen kan 
relateres til økt aktivitet. 
  
Tabell 6: Endring i kostnader pr. DRG-poeng 2008 - 2010 fordelt på produktivitet og  

kostnad pr. sykehusenhet  
Totalt Endring i Endring Endring i %
Sykehusenhet produktivitet kostnader 2008 - 2010
HAMMERFEST 4,2 % 4,1 % -0,1 %
HARSTAD 7,9 % 10,1 % 2,2 %
KIRKENES 12,2 % 11,3 % -0,9 %
LOFOTEN 1,0 % 8,9 % 7,9 %
MOSJØEN 13,3 % 14,2 % 0,9 %
NARVIK -1,9 % 2,1 % 4,1 %
RANA 0,1 % 9,6 % 9,5 %
SANDNESSJØEN 0,3 % 11,6 % 11,2 %
VESTERÅLEN 0,5 % 11,4 % 10,9 %
Totalt 3,9 % 8,7 % 4,7 %  

 
I tabell 7 er det vist hvordan produktivitetsøkningen fordeler seg på aktivitetsvekst og andre 
forhold. Tabellen viser at 2,5 % av produktivitetsforbedringen kan henføres til aktivitetsvekst 
og 1,4 % til andre forhold. Tabellen viser at en betydelig del av produktivitetsforbedringen for 
enhetene med størst produktivitetsvekst kan forklares med økt aktivitet. Tabellen viser at det 
er stor forskjell mellom sykehusenhetene med hensyn til endring i aktivitet, hvor Narvik har en 
reduksjon på 5,3 % og Mosjøen en økning på 9,3 %. Også for annen endring i produktivitet er 
det stor forskjell mellom enhetene. 
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Tabell 7: Endring i produktivitet 2008 - 2010 fordelt på aktivitet og andre forhold pr.  
sykehusenhet  

Totalt Endring DRG- Endring produktivitet Sum endring i 
Sykehusenhet poeng i % ex. aktivitet produktivitet
HAMMERFEST 8,3 % -4,1 % 4,2 %
HARSTAD 3,4 % 4,5 % 7,9 %
KIRKENES 8,1 % 4,1 % 12,2 %
LOFOTEN 5,5 % -4,5 % 1,0 %
MOSJØEN 9,3 % 4,0 % 13,3 %
NARVIK -5,3 % 3,4 % -1,9 %
RANA 0,6 % -0,5 % 0,1 %
SANDNESSJØEN -3,2 % 3,5 % 0,3 %
VESTERÅLEN -2,1 % 2,7 % 0,5 %
Totalt 2,5 % 1,4 % 3,9 %  
 
Forholdet mellom sykehusforbruk og kostnadsnivå 
I tabell 8 er det vist sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter pr. 
1000 innbygger i de ulike sykehusområdene fordelt mellom eget foretak og annet foretak i 
2009. Tall for 2010 foreligger foreløpig ikke. 
 
Tabell 8 viser totale antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte 
sykehusområde. Kolonnen for ”Egen sykehusenhet” viser volumet av pasienter fra eget 
område i egen sykehusenhet, mens kolonnen ”Sum” viser samlet antall DRG-poeng for 
innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Her inngår DRG-poeng for egne 
pasienter i andre sykehusenheter i eget foretak samt egne pasienter i andre foretak, både 
innenfor og utenfor Helse Nord.  
 
Tabell 8 viser at det er betydelige forskjeller i 2009 mellom foretakene både i forhold til 
volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket pr. 1000 
innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Lavt volum i Mosjøen har 
sammenheng med omleggingen av fødetilbudet og det akuttkirurgiske tilbudet. 
Samlet forbruk for Mosjøen er betydelig høyere og er blant de høyeste. Lofoten og 
Sandnessjøen har høyest forbruk.  
 
Foran er det redegjort for proporsjonale og sprangvise kostnader. Gitt at en må ha en fast 
kapasitet for å kunne levere tjenester, vil sprangvise kostnader kunne forklare høye 
enhetskostnader i områder med lavt volum. I figur 5 har en derfor sammenstilt volum i egen 
sykehusenhet med kostnadsnivå pr. enhet. Av figuren går det frem at datamaterialet gir noe 
støtte (R2

 

 på 0,313) for at der er en sammenheng mellom høyt forbruk i egen sykehusenhet og 
kostnadsnivået, dvs. at høyt forbruk i egen sykehusenhet gir lavt kostnadsnivå.  
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Tabell 8: DRG-poeng innlagte heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi 2009 pr.  
1000 innbygger fordelt på sykehusområde (kilde SKDE). 

Boområde Folke-mengde 
2008

 Egen sykehus-
enhet 

Andre 
enheter i 
eget 
foretak

Andre 
foretak i 
Helse Nord

Foretak 
utenfor 
Helse Nord 
inkl private

Sum alle 
behandlings-
steder

Sandnessjøen 26 273                       139,5 25,3 73,6 34,4 290,2
Mosjøen 16 328                       124,6 70,5 70,2 33,3 283,8
Rana 32 933                       147,9 19,3 74,8 20,2 264,8
Lofoten 22 196                       141,9 88,9 38,2 27,7 291,7
Stokmarknes 30 029                       140,7 46,7 49,7 20,3 258,4
Narvik 26 748                       117,6 96,4 10,5 18,7 276,8
Harstad 34 577                       163,0 62,3 3,8 16,8 258,0
Hammerfest 46 974                       129,1 8,3 86,8 23,4 248,7
Kirkenes 25 882                       146,7 16,8 80,6 19,3 262,6
Sum 261 940                    139,7 43,5 55,2 23,0 267,5  
 
Figur 5: Forholdet mellom kostnadsnivå og forbruk i 2009 

 
 
I figur 6 er det vist forholdet mellom størrelsen på pasientgrunnlaget i eget område og 
kostnader pr. DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget gir liten støtte (R2

 

 på 
0,015) for at det er slik sammenheng.  
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Figur 6: Forholdet mellom folkemengde og kostnad pr. DRG-poeng i 2009  

 
 
I figur 7 er det vist forholdet mellom selvforsyningsgrad og kostnader pr. DRG-poeng. Av 
figuren går det frem at datagrunnlaget gir litt støtte (R2

 

 på 0,183) for at det er slik 
sammenheng, dvs. at høy selvforsyningsgard gir lave kostnader.  

Figur 7: Forholdet mellom kostnadsnivå og selvforsyningsgrad DRG-poeng 
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Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over 
hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en 
sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller 
høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en 
ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået.  
 
Helse Finnmark HF 
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark HF fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de 
to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 51 mill 
kroner, en reduksjon på om lag 4 mill kroner fra 2009. Om en bruker beste resultat innenfor 
hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 126 mill kroner 
(reduksjon på 7 mill kroner).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 76 (økning på 7) målt mot gjennomsnittet og 207 (økning på 
4) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Videre arbeid med analyse og oppfølging 
i Helse Finnmark bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et 
kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Hammerfest, jfr. Rana  
2. Føde/gyn Hammerfest, jfr. Harstad og Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana og Sandnessjøen  
4. Kirurgi Hammerfest, jfr. Harstad og Rana 
5. Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
6. Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten 
7. Kirurgi Kirkenes, jfr. Rana 
8. Føde/gyn Kirkenes, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen 
9. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jfr. Sandnessjøen 
10. Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. 
11. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 
12. Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes 
13. Høy andel vikarer/overtid for pleiere i Hammerfest og Kirkenes 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Narvik har et kostnadsnivå 8 % over gjennomsnittet, mens Harstad har et kostnadsnivå på 93 
% av gjennomsnittet. Dette er nest lavest. 
 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en kostnadsforskjell på 
om lag 27 mill kroner i 2010, en reduksjon på 22 mill kroner fra 2009. Om en bruker beste 
resultat innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på omlag 86 mill kroner 
(reduksjon på 21 mill kroner). Forskjellen i antall årsverk utgjør 54 (reduksjon på 31) 
sammenlignet mot gjennomsnittet og 174 (reduksjon på 31) sammenlignet mot beste resultat 
innenfor hvert fagområde.  
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Harstad, jfr. kostnader Rana og Narvik 
2. Føde/gyn Harstad, jfr. Vesterålen 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jfr. Rana og Sandnessjøen 
4. Kirurgi Narvik, jfr. Rana og Harstad 
5. Føde/gyn Narvik, jfr. Vesterålen 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jfr. Sandnessjøen 
7. Laboratorie Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Radiologi Narvik, jfr. Sandnessjøen 
9. Drift Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
 
Nordlandssykehuset HF 
Lofoten har i 2010 et kostnadsnivå blant det laveste av alle enhetene i sammenligningen, 
mens Vesterålen har utviklet seg fra å ha et nivå godt under gjennomsnittet til å ha et nivå 
over gjennomsnittet. I forhold til beste resultat innenfor hvert fagområde fremkommer de to 
enhetene med en forskjell i kostnadene på til sammen omlag 53 mill kroner i 2010, en økning 
på 5 mill kroner fra 2009. Vesterålen har en økning på om lag 10 mill kroner mens Lofoten 
har en reduksjon i forskjell på 5 mill kroner. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste 
resultat om lag 102 årsverk, omtrent som i 200. Lofoten har en reduksjon i forskjell på 10 
årsverk mens Vesterålen har en økning på 10. 
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Medisin Lofoten, jfr. Mosjøen 
2. Radiologi Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
3. Drift Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
4. Medisin Vesterålen, jfr. Lofoten og Mosjøen 
5. Kirurgi Vesterålen, jfr. Rana 
6. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Vesterålen, jfr. Sandnessjøen 
7. Laboratorie Vesterålen, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Drift Vesterålen, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
9. Høy andel vikarer/overtid i Lofoten 
10. Høy kostnad pr. årsverk for vikarer/overtid Lofoten 
11. Høy kostnad pr. årsverk for vikarer/overtid Vesterålen 
 
Helgelandssykehuset HF 
Alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for Helse 
Nord. Selv om Rana og Sandnessjøen har økt sine relative kostnadsnivå, har 
Helgelandssykehuset HF et kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse Nord. Mosjøen 
har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå godt over snittet til nå å ha et kostnadsnivå under 
snittet. 
 
Sammenlignet mot beste resultat innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 
sykehusenhetene om lag 82 mill kroner, en økning på 14 mill kroner i forhold til 2009 som i 
sin helhet er knyttet til Rana. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 134 
årsverk, en økning på 10 årsverk i forhold til 2009. Rana har en økning i forskjellen på 18 
årsverk. 
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes 
prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 
1. Føde/gyn Mosjøen, jfr. Vesterålen 
2. Laboratorie Mosjøen, jfr. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen 
4. Medisin Rana, jfr. Mosjøen 
5. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jfr. Sandnessjøen 
6. Radiologi Rana, jfr. Sandnessjøen 
7. Drift Rana, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
8. Medisin Sandnessjøen, jfr. Mosjøen 
9. Kirurgi Sandnessjøen, jfr. Rana 
10. Kostnader til medisinsk materiell i Rana 
11. Lav andel dagopphold og dagkirurgi samt DRG-indeks heldøgn i Sandnessjøen. 
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Styresak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Gunnel Axelsson, 75 51 29 00  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon 
 
 
Innledning 
Gjeldende etiske retningslinjer ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 2. mai 
2007, og senere oppdatert i styremøte, den 22. august 2007, jf. styresak 46-2007 Etiske 
retningslinjer for ansatte i Helse Nord og styresak 78-2006/7 Etiske retningslinjer mot kjøp 
av seksuelle tjenester.  
 
I den forbindelse ønsket styret at implementeringen av retningslinjene skulle evalueres før 
utgangen av 2009. Alle ansatte i Helse Nord ble da spurt i en ”questbackundersøkelse” om 
implementering, kjennskap til og bruk av retningslinjene. Resultatet med samlet vurdering ble 
lagt frem i styremøte i Helse Nord RHF, den 15. desember 2009, jf. styresak 111-2009 
Evaluering av etiske retningslinjer – Helse Nord. Styret stilte da krav om at retningslinjene 
skulle revideres og gjøres mer kjent og mer tilgjengelige for ALLE ansatte i Helse Nord. 
Arbeidet ble besluttet gjort innenfor rammen av prosjekt Verdibasert hverdag.  
 
Etiske retningslinjer gjelder for styrer og alle ansatte i Helse Nord. De er av overordnet 
karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte. De 
aller fleste av Helse Nords ansatte er i tillegg underlagt egne yrkesetiske retningslinjer.  
 
Helse Nord RHF har på lik linje med andre regionale helseforetak inngått avtaler på nasjonalt 
nivå med LMI (Legemiddelindustriforeningen) og LFH (Leverandørforeningen for 
helsesektoren). 
 
Retningslinjene er et viktig verktøy for ledere, medarbeidere og styremedlemmer, som sier 
hvordan Helse Nord som organisasjon ønsker at den enkelte skal opptre og forholde seg.  
 
Arbeidsprosess 
Et første revidert forslag ble sendt på høring til konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
(KTV/KVO) i Helse Nord RHF, til helseforetakene gjennom direktørene og til klinisk 
etikkomité (KEK). 
 
Formelle høringssvar er levert fra KTV/KVO og fra KEK i Helse Finnmark HF, se vedlegg.  
 
I det forslaget som nå foreligger er det tatt hensyn til høringsuttalelser og uformelle 
synspunkter via e-post, se vedlegg om oppsummering av e-postuttalelser.  
 
Endringer og høringssvar 
Revideringen av retningslinjene er stort sett redaksjonelle. Retningslinjene er skrevet i  
”Du-form” for mer direkte å rette seg til den enkelte, og rekkefølgen er noe endret for å få en 
mer logisk skriving. 
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”Åpenhet” som eget område utgår, og ”Representasjon i inn og utland” er endret til ”Kjøp av 
seksuelle tjenester”.  

Endringer: 

 
Områdene som omhandler ”Gaver, kurs, - kongresser og konferanser” er tilpasset de 
nasjonale avtalene med LMI og LFH.  Formuleringen som er valgt er tilsvarende den som er 
brukt i avtalene og vil gi nødvendig rom for kongresser osv. 
 
Vedrørende ”Varsling av kritikkverdige forhold”: Her legges det til rette for anonym varsling. 
 
Nye områder er Forskning og publisering med link til forskningsetikkloven og Etisk 
rekruttering. Dette er i samsvar med bestilling i Oppdragsdokumentet til RHF 2011. 
 
Flere linker til lover på Internett er satt inn i teksten etter anbefaling fra høringsuttalelse. 
 
Planen er at retningslinjene skal gjøres tilgjengelige for e-læring på helseforetaksnivå, og at 
de også lages i form av en trykksak. 
  
Kvalitet – trygghet – respekt 
De reviderte retningslinjene speiler tydeligere alle våre fire hovedoppgaver, i tillegg til 
behandling og pleie også forskning, opplæring og undervisning. 
 
Etikk er en viktig del i kvalitetsarbeidet, og gjennom denne revidering av retningslinjene vil 
dette fremme en økt kvalitet generelt. 
 
Etiske retningslinjer som er oppdatert og mer lett tilgjenglige vil skape en større trygghet for 
den enkelte. 
 
Hvordan vi som Helse Nord medarbeidere og styremedlem skal opptre og forholde oss og 
vise respekt for våre brukere, våre samarbeidspartnere, våre studenter, er nå presentert på en 
tydeligere måte. 
 
Medbestemmelse 
Revisjon av etiske retningslinjer i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. mai 2011 med følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene viser til det framlagte forslag og slutter seg til forslag til Etiske retningslinjer i Helse 
Nord, med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
Konklusjon 
Det anbefales at styret vedtar de reviderte etiske retningslinjer for Helse Nord, og at de gjøres 
lett tilgjengelig gjennom e- læring og trykksak. 
 
 

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

1. Styret vedtar de reviderte etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer i 
Helse Nord, slik de ble lagt frem i denne saken. 
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2. Etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer oversendes helseforetakene, 
og de gjøres lett tilgjengelig, f. eks. gjennom publikasjon på Helse Nord’s hjemmesider, e-
læring og egen trykksak. 

 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Etiske retningslinjer for Helse Nord, revidert – utkast 
  Høringssvar fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF  

og klinisk etikkomité i Helse Finnmark HF 
Oppsummering synspunkter på e-post fra adm. direktør og leder klinisk  
etikkomité i Universitetssykehuset Nord-Norge HF                       
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Etiske retningslinjer for Helse Nord 

De etiske retningslinjene gjelder for deg som er ansatt eller styremedlem i Helse Nord.  De 
gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer du er underlagt. 
Samlebegrepet ”Helse Nord” omfatter alle helseforetakene og RHF-et i 
foretaksgruppen. Retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle 
rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte.  

  
Verdigrunnlag 
Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som 
innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, 
seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskning, utdanning, opplæring 
av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. Helse Nords virke skal i alle 
sammenhenger være basert på våre verdier, som er: 

• Kvalitet i prosess og resultat 
• Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 
• Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 

Helse Nord er et arbeidsfellesskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, våre mål 
og våre verdier. Vår etikk og vårt miljø-, og samfunnsansvar skal være synlig internt og 
eksternt. 
  
Stolthet og lojalitet 
Helse Nord ønsker å fremme en kultur med stolte og lojale medarbeidere. Rettsregler, etiske 
retningslinjer og lederbeslutninger er noen ytre rammer som gjelder for den enkelte 
medarbeiders virke.  
 
Lojalitetsplikt betyr ikke at du må følge pålegg som er ulovlige. Du både kan og bør reise 
nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas slik at saksforberedelsen gir et mest mulig 
komplett bilde av ulike hensyn og verdier i saken. Når beslutninger så er tatt, forventes det at 
disse blir fulgt. 
 
Ytringsfrihet 
Alle har en grunnleggende rett til å ta del i den offentlige debatt. Det er viktig at du med din 
fagkunnskap bidrar i samfunnsdebatten.   
 
Når du deltar i det offentlige ordskiftet, må dette gjøres innenfor foretakets 
kommunikasjonsstrategi. Som ansatt må du vurdere grensegangen mellom ytringsfrihet og 
lojalitetsplikt.  
 
Når du ytrer deg offentlig skal du alltid presisere at uttalelsen står for egen regning hvis 
personlige synspunkter fremmes. 
 
Habilitet 
Det er avgjørende for tilliten til Helse Nords virksomhet at det ikke kan reises tvil om at en 
hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av dine personlige interesser. 
Du skal derfor gjøre deg kjent med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel II, og 
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forholde deg til disse. Samarbeid mellom Helse Nord og eksterne aktører skal foregå på en 
slik måte at verken pasienter, pårørende, studenter, eksterne forbindelser eller samfunnet for 
øvrig kan trekke foretaket eller din uavhengighet i tvil. 
 
Varsling om kritikkverdige forhold 
Du skal varsle om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet 
mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter. 
Varsling skal normalt skje til nærmeste leder, men kan også skje til andre overordnete, 
tillitsvalgte/verneombud eller internrevisjonen. Om nødvendig kan du varsle anonymt. Hvis 
spesielle forhold gjør det vanskelig å ta saken opp internt, kan du varsle offentligheten, for 
eksempel offentlig kontroll- eller tilsynsmyndighet, politi eller media.  
  
Dersom du vurderer å varsle, bør du stille deg selv spørsmål bl.a. om hva motivet for 
varslingen er og om forholdet objektivt sett må vurderes som alvorlig.  
 
Varsling skal ikke medføre interne sanksjoner. 
 
Forvaltning av Helse Nords ressurser   
Helseforetakets ressurser skal forvaltes mest mulig rasjonelt. Enhver må vurdere om 
ressursene brukes på fornuftig og formålstjenlig måte.  
 
Innkjøp 
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter gjelder for alle kjøp du 
gjennomfører eller er involvert i. Regelverket legger til rette for at du skal kunne opptre slik at 
allmennheten får tillit til at store og små innkjøp skjer på en riktig og samfunnstjenlig måte. 
Du er derfor forpliktet til å følge regelverket og være lojal til inngåtte avtaler. 
 
Gaver og andre fordeler  
Hovedregelen er at du ikke skal motta gaver, verken for deg selv eller andre.  
Dette omfatter også mottak av, eller legge til rette for å motta, reiser, hotellopphold, 
bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller av giveren 
ment til, å påvirke dine tjenestehandlinger.  
 
Du skal heller ikke gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet eller ment til å påvirke 
mottakerens tjenestehandlinger, eller bruke din stilling til å skaffe deg eller andre en 
uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuelle fordeler ikke vil påvirke dine 
tjenestehandlinger. 
 
Påskjønnelser som f.eks. blomster og annet som ikke har omsetningsverdi, og som åpenbart 
ikke har til hensikt å påvirke din tjenesteutøvelse kan du ta imot. Andre gaver må vurderes 
opp mot Helsepersonelloven og inngåtte avtaler som for eksempel med 
Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)   

Mer informasjon:  
  

Forskrift om gaver mv. til helsepersonell,  
Avtale med Legemiddelindustriforeningen (LMI) 
Avtale med leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) 
 
Kurs, kongresser og faglige møter 
Det er positivt om virksomheter, enheter, faggrupper og du som fagperson deltar eller bidrar 
faglig i kurs, kongresser og faglige møter. Invitasjonen skal gå til foretaket og det skal fremgå 
av invitasjonen hvem som arrangerer og betaler en aktivitet. Du som ansatt har ansvar for 
klarering, foretaket må godkjenne aktiviteten og skal kunne dokumentere godkjente 
aktiviteter.  
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Reise- og oppholdsutgifter ved deltagelse på kurs og kongresser skal som hovedregel dekkes 
av helseforetaket. Forutsetningen for eventuelle unntak er blant annet at arrangementet er 
vesentlig for faglig oppdatering og for helseforetakets samlede kompetanseutvikling og 
strategi. 
  
Kurs, seminarer, kongresser og faglige møter i egen regi av foretaket skal som regel 
arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra leverandører eller mulige 
leverandører. 
 
Hvis helseforetaket på annen måte involveres i arrangementer, for eksempel når en 
fagforening, leverandør eller potensiell leverandør spør om faglig bistand, bruk av 
helseforetakets lokaler eller lignende, skal dette avklares i forkant og synliggjøres skriftlig.  
 
Avtalene med Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Leverandørforeningen for 
helsesektoren (LFH), skal følges.   
 
Kjøp av seksuelle tjenester 
Når du representerer Helse Nord er det ikke tillatt å kjøpe seksuelle tjenester verken i Norge 
eller i utlandet. Dette gjelder så vel innenfor eller utenfor arbeidstid. 
 
Etisk rekruttering 
Global mangel på helsepersonell og skjev fordeling mellom land fører blant annet til at store 
befolkningsgrupper i utviklingsland ikke får helsetjenester. Norge har forpliktet seg til ikke 
aktiv rekruttering av helsepersonell fra land som selv har mangel på slikt personell, og det 
forutsettes at all rekruttering skjer i samsvar med WHOs internasjonale retningslinjer for etisk 
rekruttering.  
  
Bistillinger og bierverv 
Det er positivt om du påtar deg eksempelvis undervisnings- og forskningsoppgaver ved 
universitet og høgskoler. Bistillinger eller andre oppgaver skal likevel ikke skape tvil om din 
integritet eller ansettelse i Helse Nord. Dette betyr at du ikke kan gå inn i bistillinger som står 
i konkurranseforhold til egen virksomhet, eller har et omfang som gjør at det går ut over ditt 
ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur eller 
andre ressurser med mindre dette er avtalt på forhånd.  
  
Bistillinger og bierverv avklares i forkant med nærmeste leder. I tilfeller hvor dobbel lønn er 
aktuelt (honorar fra biarbeidsgiver + lønn fra hovedarbeidsgiver) skal eventuell trekk i lønn 
fra hovedarbeidsgiver avklares. 
 
Du må heller ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som konkurrerer med, eller har et 
forretningsmessig forhold til, helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak.  
 
Forskning og publisering 
Forskningsetikkloven gjelder for all vår forskningsvirksomhet. Vancouver-reglene for 
forfatterskap ved publisering av vitenskapelige arbeider skal alltid følges.  
 
Mer informasjon: 
Vancouver reglene 
Forskningsetikkloven 
 
(Vedtatt av styret i Helse Nord RHF 2. mai 2007. Oppdatert 22. august 2007 og xx.xx 2011.) 
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Organisasjon Navn: Telefon: Mobil: e-post: 
Akademikerne Fredrik Sund  90 16 70 28 fredrik.sund@helse-nord.no 
LO-stat Kari B. Sandnes  41 22 49 94 kari.sandnes@helse-nord.no 
SAN Tove Elisabeth Svee  97 60 28 85 tove.elisabeth.svee@helse-nord.no 
Unio Sissel Alterskjær  99 03 60 88 sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no 
YS Spekter Ann-Mari Jenssen 75 42 40 93 97 58 10 79 ann-mari.jenssen@helse-nord.no 
Vernetjenesten Trine Merete Hansen  48 19 61 28 trine.merete.hansen@unn.no  
 

                                               

             
          

            
                                               KVO 
                                                                                                                       
 
 
KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF 
KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF   Dato: 12. mai 2011 
 

 
 

HØRING – ETISKE RETNINGSLINJER HELSE NORD 
 
Vi viser til høringsbrev av 090211 og reviderte etiske retningslinjer av samme dato som er 
sendt ut til høring og vil gjerne gi vår uttalelse slik vi er invitert til. 
 
Først av alt si oss enig og fornøyde med at denne også sendes på høring hos KEK på HF nivå. 
 
Vi støtter at det reviderte forslaget er endret til ”DU” form, og at dokumentet er kortet ned. 
Dette gjør at hver enkelt ansatt lettere kan få et eierforhold til Helse Nords etiske 
retningslinjer. 
 
KTV/KVO har bedt om innspill fra tillitsvalgte i HFene og vi har blant annet fått  
innspill som gir uttrykk for at ordet ”skal” benyttes ofte. Vi ber om at det rent generelt kan 
sees på om det er muligheter for å bytte ut ordet ”skal” med ordet ”bør” eventuelt benytte 
setningen "du har et særskilt ansvar for....". 
 
I tillegg ønsker vi å komme med noen synspunkter til noen av punktene i etiske retningslinjer. 
 
Ytringsfrihet: Vi mener at dette punktet bør omformuleres slik at det ikke fremkommer som 
negativt at man deltar i en offentlig debatt. 

Grensen mellom ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt, innebærer mange skjønnsmessige 
vurderinger og det er vanskelig å si noe kortfattet om hvor grensen går.  
Måten innskrenkningene i ytringsfriheten er formulert på i de etiske retningslinjene, kan 
imidlertid kanskje synes å være unødvendig uklare. Dette vil i seg selv kunne være med på å 
skape en usikkerhet for de ansatte på en slik måte at de kanskje vegrer seg for å uttale seg i en 
større grad enn det egentlig er grunnlag for.  
Dette vil i så fall være uheldig og bør forsøkes unngått. 

Vi anbefaler at det legges ved en link til Grunnlovens § 100 om Ytringsfrihet og Helse Nords 
vedtatte kommunikasjonsstrategi. 

 

Varsling om kritikkverdige forhold: Vi foreslår at dette avsnitt omformuleres. Avsnittet kan 
oppfattes som en advarsel mot å varsle. Vi anbefaler her å legge ved link til Arbeidstilsynet, 
for eksempel 
 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257 
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Gaver og andre fordeler  
Vi er enig i prinsippet i dette punktet, men vi gjør oppmerksom på at kronebeløpet i Helse 
Nord`s etiske retningslinjer ikke er i samsvar med hva som vises til i forarbeidet til 
helsepersonelloven § 9 andre ledd om gaver fra pasient til helsepersonell, her antydes det at 
en grense bør gå ved ca. 1000 (tusen) 1998-kroner. Departementet antar at det ved 
vurderingen av hvor grensen skal gå for gaver fra industri, leverandører og andre, vil kunne 
være relevant å se hen til den beløpsgrensen som er antydet for gaver fra pasienter. 
Departementet understreket at dette vil måtte vurderes konkret, og at en ren pengegave som 
gis fra legemiddelindustri til helsepersonell lettere vil sies å være utilbørlig enn dersom 
tilsvarende pengegave ble gitt fra en pasient som er tilfreds med utført helsehjelp. 
Det kan derfor synes som om det trenges en presisering på at det er valgt en annen 
beløpsgrense i Helse Nord. 

 
 

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
 
 
Fredrik Sund    Ann-Mari Jenssen   Tove Elisabeth Svee  
Akademikerne   YS Spekter   SAN 
(sign.)    (sign.)    (sign.) 
 
 
Sissel Alterskjær   Kari B.Sandnes   Trine Hansen  
Unio    LO-stat   Konsernverneombud 
(sign.)    (sign.)    (sign.) 
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Klinisk etikk-komité 
v/Kari Milch Agledahl 
kari.agledahl@helse-finnmark.no 
 
Helse Nord 
v/prosjektleder Gunnel Axelsson 
 
Høringssvar etiske retningslinjer for Helse Nord, deres ref 2011/43 
Vi viser til invitasjon til å kommentere høringsutkastet til revisjon av felles etiske 
retningslinjer for Helse Nord, og har følgende kommentarer: 

1) Det står under "omdømme": "Det er ditt ansvar å utføre dine oppgaver og opptre utad 
på en etisk forsvarlig måte, som ivaretar Helse Nords og det offentlige helsevesenets 
renommé." Vi reagerer på at å opptre etisk er begrunnet i ivaretagelsen av Helse Nords 
renommé. Vi oppfatter at formuleringen blander regler av hensyn til bedriften og 
reelle etiske regler.  

2) Kjøp av seksuelle tjenester, etisk rekruttering og lojalitetsplikt står side om side. Vi 
har diskutert om lojalitetsplikten virkelig et etisk hensyn? Dersom lojalitetsplikt, 
innkjøp og bistillinger virkelig skal reguleres av etiske retningslinjer, burde man 
bestrebe seg på å begrunne reglene etisk (og ikke av generelle hensyn til foretaket).  

3) Punktet om gaver veldig strengt: "Alkoholholdige gaver eller gaver med verdi over 
NOK 100,- eller den til enhver tid gjeldende beløpsgrense som er fastsatt i LMI/LFH, 
skal ikke mottas uten aksept fra nærmest overordnet leder. Strengt tatt vil vel det bety 
at man ikke kan ta imot et krus eller en konfekteske e.l. når man f.eks. har holdt et 
foredrag? Dette er strengere enn lovteksten det er henvist til. 

4) Verdigrunnlag: Det kom forslag om at "Seksuell legning" må inn som en av 
presiseringene under dette punktet. Begrunnelsen er at dette er noe som inngår i FNs 
diskrimineringskriterier. (Spørsmålet er aktuelt for eksempel i forbindelse med 
assistert befruktning, der lesbiske på lik linje med heterofile par skal kunne få 
inseminasjon siden 2009.) Her var det imidlertid ulike syn i komiteen, der andre mente 
at for mange presiseringer ikke er ønskelig. For detaljerte presiseringer kan virke som 
detaljstyring som kan tilsløre at det er et etisk grunnlagsdokument det er snakk om, 
samt at det kan slå uheldig ut overfor grupperinger som ikke er listet opp. 

5) Verdigrunnlag – videre: Komiteen ønsker presiseringen ”kulturell og religiøs 
bakgrunn” som en kategori: ” Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-
Norge og på Svalbard, som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av 
økonomi, sosial status, alder, kjønn og kulturell, religiøs eller etnisk bakgrunn. 

6) Varsling av kritikkverdige forhold: Vi foreslår at varsel også kan skje til Helsetilsynet/ 
Fylkeslegen. Det ble reist forslag om at det bør komme inn noe om brudd på 
forsvarlighet i følge Helsepersonellovens §6. 

7) Kjøp av seksuelle tjenester: Det ble kommentert at begrunnelsen er noe uklar og burde 
vært bedre begrunnet.. Slik det står nå, kan det oppfattes som om kjøp av sex er ok 
ellers, bare ikke når man er representant for Helse Nord. Kjøp av sex er et lovbrudd, 
også om det skjer utenlands. Det ble reist forslag om å konkretisere at også kjøp av 
pornografisk-betal-tv på hotell der man bor i forbindelse med tjenestereise er kjøp av 
seksuelle tjenester. Her var det uenighet innad i komiteen, der andre medlemmer ikke 
ønsker for sterk detaljstyring i et dokument om etiske retningslinjer. 

 
Vennlig hilsen Karen Lorentzen, referent 
karen.lorentzen@helse-finnmark.no 
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Oppsummering innkomne synspunkter via e-post fra direktør og leder for KEK, UNN HF. 
 
 
 
 
 
 

 
Redaksjonelle synspunkter 

Leder for KEK mener at - ” Besluttingen om å føre retningslinjene i ”du –form” virker lite gjennomtenkt. 
Etter min oppfatning innebærer denne tilnærmingen en tilsløring av retningslinjenes intensjon og som 
et forsøk på å gjøre budskapet "hyggelig ”.  
 
Arbeidsgruppen har fått flere positive synspunkter på dette og har valgt å beholde skrivingen  i ”Du” 
form. 
 
 

 
Synspunkter vedrørende ”Kurs, kongresser og faglige møter”  

Direktør mener at - ”Problemet oppstår når faglige foreninger arrangerer slike møter så tett integrert i 
sykehusets virksomhet at det blir uklart hvem som egentlig er arrangør. Eksempel: Nordisk 
øyelegeforening arrangerer sin årlige kongress i Tromsø. Foreningens styre står som arrangør, men 
arrangementskomiteen er alle øyeleger ansatt på UNN, og møtet foregår i UNNs og/eller UiTs lokaler, 
med støtte fra leverandørindustrien. Er det lov, eller er det ikke lov?? Hvis det ikke er lov, stiller vi oss 
på sidelinjen i det internasjonale fagmiljøet, og Tromsø blir uaktuell som internasjonal kongressby”. 
 
Arbeidsgruppen har omformulert dette delvis, men mener at retningslinjer er av slik karakter 
at de skal gi retning og ikke svar på om ”det er lov eller ikke lov”. Nettopp for å sikre at det 
ikke oppstår uheldige sammenblandinger av roller og/eller bindinger, er vurdering i det 
enkelte tilfelle nødvendig. Formuleringen gir nødvendig rom for kongresser mv, og vi har 
derfor valgt å beholde den som den er, også fordi den er tilsvarende formuleringen brukt i 
inngåtte avtaler med LMI og LFH. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-48/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m.,  
jf. styresak 61-2011/1, 2 og 3 

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 
4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling 
5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet 
6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om tilleggsanskaffelse 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, orientering om anskaffelsen 

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

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-48/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-48/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 25. mai 2011 
Arkivnr.: 2010/916-53/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for  

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.  
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oversikten ble første gang lagt frem til styrets 
orientering i styremøte, den 18. november 2009, jf. ovennevnte styresak. 
 
Vedlagt oversendes en oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i 
Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den 
refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en styresak må 
utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. direktør til 
styret. 
 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Investeringsplan – 
rullering 

o ref. styresak 16-2011 Planlegging, 
prioritering og iverksettelse av store 
byggeprosjekter i Helse Nord, punkt 3 i 
vedtaket: … Innfasing med fastsettelse 
byggestart og driftsstart for prosjektene 
legges frem for styret sammen med 
rulleringen av investeringsplanen i juni 2011. 

JUN2011 • Samarbeid om dette foregår i planutvalget 
under ledelse av Jann-Georg Falch.  

• Første møte om dette ble avholdt 
04APR2011 med adm. direktør tilstede. 

• Planpremissene (investeringsplan, plan 
212 med mer) blir én styresak som l egges 
frem i JUN2011 som planlagt. 

Plan 2012-2015 o ref. styresak 103-2009 Plan 2010-2013, 
vedtakets pkt. 3: Som ledd i styrkingen av 
kronikeromsorgen skal en ha utarbeidet 
konkrete mål for økning av innsatsen overfor 
lungesyke, pasienter med behov for 
nyreerstattende behandling og pasienter med 
sykelig overvekt i løpet av 2010 og tiltakene 
innarbeides i rulleringen av planen for 2011-
2014. 

JUN2011 • Samarbeid om dette foregår i planutvalget 
under ledelse av Jann-Georg Falch.  

• Første møte om dette ble avholdt 
04APR2011 med adm. direktør tilstede.  

• Planpremissene (investeringsplan, plan 
212 med mer) blir én styresak som l egges 
frem i JUN2011 som planlagt. 

Etablering av 
inntektsfordelingsmodell 
for TSB og psykiatri 
(undertittel: Utvidelse 
inntektsfordelingsmodell) 

o jf. styresak 84-2007 – pkt 6: Styret vedtar at 
det hvert tredje år vurderes om 
volumgrunnlaget for abonnementet justeres, 
slik at det kan korrigeres for vesentlige 
endringer av interne gjestepasientstrømmer. 
Slike revisjoner av modellen skal forelegges 
styret for vedtak. 

o jf. styresak 107-2008 – pkt 2: I tråd med 
tidligere vedtak skal 
inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 
2009.  

JUN2011 • Utredning fra prosjektgruppen ble 
godkjent av styringsgruppen 06APR2011.  

• Overlevert til prosjekteier (adm. direktør) 
11APR2011, slik det følger av 
fremdriftsplanen.  

• Utredningen sendes på høring til HF-ene 
og brukerutvalg 

• Styresak i JUN2011 som planlagt. 

Bruk av 
opptrappingsmidler til 
tverrfaglig spesialisert 

o jf. styresak 22-2010 Bruk av 
opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i 

JUN2011  
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behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) 
i Helse Nord, oppfølging 
avstyresak 13-2009 og 
styresak 22-2010 

Helse Nord, vedtakets punkt 2: Adm. direktør 
følger opp bruken av de gitte bevilgninger til 
TSB, og styret informeres om bruken av 
midlene innen utgangen av 2010. 

Helgelandssykehuset HF – 
brudd på 
spesialisthelsetjenesteloven 
§ 2-2, iverksatte tiltak – 
oppfølging av styresak 40-
2011/2 Referatsaker 

o Statens helsetilsyn har funnet at 
Helgelandssykehuset HF ved behandling av 
xxxxx, har brutt forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

o I styresak 40-2011/2 Referatsaker (brev fra 
Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. 
avslutning av tilsynssak – brudd på 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2) ber styret 
om en tilbakemelding på hvilke tiltak som er 
iverksatt for å rette opp feilene og for å 
unngå at slike eller lignende hendelser skjer 
igjen i foretaksgruppen. 

JUN2011  

Internrevisjonsrapport 
12/09: Forvaltning av 
inventar og utstyr i 
foretaksgruppen – 
oppfølging av styresak 40-
2010 

o ref. styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport 
12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i 
foretaksgruppen, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om senest i løpet av våren 2011 å bli 
orientert om status i de problemstillinger som 
tas opp i rapporten. 

JUN2011  

Internrevisjonsrapport 
15/09: Etterlevelse av 
regelverket for offentlige 
anskaffelser i 
foretaksgruppen – status i 
problemstillinger fra 
rapporten, oppfølging av 
styresak 75-2010 

o ref. styresak 75-2010, vedtakets punkt 5: 
o Styret ber om i løpet av våren 2011 å bli 

orientert om status i de problemstillinger som 
tas opp i rapporten. 

JUN2011  

Internrevisjonsrapport o ref. styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport JUN2011  
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07/2010: Internkontroll 
ved behandling av 
helseopplysninger i Helse 
Nord, oppsummering – 
oppfølging av styresak 20-
2011 (fremdriftsplan for 
gjennomførte og planlagte 
tiltak) 

07/2010: Internkontroll ved behandling av 
helseopplysninger i Helse Nord, 
oppsummering, vedtakets punkt 2: 

o Styret ber adm. direktør sørge for at styret før 
sommeren 2011 får presentert en 
framdriftsplan som viser gjennomførte og 
planlagte tiltak for forbedring av 
internkontrollen, i samsvar med 
internrevisjonens anbefalinger.  

o Tidsperspektivet i framdriftsplanen bør ikke 
overstige ett år. 

Regional handlingsplan for 
nyremedisin, ref. styresak 
52-2011/7  

o ref. styresak 52-2011/7 – avsnitt om videre 
prosess: Videre vil den bli behandlet i 
dialogmøte mellom fagavdelingen og 
KTV/KVO samt høring blant de berørte 
brukerorganisasjonene, og den fremmes 
deretter som vedtakssak i styremøtet i juni 
2011. 

JUN2011  

Ventetider i barne- og 
ungdomspsykiatrien, 
iverksettelse av tiltak – 
oppfølging av styresak 
111-2010 

o ref. styresak 111-2010, vedtakets punkt 6: 
Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret 
innen utgangen av juni 2011 med beskrivelse 
av de tiltak som er iverksatt, når planer fra 
helseforetakene og kvalitetsdata for hele 
2010 foreligger. 

innen utgangen 
av JUN2011 

• Tilbakemelding fra HF-ene innhentes i 
forhold til vedtaket i saken.  

• Arbeidet med å skrive en styresak 
påbegynnes i disse dager. 

Anskaffelse 
rehabiliteringstjenester – 
orientering 

o jf. styresak 143-2010 Eventuelt, punkt 1: 
Styremedlem Alf E. Jacobsen ba om en 
orientering rundt anskaffelsen av 
rehabiliteringstjenester, når denne prosessen 
er helt avsluttet. Det vil da bli lagt frem en 
orienteringssak.  

JUN/AUG2011 • Orienteringssaken settes opp, når alle 
klager er ferdigbehandlet. 

Byggeprosjekter i Helse 
Nord 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 

AUG2011 • Følges opp rutinemessig av Tor-Arne 
Haug. 
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30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og kostnadsutvikling 
for prosjektene hvert tertial. Dersom det 
oppstår avvik av betydning, skal dette 
rapporteres særskilt. 

Nybygg Helse Finnmark 
Kirkenes, endelig 
finansieringsplan 

o jf. styresak 131-2010 Nybygg Helse 
Finnmark Kirkenes – godkjenning av 
konseptrapport, pkt 4 i vedtaket: Styret ber 
om at adm. direktør legger fram endelig 
finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og 
omsorgsdepartementet, før forprosjektet 
påbegynnes. 

o ref. styresak 16-2011 Planlegging, 
prioritering og iverksettelse av store 
byggeprosjekter i Helse Nord, punkt 4 i 
vedtaket: Oppstart av forprosjekt i Kirkenes 
avventes til etter at Helse- og 
omsorgsdepartementets eierdialog med Helse 
Nord om konseptrapporten er gjennomført, 
og den faglige myndighetsvurdering og 
godkjenningen foreligger. Styret ber adm. 
direktør legge frem budsjett for et 
forprosjekt, når tilbakemelding og faglig 
godkjenning foreligger. 

AUG/SEP2011 • Vi avventer tilbakemelding fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). 

• Det vil bli etterspurt i oppfølgingsmøtene 
HOD. 

• Følges opp av ansvarlig saksbehandler. 

Lokalsykehusstrategi, 
oppfølging av styresak 47-
2010 
 
 
 

o jf. styresak 89-2008 Lokalsykehusstrategi, 
vedtakets punkt 2 

o jf. styresak 47-2010 Lokalsykehusstrategi – 
høring  

foreløpig 
OKT2011  
 
 

• Etter styreseminar med Helse Vest RHF i 
MAI2011 

• Det lages sak til styret høsten 2011,der vi 
sammenfatter vedtatte planer og foreslår 
videre oppfølging i samlet strategi. 
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Anbudsprosesser i Helse 
Nord – klagehåndtering, 
oppfølging av styresak 46-
2011 

o ref. styresak 46-2011, vedtakets punkt 2: 
o Styret ber om å få lagt frem en styresak som 

omhandler håndtering av klager i forbindelse 
med anskaffelser. 

o ref. oppfølgingspunkter fra styremøte 
27APR2011:  

o Styret ber om en tilleggssak som drøfter 
håndtering av klager i forbindelse med 
anskaffelser (runde 1). Et uavhengig organ 
med f. eks. 3 eksterne personer som kan se på 
klagene uhildet. 

høsten 2011?  

Fullmaktsstrukturen i HF-
ene, oppfølging avstyresak 
67-2008 og styresak 76-
2009 

o jf. styresak 76-2009 Oppfølging av 
internrevisjonsrapport nr. 13/2008: 
Fullmaktsstrukturen i HF-ene, jf. styresak 67-
2008, vedtakets punkt 2: Revisjonskomiteen 
bes om å vurdere en oppfølgingsrevisjon av 
fullmaktsstrukturen i helseforetakene i løpet 
av 2011. 

i løpet av 2011 • Regional arbeidsgruppe har oppdatert og 
utviklet denne delen av 
økonomireglementet som er oppdatert.  

• Nytt reglement er under implementering i 
RHF-et, Helse Finnmark HF, 
Sykehusapotek Nord HF, Helse Nord IKT 
og Helgelandssykehuset HF.  

• Saken settes opp etter sommeren. 
Internrevisjonsrapport nr. 
07/2009: Kvalitetssystem – 
dokumentstyring og 
avviksbehandling – 
oppsummering, oppfølging 
av styresak 24-2010, 87-
2010 og 51-2011 

o ref. styresak 51-2011, vedtakets punkt 2: 
o Styret ber om ny statusorientering på de 

anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 6.3 
som det fortsatt arbeides med å gjennomføre, 
innen utgangen av 2011. 

innen utgangen 
av 2011 

 

Seniorpolitikk – evaluering o jf. styresak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse 
Nord –”Vi trenger deg og din kompetanse”, 
vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør 
sørge for at det rapporteres på innført 
seniorpolitikk for 2009 gjennom årlig 
melding. Adm. direktør bes evaluere 

innen utgangen 
av 2011 

• Forvaltningsgruppen for seniorpolitikken 
har hatt et første møte nå på våren for å 
drøfte hvordan en skal gjennomføre 
saken.  

• Det vil vel skje i en prosess, hvor også 
tillitsvalgte trekkes med.  
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seniorpolitikken innen utgangen av 2011. • Høsten 2011 (NOV2011) er saken 
planlagt fremmet for styret i Helse Nord 
RHF. 

Byggeprosjekter i Helse 
Nord 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og kostnadsutvikling 
for prosjektene hvert tertial. Dersom det 
oppstår avvik av betydning, skal dette 
rapporteres særskilt. 

DES2011 • Følges opp rutinemessig av Tor-Arne 
Haug. 

Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord, oppfølging av 
styresak 31-2011  

o ref. styresak 31-2011 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid, 
punkt 3 og 4 i vedtaket: 

o 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. 

o 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.  

FEB2012 • Det arbeides med oppfølging av saken.  
• Planlagt styresak i FEB2012. 

Smittevernplan 2012 – 
2015 

o jf. styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-
2011 i Helse Nord 

FEB2012 • Arbeidet med revisjon av 
smittevernplanene er under oppstart.  
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• Planforslag skal foreligge innen utgangen 
av 2011.  

• Planlegges styrebehandlet FEB2012. 
Mulighetsstudie for 
alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i 
Helse Nord – evaluering, 
oppfølging av styresak 59-
2010 

o jf. styresak 59-2010, vedtakets pkt. 4: Styret 
forutsetter videre at det gjennomføres en 
evaluering av mulighetsstudien innen 
utgangen av 2011. Rapport som 
oppsummerer de gjennomførte tiltak og 
måloppnåelse legges frem for styret i første 
halvår 2012. 

første halvår 
2012 

• Vil bli fulgt opp som forutsatt av Tor-
Arne Haug. 

Helse Nord IKT – 
evaluering 

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: 
Våren 2007 fremlegges en evaluering.  

o ref. styremøte 19NOV2008 – muntlig 
orientering AD: Saken utsettes til 2009/2010. 

o ref. styremøte 24MAR2011: Saken utsettes. 
Styringsgruppen skal fungere i ca. ett år, før 
evalueringen gjennomføres.  

våren 2012  

Internrevisjonsrapport 
07/2010: Internkontroll 
ved behandling av 
helseopplysninger i Helse 
Nord, oppsummering – 
oppfølging av styresak 20-
2011 og senere styresak 
(status i arbeidet) 

o ref. styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 
07/2010: Internkontroll ved behandling av 
helseopplysninger i Helse Nord, 
oppsummering, vedtakets punkt 3: Styret ber 
videre om å bli orientert om status for vedtatt 
framdriftsplan senest innen utgangen av juni 
2012. 

innen 
JUN2012 

 

Regional plan for 
helsemessig og sosial 
beredskap, hovedrevisjon 

o ref. styresak 22-2009 Rullering av regional 
plan for helsemessig og sosial beredskap for 
2009-2013, vedtakets punkt 3: Planen 
oppdateres kontinuerlig og underlegges 
hovedrevisjon i 2012. 

2012 • Planarbeidet er ikke startet opp. 
• Oppstart høsten 2011. 
• Behandling i styret før sommeren 2012. 
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Andre styresaker  
– rullerende eller ikke datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
Organisering av legetjenesten ved 
kirurgisk virksomhet ved to 
lokalsykehus, oppfølging av styresak 
49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 

o Styresak, når alle avvikene er lukket! ikke 
tidfestet 

 

Pensjonsvilkårene for adm. direktør 
– endring, oppfølging av styresak 
85-2010  

o ref styresak 85-2010 Lønnsjustering adm. 
direktør:  

o Styreleder skal undersøke muligheten for 
endring i pensjonsvilkårene for adm. direktør. 

ikke 
tidfestet 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, kostnadsramme, 
oppfølging av styresak 73-2010, 
132-2010 og 47-2011 

o ref. styresak 47-2011, vedtakets punkt 3:  
o Styret vurderer kostnadsnivået til å være for 

høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å 
redusere kostnadene i samarbeid med 
helseforetaket. Styret vil komme tilbake til 
endelig kostnadsramme, når dette arbeidet er 
gjennomført. 

ikke 
tidfestet 

 

Bilambulansetjenesten – evaluering o ref. styresak 52-2009 Kartlegging av 
bilambulansetjenesten perioden 2004-2008, 
vedtakets punkt 1: … Rapporten skal inngå som 
et av grunnlagene i en kommende evaluering. … 

o ref. styresak 105-2009/3 og styrets behandling 
av oversikten i styremøte 18NOV2009 

o ref. AD’s muntlig orientering i styremøte 
01OKT2010. 

utsatt på 
ubestemt 
tid 

• Denne saken er utsatt på 
ubestemt tid, da vi ikke har 
elektroniske journalsystemer som 
gjør det mulig å analysere 
ambulansetjenesten alene med 
hensyn til det medisinske 
resultat.  

• Helsedirektoratet leder arbeidet 
med en implementering av nytt 
journalsystem 

Byggeprosjekter i Helse Nord o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. 
april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 

hvert 
tertial 

• Står på sakskartet i AUG og 
DES2011.  
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informert om fremdrift og kostnadsutvikling for 
prosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår 
avvik av betydning, skal dette rapporteres 
særskilt. 

Felleskontrollerte virksomheter - 
styrets beretning m. m.  

o Ref. styresak 113-2008/3 Styring av 
datterselskaper: For bedre involvering i 
strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets 
beretning m. m. fra datterselskaper legges frem 
som referatsak. 

o I 2010 ble årsberetningene lagt frem som 
referatsaker og AD orienterte muntlig til disse. 
Krysshenvisning mellom orienterings- og 
referatsaker allerede på sakslisten! 

APR/MAI 
hvert år 

• Står på sakskartet i MAI2011. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erik Slørdal Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/4 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS  

– utvikling  
 
 
Styret i Helse Nord ba i forbindelse med behandling av styresak 61-2010/1 Pasientreiser ANS 
– Årsberetning 2009, jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige 
orienteringer om en vurdering av utviklingen i selskapet i forbindelse med årsberetning for 
2010 som legges frem for styret i 2011. 
 
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS (heretter Pasientreiser ANS) er et nasjonalt 
selskap som har som overordnet målsetting å bidra til harmonisering av regelverk og praksis i 
forvaltningen av pasientreiser. Selskapet ivaretar en rekke oppgaver for de regionale 
helseforetakene innen pasientreiseområdet og har et koordinerende ansvar på nasjonalt nivå. 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt til grunn et estimat om at Helse Nords andel av kostnadene 
var 28 %. Andelen ble i løpet av året 2010 redusert til 21 % etter fordeling av reelt volum på 
saksinngang. I tillegg ble kostnadene totalt for selskapet lavere for 2010 enn antatt. 
 
Det nasjonale selskapet gir helseforetakene bedre rapportering og styring med kostnader. 
Egenandeler fra pasientreiser har også økt, siden finansieringen ble overtatt av 
helseforetakene i 2009, og den systemmessige ivaretakelsen av oppgjørene har blitt gjort 
gjennom Pasientreiser ANS. 
 
Organisasjonsmodellen for Pasientreiser ANS oppleves som noe komplisert, siden Helse Nord 
er både eier og kunde av selskapet. Dette kompliserer spesielt dialogen mellom kunde og 
leverandør ved at man på noen punkter kan ha ønsker som kunde som oppleves å gå på tvers 
av intensjoner fra helseregionene som eier. Dette skaper et behov for å gå opp grensegangene 
mellom helseforetakene og selskapet. Her har dialogen det siste året vært konstruktiv og god, 
men det er allikevel et behov for å ha fokus på en klar rolleforståelse i tiden fremover, både 
hos Pasientreiser ANS og helseregionene. 
 
Pasientreiser ANS forvalter systemeierrollen for Nasjonalt informasjonssystem for 
pasientreiser (NISSY) og oppgjørssystemet for pasientreiser (PRO). Disse to systemene er de 
første nasjonale systemene i spesialisthelsetjenesten som brukes av alle regionene. En 
nasjonal systemeierrolle for disse systemene gjør at helseregionene slipper å måtte ta dette 
ansvaret. Dette fører til en mer enhetlig oppfølging av systemene og et mer ensartet system. 
Det har i løpet av det siste året vært store systemtekniske utfordringer med bl.a. for mye 
nedetid. Det er adm. direktørs vurdering at en nasjonal håndtering av disse utfordringene 
gjennom Pasientreiser ANS er en klar fordel fremfor at regionene skulle ha håndtert dette på 
et regionalt nivå med fire forskjellige systemer. 
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Pasientreiser ANS har en fagkompetanse som gir pasientreisekontorene god støtte både faglig 
og juridisk. Det er dog ikke ukomplisert, siden selskapet her kan gjøre vurderinger som 
direkte eller indirekte påfører helseforetakene økte kostnader gjennom endrede forståelser av 
regelverk eller harmonisering av praksis. Dette fører til et fortsatt stort behov for å jobbe godt 
og systematisk med rolleforståelsen mellom Pasientreiser ANS, helseregionene og 
helseforetakene.  
 
Saksbehandlingstiden på reiseoppgjør til pasienter har blitt redusert siden overtakelse av 
oppgaver fra NAV i januar 2010, noe tabellen under viser. Pasientreiser ANS tilbyr utleie av 
saksbehandlingstjenester til helseforetakene i perioder med høy saksinngang, noe som har 
bidratt til å kunne redusere saksbehandlingstiden og unngå økning i perioder med høyt 
sykefravær og lav bemanning. 
 
Eksempel på reduksjon av saksbehandlingskø siste år: 
 
Saksbehandlingskø 12. april 2010 
 
Helseforetak Ant 

uker 
Helse Finnmark HF 4 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 

5 

Nordlandssykehuset HF 7 
Helgelandssykehuset HF 6 

 

 
Saksbehandlingskø 3. mai 2011 
 
Helseforetak Ant 

uker 
Helse Finnmark HF 1 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

4 

Nordlandssykehuset HF 2,5 
Helgelandssykehuset HF 2 

 

UNN leier nå inn hjelp fra pasientreiser 
ANS og har iverksatt interne tiltak i 
tillegg for å bygge ned køen. Dette ser ut 
til å gi den nødvendige effekt. 

 
Adm. direktør er fornøyd med utviklingen i selskapet og den positive dialogen og samarbeidet 
med Pasientreiser ANS i 2010. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol/Knut Langeland Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/5 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen,  
    orientering om arbeidet  
 
 
Bakgrunn 
Spørsmålet om reduksjon av deltid, i praksis for en rekke kvinnedominerte yrkesgrupper, har 
stått på dagsorden for arbeidstakerorganisasjonene og politisk over flere år. Dette er et 
likestillingspolitisk krav som også er av betydning for å utvikle kvaliteten i 
spesialisthelsetjenesten. I denne saken orienteres styret i Helse Nord RHF om 
gjennomføringen av arbeidet i foretaksgruppen.  
 
Helse- og omsorgsministeren besluttet i foretaksmøtet for Helse Nord RHF (og de andre 
regionale helseforetakene) i januar 2011 at Helse Nord RHF skulle sørge for at 
helseforetakene i regionen, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, reduserer andelen 
deltid med minst 20 prosent i løpet av 2011.  
 
Helse Nord RHF skal i 2011 månedlig rapportere andelen deltid gjennom ØBAK. Bemanning 
vil bli tatt opp som tema på oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pr. 
1. tertial 2011. De regionale helseforetakene skal i årlig melding rapportere om utviklingen i 
andelen deltid, og hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere andelen deltid. 
 
Hvordan oppstår deltid? 
Særlig innen sykepleietjenesten, laboratoriefag, røntgen, kjøkken og renhold etc. er det mange 
medarbeidere som av ulike grunner arbeider deltid. At mange arbeider deltid skyldes flere 
forhold: 
• Lovhjemlet rett til deltid (arbeidsmiljøloven) 
• Ønsket deltid – vil ikke arbeide 100 stilling 
• Arbeidsgiver legger opp til deltid for å få turnus- og arbeidsplaner til å gå opp (særlig for å 

få dekket helgene). 
• Deltidsstillinger skapes, fordi noen innvilges deltid (rett eller frivillig). 
 
Hva har skjedd hittil? 
De regionale helseforetakene har nasjonalt koordinert sitt arbeid gjennom 
arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette for å ivareta, så langt som mulig, en lik måte å håndtere 
saken på.  
 
Det ble enighet mellom HOD og de regionale helseforetakene gjennom Spekter, om at det 
skulle utarbeides felles kartlegging og gjennomføres felles rapportering til HOD. 
Måloppnåelsen og vurderingen av denne er avhengig av at alle landets helseforetak forholder 
seg enhetlig og likt, når det gjelder prosesser med kartlegging, definisjon av begreper og ikke 
minst dokumentasjon på de tiltakene som forsøkes gjennomført i denne sammenheng. 
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De regionale helseforetakene, gjennom Spekter, tok initiativ til å inngå avtaler med 
arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Formålet var at dette skulle støtte arbeidet lokalt ved 
helseforetakene, og danne grunnlag for prosess og drøfting av tiltak lokalt.  
 
Den 8. februar 2011 inngikk Spekter og Fagforbundet en samarbeidsavtale. Spekter og 
Fagforbundet fulgte 18. mars 2011 opp samarbeidsavtalen, og inngikk en avtale om konkrete 
tiltak for å redusere og på sikt fjerne ufrivillig deltid i sykehusene. Det har så langt ikke 
lykkes å komme til enighet med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene sentralt om tilsvarende 
avtale. 
 
Med utgangspunkt i innholdet i enigheten mellom helseforetaksgruppene (Spekter Helse) og 
innholdet i avtalen med Fagforbundet, ble det av Spekter laget en tiltaksplan. Her var også 
tidsplanen en ble enige om med Fagforbundet lagt til grunn. Denne innebar at et oppryddings-
/kartleggingsarbeid skulle være ferdig innen 1. mai 2011, og drøftinger gjennomfør innen 15. 
mai 2011.  
 
Helse Nord RHF mottok denne planen fra Spekter, den 30. mars 2011. Samme dag sendte 
Helse Nord RHF ut oppdrag og informasjon om kartlegging til helseforetakene ved HR-
/personalsjefene.  
 
Den 4. april 2011 mottok alle regionale helseforetak felles utarbeidet kartlegging fra Spekter. 
På den regionale samlingen for FTV/FVO i Bodø, den 5. og 6. april 2011, var det avsatt 1,5 
timer til informasjon om arbeidet med pålegget fra HOD. Jan Rudi Kristiansen fra 
Fagforbundet og Anne Turid Wikdahl fra Spekter informerte sammen om arbeidet og 
samarbeidsavtalen. 
 
Den 8. april 2011 ble det skrevet om dette i Helse Nord nytt. Informasjonen her fra Helse 
Nord RHF om den forestående deltidskartleggingen distribueres til alle medarbeidere. 
 
Den 15. april 2011 ble kartleggingen sendt ut til alle som i sitt helseforetak er registrert med 
deltid. Kartleggingen gjennomføres som en undersøkelse via nett. Medarbeidere i 
helseforetakene har i ulik grad tilgang til IKT-utstyr. E-post som informasjonskanal til 
medarbeidere brukes også i svært ulik grad. Dette var et risikomoment ved deltakelsen i 
kartleggingen. For å sikre at alle aktuelle ble informert og for å motivere ble det derfor sendt 
e-post til HR-/personalsjefene, den 15. april 2011 om å oppfordre alle avdelingssjefer til å 
motivere alle ansatte som jobber deltid til å delta i undersøkelsen. Videre ble HR-/ 
personalsjefene bedt om å fange opp ansatte, som var registrert uten e-postadresse. 
 
Den 18. april 2011 ble det lagt ut en ny informasjon på intranettsidene til Helse Nord for å 
minne om kartleggingen. Her ble også linken til kartleggingen lagt inn. 
 
Målgruppen 
Målgruppen for dette arbeidet er fast deltidsansatte generelt og spesielt de som opplever 
ufrivillig deltid. Helse- og omsorgsministeren har sagt at målsettingen er å redusere den 
ufrivillige deltiden og legge til rette for flere heltidsstillinger.  
 
Kravet om reduksjon i deltid skal måles i forhold til all deltid i helseforetakene. I 
kartleggingen henvender Helse Nord seg til alle fast ansatte som i lønns- og personalsystemet 
i dag er registrert med deltidsstilling, det vil si én eller flere stillingsandeler som i sum ligger 
mellom 0,1 og 99,9 %. 
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Om spørsmålene i undersøkelsen 
Spørsmålene er utviklet med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom Spekter og 
Fagforbundet. Det felles spørsmålssettet er utformet på en slik måte at RHF-ene skal kunne 
rapportere med et likt utgangspunkt til HOD. I avtalen er Statistisk sentralbyrås (SSB) 
definisjon på ufrivillig deltid lagt til grunn. Flere av arbeidstakerorganisasjonene deler ikke 
avtalens og SSB’s definisjon på deltid.  
 
KTV/KVO er ikke blitt informert om det nasjonale spørsmålsbatteriet regionalt.  
  
Samarbeid med KTV/KVO 
Som tidligere nevnt har dette vært tema i ulike sammenhenger, men akkurat omkring 
gjennomføringen av kartleggingen sviktet det. Det er avholdt møter med KTV/KVO, den 26. 
og 29. april 2011. På det siste møte ble det enighet om følgende konklusjon: 
 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
• Det ble påpekt at KTV/KVO skal holdes godt orientert om det videre arbeidet, og så tidlig 

som overhodet mulig i prosessen. 
• Spørsmålspakken, med forklarende anmerkninger, legges ut på våre intranettsider som 

word- eller pdf-fil. Det sendes også e-post til helseforetakene som må videresende denne 
til alle ledere i HF-et som har personalansvar. 

• Personalsjefer, linjeledere og tillitsvalgte på alle nivå oppfordres til å bidra til distribusjon 
av informasjonen og motivasjon av medarbeidere til å delta i undersøkelsen. 

• KTV/KVO holdes fortløpende orientert i denne saken. Den settes også på sakslisten til 
samarbeidsmøte 10MAI2011.  

  
Videre arbeid 
Avtalen mellom Spekter og Fagforbundet opererer med en frist til 1. mai 2011 for å 
gjennomføre kartleggingen. Dette var lagt til grunn for gjennomføringen.  
 
Helse Nord har arbeidet, gjennom linjeorganisasjonen, for å få til en så bra kartlegging som 
mulig innen denne dato.  Dette bygger blant annet på erfaringene fra den forrige 
deltidsundersøkelsen i Helse Nord, som gikk i tidsrommet 2008-2010. Her var svarprosenten 
såpass lav at det ga et litt usikkert bilde.  
 
Helse Nord ønsker å legge til rette for at hvert enkelt helseforetak skal kunne gjennomføre 
denne undersøkelsen jevnlig, til samme gruppe og med samme spørsmål. Dette for at det skal 
være mulig å komme frem til håndfaste resultater på sikt. 
 
Arbeidsgiver håper på mobilisering både hos organisasjonene og hos arbeidsgiver, slik at 
svarprosenten blir virkelig god. 
 
Innen 15. mai 2011 skal det gjennomføres drøftinger mellom arbeidsgiver og fagforeningene 
lokalt om tiltak for å redusere deltid. Selv om det kun er inngått avtale med Fagforbundet 
sentralt, er arbeidsgiver bedt om å invitere alle forbund til drøftinger. 
 
Arbeidsgiver er pålagt å dokumentere alt arbeid og alle tiltak underveis. 
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Foreløpige vurderinger av prosessen – tiltak  
Når det gjelder spørsmålet om definisjonen av ufrivillig deltid registreres uenighet. Her er 
SSB-definisjonen ”standard” og akseptert i ulike andre sammenhenger, og den er lagt til 
grunn.  
 
Arbeidsgiver og det formelle kontaktpunktet, er helseforetakene. Fordi en viktig forutsetning 
er lik håndtering av saken, krever det samarbeid mellom partene på flere nivå. Det har i 
begrenset grad lykkes nasjonalt. Ikke minst av den grunn burde det fra Helse Nord RHF’s side 
vært tatt mer aktive grep for å informere/involvere KTV/KVO, da opplegget fra Spekter kom 
30. mars 2011. Her ligger etter adm. direktørs vurdering det punktet hvor vi kunne styrket 
grunnlaget for en god gjennomføring av kartleggingen som er viktig for resten av arbeidet. I 
tillegg er det en åpenbar svakhet at det ikke er oppnådd enighet med alle 
arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Det har gjort kommunikasjon og forankring unødig 
komplisert, særlig med det tidspress vi her har.  
 
Adm. direktør erkjenner at tiden blir knapp. For å kunne få et best mulig grunnlag og kunne 
hjelpe flest mulig av de som opplever ufrivillig deltid, er det bestemt, i samarbeid med 
KTV/KVO, å la undersøkelsen gå videre til 15. mai 2011. 
 
For Helse Nord RHF er det et klart mål at kravet skal kunne oppfylles. For vår del er det 
avgjørende å planlegge gjennomføringen av arbeidet på en slik måte at det i størst mulig grad 
håndteres rimelig likt nasjonalt og regionalt. Med likt menes i denne sammenheng at 
medarbeidere som ønsker å arbeide mer, skal behandles likeverdig. Dette krever et godt 
forarbeid, før tiltak settes i gang. I dette forarbeidet må det være godt samarbeid mellom 
partene i arbeidslivet. En god kartleggingsfase er her helt avgjørende for å danne seg et bilde 
av hvilken utfordring en står overfor. Dette skal så resultere i strategier og tiltak som skal 
settes ut i livet.  
 
Adm. direktør vil legge opp til et nært samarbeid med KTV/KVO i denne saken, slik at 
nødvendige grep blir tatt på RHF-nivå, når dette vurderes som nødvendig for å understøtte 
gode lokale prosesser. Det er derfor etter adm. direktørs vurdering hensiktsmessig at 
administrasjonen har dialog med KTV/KVO om fellesregionale initiativ, før disse iverksettes 
i helseforetakene. Helseforetakene er arbeidsgiver og skal håndtere saken, men adm. direktør 
ser at når vi har fått gjort et godt forarbeid på regionalt nivå, så bidrar dette til å forenkle 
prosessene lokalt. 
 
For Helse Nord RHF er det også en forutsetning at gjennomføringen kan skje på en slik måte 
at behandlingsaktivitet opprettholdes, og at de økonomiske målsetninger for vår drift kan 
oppnås.  
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 351 2011/113    Saksbeh/tlf: Linn Gros, 75512900  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/6 Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering  

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



 

 

  

 
 

Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 352 2011/84    Saksbeh/tlf: Linn Gros, 75 51 29 00  Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 60-2011/7 Kjøp av odontologisk  
    mikrobiologi/periodontittanalyser,  

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



 

 

  

 
 

Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 61-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. mai 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 61-2011/1 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 

 – årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2  
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige  
orienteringer 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 61-2011/2 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS –  
    årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2  
    Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige  
    orienteringer 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 61-2011/3 Luftambulansetjenesten ANS – Styrets  
    årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2  
    Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige  
    orienteringer 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 25. mai 2011    
Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 12.5.2011 
 
 
Styresak 61-2011/4 Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt  
    brukerutvalg Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
 

 
 

 
Adressatene 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180-69/ 012 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 

Sted/dato: 
Bodø, 10.05.2011 

 

Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF.   
 
 
Regionalt Brukerutvalg avholdt møte i Bodø 5. mai 2011 
 
Til stede:  
Mildrid Pedersen              FFO Troms 
Ragnvald Mortensen        FFO Nordland 
Arnfinn Hansen                FFO Troms 
Else Marie Nyby              FFO Finnmark 
Aud Overå Fyhn              Fylkeseldrerådet Troms 
Marit Østlund Hansen     Fylkeseldrerådet Nordland 
Randi Nesje                     SAFO 
Ragnar Moan                   RIO Nord 
Liv Therese Larsen          FFO Nordland, vara for Arnfinn Sarilla 
 
 
Meldt forfall: 
Arnfinn Sarilla                 FFO Finnmark 
Gerd Harr Jansen             Kreftforeningen 
 
Vara Randi Persson, Kreftforeningen, var innkalt men var forhindret fra å møte. 
 
 
 
 
 
Sak 22 / 2011: Godkjenning og innkalling av saksliste 
 
Til sakslisten: 
 
 

• Plan og budsjett 2012, Helse Nord RHF, settes inn som sak 25 / 2011. De øvrige saksnummere 
forrykkes tilsvarende 

• Sak 25 / 2011 og sak 29 / 2011, iflg. innkalling og saksliste, behandles begge under sak 26 / 2011 
• Arbeidsgruppen Tvang i psykiatri: Oppnevning av varamedlem, settes opp som ny sak 30 / 2011   
• Til Sak 31 / 2011 Orienteringssaker  
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13. Referat fra møte 26. april 2011, NLSH BU + Årsmelding 
14. Kopi av brev til RHFene: Hvite Ørn og We Shall Overcome – WSO  
15. Årsmelding fra LMS Nettverk Nord 2010 

 
• Til sak 32/ 2011 Eventuelt 

1. Barn som pårørende 
2. Oppnevning av medlemmer til styret for helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2011 – 

2013 
3. Brukerkonferansen 2011 – evaluering 

 

Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes med fremkomne endringer til sakslisten 
 
 
 
Sak 23 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.11 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 24.02.11 godkjennes 
 
 
 
Sak 24 / 2011: Inntektsmodell psykisk helse og TSB – høring 
                         v/ rådgiver Jan Petter Monsen, Helse Nord RHF 
 
Vedtak:  
Høringsuttalelser fra RBU medlemmer oversendes AU i RBU som bearbeider høringssvarene og oversender 
høringsuttalelse til Helse Nord RHF innen fristen 26.mai 2011. Frist for uttalelse fra RBU medlemmer er 16. 
mai 2011 
               
 
 
 
Sak 25 / 2011 Plan og budsjett 2012, Helse Nord RHF 
                        v/ rådgiver Jan Petter Monsen, Helse Nord RHF 
 
Orientering om foreløpig plan og budsjett fremlagt. 
 
 
Vedtak:  
Orientering om foreløpig plan og budsjett 2012 – 2015 tas til orientering. 
 
RBU ber om at budsjettet styrkes ift. 
  

• Rehabilitering 
- Generelt, herunder også sykelig overvekt 

• LMS 
• Kvalitet på pasienttransport 
• Kvalitet på pasientbehandling 
• Brukermedvirkning og opplæring av brukerrepresentanter 
• Barn som pårørende 
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RBU forutsetter at Plan og Budsjett 2012 – 2015 kommer tilbake til RBU i den videre prosessen før 
behandling i styret Helse Nord RHF. 
 
 
 
 
Sak 26 / 2011: Brukermedvirkning og RBU – videre utvikling. Jf. sak 13/2011 
 
 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg viser til saksutredningen og ser fram til at det igangsettes ytterligere tiltak for å 
styrke brukermedvirkningen. 
 

2. RBU ber adm. direktør komme tilbake med en sak hvor RBU får uttale seg om hvordan de totale 
økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte for å styrke brukerarbeidet i Helse Nord  
 

3. RBU ber adm. direktør, på bakgrunn av innholdet i denne sak og arbeidsmøtet om brukermedvirkning 
om å komme tilbake til RBU med sak om styrket brukermedvikning i Helse Nord før budsjett og 
oppdragsdokument for 2012 vedtas.  
 

4. Regionalt brukerutvalg støtter forslaget om delegasjon fra RBU til AU og ber adm. direktør fremme et 
eget forslag om dette. 

 
 
 
Sak 27 / 2011: Høring – Status og utfordringer lungemedisin 
 
Vedtak: 
Utsettes til RBU møte i juni 2011 
 
 
 
Sak 28 / 2011: Høring – Rapport nyreerstattende behandling 
 
Vedtak: 
Utsettes til RBU møte i juni 2011 
 
 
 
Sak 29 / 2011: Styresaker 
 
Vedtak: 
Oversikt over styresaker tas til orientering 
 
 
 
Sak 30 / 2011:  Arbeidsgruppen Tvang i psykiatri: Oppnevning av varamedlem 
 
Vedtak: 
Saken trekkes. 
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Sak 31 / 2011:   Orienteringssaker 
 

1. Orientering fra leder RBU 
 

• 23. og 24. mars: Styreseminar 
• 24.03.11: Styremøte  
• Invitert til FFO Nordland sitt årsmøte for å informere om arbeidet i RBU og brukermedvirkning 

generelt 
• 12.04.11:LMS arbeidsgruppe  
• 14.04.11: Møte ifm. Verdibasert hverdag – brukermedvirkning. 
• 27.04.11: Styremøte i Kirkenes 
• 9. 5.11: Felles møte mellom ledere og nestledere i RBU i RHFene i Stjørdal 

 
 
 

2. Orientering brukermidler 
    
 

3. Brev fra BU i Helse – Finnmark til HOD vedr. godtgjørelse pasienttransport 
 

4. Brev fra BU Helse Finnmark til HOD vedr. båttransport 
 

5. Brev fra Tromsø kommune til HOD. Uttalelse ifm. omstrukturering av kompetansesentre for 
døvblinde 

 
6. BU Helse Finnmark HF – referat fra møte 09.02.11 

 
7. BU UNN HF – referat fra møte 10.03.11 

 
8. BU NLSH HF – referat fra møte 29.03.11 

 
9. Protokoll fra AU i RBU 10.03.11 

 
10. Protokoll fra AU i RBU 4.4.11 

 
11. Referat fra møte i brukerpanelet, pasientreiser ANS 

 
12. Årsmelding fra Brukerutvalget i sykehusapotek Nord HF 2010. 

 
13. Referat fra møte 26. april 2011, NLSH BU + Årsmelding 

 
14. Kopi av brev til RHFene: Forespørsel fra brukerorganisasjonene Hvite Ørn og We Shall Overcome – 

WSO angående tiltak for oppfølging av nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i 
psykiske helsetjenester. 

 
15.  Årsmelding fra LMS Nettverk Nord 2010 

 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til orientering 
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Sak 32 / 2011: Eventuelt 
 

1. Barn som pårørende 
 
Vedtak:  
RBU ber om en orientering om hva Helse Nord RHF gjør i forhold til barn som pårørende 
 
 
2. Oppnevning av medlemmer til styret for helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2011 - 

2013 
 
Vedtak:  
RBU ber leder i RBU fremme kandidatur til observatør fra RBU i Helse Nord RHF til styret for 
helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2011 – 2013. 
 
RBU ønsker å foreslå Liv Therese Larsen til vervet. 
 
 
3. Brukerkonferansen 2011 – evaluering 

 
- Dialog med adm. dir. og fagdirektør bør gis bedre tid. 
- Husk å bestille møterom uten teppebelagte gulv ved neste konferanse. 

 
- RBU møter ifm brukerkonferansen avholdes i forkant av konferansen, ikke i etterkant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 89Styremøte Helse Nord RHF - 25. mai 2011 side 89



 

 

  

 
 

Møtedato: 25. mai 2011    
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	ADP12C.tmp
	Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.
	Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oversikten ble første gang lagt frem til styrets orientering i styremøte, den 18. november 2009, jf. ovennevnte styresak.
	Vedlagt oversendes en oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.
	Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.
	Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasj...
	Vedlegg

	ADP132.tmp
	Styret i Helse Nord ba i forbindelse med behandling av styresak 61-2010/1 Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer om en vurdering av utviklingen i selskapet i forbindelse ...
	Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS (heretter Pasientreiser ANS) er et nasjonalt selskap som har som overordnet målsetting å bidra til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser. Selskapet ivaretar en rekke oppgav...
	I budsjettet for 2010 ble det lagt til grunn et estimat om at Helse Nords andel av kostnadene var 28 %. Andelen ble i løpet av året 2010 redusert til 21 % etter fordeling av reelt volum på saksinngang. I tillegg ble kostnadene totalt for selskapet lav...
	Det nasjonale selskapet gir helseforetakene bedre rapportering og styring med kostnader. Egenandeler fra pasientreiser har også økt, siden finansieringen ble overtatt av helseforetakene i 2009, og den systemmessige ivaretakelsen av oppgjørene har blit...
	Organisasjonsmodellen for Pasientreiser ANS oppleves som noe komplisert, siden Helse Nord er både eier og kunde av selskapet. Dette kompliserer spesielt dialogen mellom kunde og leverandør ved at man på noen punkter kan ha ønsker som kunde som oppleve...
	Pasientreiser ANS forvalter systemeierrollen for Nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser (NISSY) og oppgjørssystemet for pasientreiser (PRO). Disse to systemene er de første nasjonale systemene i spesialisthelsetjenesten som brukes av alle regi...
	Pasientreiser ANS har en fagkompetanse som gir pasientreisekontorene god støtte både faglig og juridisk. Det er dog ikke ukomplisert, siden selskapet her kan gjøre vurderinger som direkte eller indirekte påfører helseforetakene økte kostnader gjennom...
	Saksbehandlingstiden på reiseoppgjør til pasienter har blitt redusert siden overtakelse av oppgaver fra NAV i januar 2010, noe tabellen under viser. Pasientreiser ANS tilbyr utleie av saksbehandlingstjenester til helseforetakene i perioder med høy sak...
	Eksempel på reduksjon av saksbehandlingskø siste år:
	Adm. direktør er fornøyd med utviklingen i selskapet og den positive dialogen og samarbeidet med Pasientreiser ANS i 2010.

	ADP135.tmp
	Bakgrunn
	Spørsmålet om reduksjon av deltid, i praksis for en rekke kvinnedominerte yrkesgrupper, har stått på dagsorden for arbeidstakerorganisasjonene og politisk over flere år. Dette er et likestillingspolitisk krav som også er av betydning for å utvikle kva...
	Helse- og omsorgsministeren besluttet i foretaksmøtet for Helse Nord RHF (og de andre regionale helseforetakene) i januar 2011 at Helse Nord RHF skulle sørge for at helseforetakene i regionen, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, reduserer and...
	Helse Nord RHF skal i 2011 månedlig rapportere andelen deltid gjennom ØBAK. Bemanning vil bli tatt opp som tema på oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pr. 1. tertial 2011. De regionale helseforetakene skal i årlig melding rapporte...
	Hvordan oppstår deltid?
	Særlig innen sykepleietjenesten, laboratoriefag, røntgen, kjøkken og renhold etc. er det mange medarbeidere som av ulike grunner arbeider deltid. At mange arbeider deltid skyldes flere forhold:
	 Lovhjemlet rett til deltid (arbeidsmiljøloven)
	 Ønsket deltid – vil ikke arbeide 100 stilling
	 Arbeidsgiver legger opp til deltid for å få turnus- og arbeidsplaner til å gå opp (særlig for å få dekket helgene).
	 Deltidsstillinger skapes, fordi noen innvilges deltid (rett eller frivillig).
	Hva har skjedd hittil?
	De regionale helseforetakene har nasjonalt koordinert sitt arbeid gjennom arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette for å ivareta, så langt som mulig, en lik måte å håndtere saken på.
	Det ble enighet mellom HOD og de regionale helseforetakene gjennom Spekter, om at det skulle utarbeides felles kartlegging og gjennomføres felles rapportering til HOD. Måloppnåelsen og vurderingen av denne er avhengig av at alle landets helseforetak f...
	De regionale helseforetakene, gjennom Spekter, tok initiativ til å inngå avtaler med arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Formålet var at dette skulle støtte arbeidet lokalt ved helseforetakene, og danne grunnlag for prosess og drøfting av tiltak lok...
	Den 8. februar 2011 inngikk Spekter og Fagforbundet en samarbeidsavtale. Spekter og Fagforbundet fulgte 18. mars 2011 opp samarbeidsavtalen, og inngikk en avtale om konkrete tiltak for å redusere og på sikt fjerne ufrivillig deltid i sykehusene. Det h...
	Med utgangspunkt i innholdet i enigheten mellom helseforetaksgruppene (Spekter Helse) og innholdet i avtalen med Fagforbundet, ble det av Spekter laget en tiltaksplan. Her var også tidsplanen en ble enige om med Fagforbundet lagt til grunn. Denne inne...
	Helse Nord RHF mottok denne planen fra Spekter, den 30. mars 2011. Samme dag sendte Helse Nord RHF ut oppdrag og informasjon om kartlegging til helseforetakene ved HR-/personalsjefene.
	Den 4. april 2011 mottok alle regionale helseforetak felles utarbeidet kartlegging fra Spekter.
	På den regionale samlingen for FTV/FVO i Bodø, den 5. og 6. april 2011, var det avsatt 1,5 timer til informasjon om arbeidet med pålegget fra HOD. Jan Rudi Kristiansen fra Fagforbundet og Anne Turid Wikdahl fra Spekter informerte sammen om arbeidet og...
	Den 18. april 2011 ble det lagt ut en ny informasjon på intranettsidene til Helse Nord for å minne om kartleggingen. Her ble også linken til kartleggingen lagt inn.
	Målgruppen
	Målgruppen for dette arbeidet er fast deltidsansatte generelt og spesielt de som opplever ufrivillig deltid. Helse- og omsorgsministeren har sagt at målsettingen er å redusere den ufrivillige deltiden og legge til rette for flere heltidsstillinger.
	Kravet om reduksjon i deltid skal måles i forhold til all deltid i helseforetakene. I kartleggingen henvender Helse Nord seg til alle fast ansatte som i lønns- og personalsystemet i dag er registrert med deltidsstilling, det vil si én eller flere stil...
	Om spørsmålene i undersøkelsen
	Spørsmålene er utviklet med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom Spekter og Fagforbundet. Det felles spørsmålssettet er utformet på en slik måte at RHF-ene skal kunne rapportere med et likt utgangspunkt til HOD. I avtalen er Statistisk sentralbyrå...
	KTV/KVO er ikke blitt informert om det nasjonale spørsmålsbatteriet regionalt.
	Samarbeid med KTV/KVO
	Som tidligere nevnt har dette vært tema i ulike sammenhenger, men akkurat omkring gjennomføringen av kartleggingen sviktet det. Det er avholdt møter med KTV/KVO, den 26. og 29. april 2011. På det siste møte ble det enighet om følgende konklusjon:
	 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.
	 Det ble påpekt at KTV/KVO skal holdes godt orientert om det videre arbeidet, og så tidlig som overhodet mulig i prosessen.
	 Spørsmålspakken, med forklarende anmerkninger, legges ut på våre intranettsider som word- eller pdf-fil. Det sendes også e-post til helseforetakene som må videresende denne til alle ledere i HF-et som har personalansvar.
	 Personalsjefer, linjeledere og tillitsvalgte på alle nivå oppfordres til å bidra til distribusjon av informasjonen og motivasjon av medarbeidere til å delta i undersøkelsen.
	 KTV/KVO holdes fortløpende orientert i denne saken. Den settes også på sakslisten til samarbeidsmøte 10MAI2011.
	Videre arbeidAvtalen mellom Spekter og Fagforbundet opererer med en frist til 1. mai 2011 for å gjennomføre kartleggingen. Dette var lagt til grunn for gjennomføringen.
	Helse Nord har arbeidet, gjennom linjeorganisasjonen, for å få til en så bra kartlegging som mulig innen denne dato.  Dette bygger blant annet på erfaringene fra den forrige deltidsundersøkelsen i Helse Nord, som gikk i tidsrommet 2008-2010. Her var s...
	Helse Nord ønsker å legge til rette for at hvert enkelt helseforetak skal kunne gjennomføre denne undersøkelsen jevnlig, til samme gruppe og med samme spørsmål. Dette for at det skal være mulig å komme frem til håndfaste resultater på sikt.
	Arbeidsgiver håper på mobilisering både hos organisasjonene og hos arbeidsgiver, slik at svarprosenten blir virkelig god.
	Innen 15. mai 2011 skal det gjennomføres drøftinger mellom arbeidsgiver og fagforeningene lokalt om tiltak for å redusere deltid. Selv om det kun er inngått avtale med Fagforbundet sentralt, er arbeidsgiver bedt om å invitere alle forbund til drøftinger.
	Arbeidsgiver er pålagt å dokumentere alt arbeid og alle tiltak underveis.
	Foreløpige vurderinger av prosessen – tiltak
	Når det gjelder spørsmålet om definisjonen av ufrivillig deltid registreres uenighet. Her er SSB-definisjonen ”standard” og akseptert i ulike andre sammenhenger, og den er lagt til grunn.
	Arbeidsgiver og det formelle kontaktpunktet, er helseforetakene. Fordi en viktig forutsetning er lik håndtering av saken, krever det samarbeid mellom partene på flere nivå. Det har i begrenset grad lykkes nasjonalt. Ikke minst av den grunn burde det f...
	Adm. direktør erkjenner at tiden blir knapp. For å kunne få et best mulig grunnlag og kunne hjelpe flest mulig av de som opplever ufrivillig deltid, er det bestemt, i samarbeid med KTV/KVO, å la undersøkelsen gå videre til 15. mai 2011.
	For Helse Nord RHF er det et klart mål at kravet skal kunne oppfylles. For vår del er det avgjørende å planlegge gjennomføringen av arbeidet på en slik måte at det i størst mulig grad håndteres rimelig likt nasjonalt og regionalt. Med likt menes i den...
	Adm. direktør vil legge opp til et nært samarbeid med KTV/KVO i denne saken, slik at nødvendige grep blir tatt på RHF-nivå, når dette vurderes som nødvendig for å understøtte gode lokale prosesser. Det er derfor etter adm. direktørs vurdering hensikts...
	For Helse Nord RHF er det også en forutsetning at gjennomføringen kan skje på en slik måte at behandlingsaktivitet opprettholdes, og at de økonomiske målsetninger for vår drift kan oppnås.

	ADP139.tmp
	Bakgrunn
	Spørsmålet om reduksjon av deltid, i praksis for en rekke kvinnedominerte yrkesgrupper, har stått på dagsorden for arbeidstakerorganisasjonene og politisk over flere år. Dette er et likestillingspolitisk krav som også er av betydning for å utvikle kva...
	Helse- og omsorgsministeren besluttet i foretaksmøtet for Helse Nord RHF (og de andre regionale helseforetakene) i januar 2011 at Helse Nord RHF skulle sørge for at helseforetakene i regionen, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, reduserer and...
	Helse Nord RHF skal i 2011 månedlig rapportere andelen deltid gjennom ØBAK. Bemanning vil bli tatt opp som tema på oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pr. 1. tertial 2011. De regionale helseforetakene skal i årlig melding rapporte...
	Hvordan oppstår deltid?
	Særlig innen sykepleietjenesten, laboratoriefag, røntgen, kjøkken og renhold etc. er det mange medarbeidere som av ulike grunner arbeider deltid. At mange arbeider deltid skyldes flere forhold:
	 Lovhjemlet rett til deltid (arbeidsmiljøloven)
	 Ønsket deltid – vil ikke arbeide 100 stilling
	 Arbeidsgiver legger opp til deltid for å få turnus- og arbeidsplaner til å gå opp (særlig for å få dekket helgene).
	 Deltidsstillinger skapes, fordi noen innvilges deltid (rett eller frivillig).
	Hva har skjedd hittil?
	De regionale helseforetakene har nasjonalt koordinert sitt arbeid gjennom arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette for å ivareta, så langt som mulig, en lik måte å håndtere saken på.
	Det ble enighet mellom HOD og de regionale helseforetakene gjennom Spekter, om at det skulle utarbeides felles kartlegging og gjennomføres felles rapportering til HOD. Måloppnåelsen og vurderingen av denne er avhengig av at alle landets helseforetak f...
	De regionale helseforetakene, gjennom Spekter, tok initiativ til å inngå avtaler med arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Formålet var at dette skulle støtte arbeidet lokalt ved helseforetakene, og danne grunnlag for prosess og drøfting av tiltak lok...
	Den 8. februar 2011 inngikk Spekter og Fagforbundet en samarbeidsavtale. Spekter og Fagforbundet fulgte 18. mars 2011 opp samarbeidsavtalen, og inngikk en avtale om konkrete tiltak for å redusere og på sikt fjerne ufrivillig deltid i sykehusene. Det h...
	Med utgangspunkt i innholdet i enigheten mellom helseforetaksgruppene (Spekter Helse) og innholdet i avtalen med Fagforbundet, ble det av Spekter laget en tiltaksplan. Her var også tidsplanen en ble enige om med Fagforbundet lagt til grunn. Denne inne...
	Helse Nord RHF mottok denne planen fra Spekter, den 30. mars 2011. Samme dag sendte Helse Nord RHF ut oppdrag og informasjon om kartlegging til helseforetakene ved HR-/personalsjefene.
	Den 4. april 2011 mottok alle regionale helseforetak felles utarbeidet kartlegging fra Spekter.
	På den regionale samlingen for FTV/FVO i Bodø, den 5. og 6. april 2011, var det avsatt 1,5 timer til informasjon om arbeidet med pålegget fra HOD. Jan Rudi Kristiansen fra Fagforbundet og Anne Turid Wikdahl fra Spekter informerte sammen om arbeidet og...
	Den 18. april 2011 ble det lagt ut en ny informasjon på intranettsidene til Helse Nord for å minne om kartleggingen. Her ble også linken til kartleggingen lagt inn.
	Målgruppen
	Målgruppen for dette arbeidet er fast deltidsansatte generelt og spesielt de som opplever ufrivillig deltid. Helse- og omsorgsministeren har sagt at målsettingen er å redusere den ufrivillige deltiden og legge til rette for flere heltidsstillinger.
	Kravet om reduksjon i deltid skal måles i forhold til all deltid i helseforetakene. I kartleggingen henvender Helse Nord seg til alle fast ansatte som i lønns- og personalsystemet i dag er registrert med deltidsstilling, det vil si én eller flere stil...
	Om spørsmålene i undersøkelsen
	Spørsmålene er utviklet med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom Spekter og Fagforbundet. Det felles spørsmålssettet er utformet på en slik måte at RHF-ene skal kunne rapportere med et likt utgangspunkt til HOD. I avtalen er Statistisk sentralbyrå...
	KTV/KVO er ikke blitt informert om det nasjonale spørsmålsbatteriet regionalt.
	Samarbeid med KTV/KVO
	Som tidligere nevnt har dette vært tema i ulike sammenhenger, men akkurat omkring gjennomføringen av kartleggingen sviktet det. Det er avholdt møter med KTV/KVO, den 26. og 29. april 2011. På det siste møte ble det enighet om følgende konklusjon:
	 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.
	 Det ble påpekt at KTV/KVO skal holdes godt orientert om det videre arbeidet, og så tidlig som overhodet mulig i prosessen.
	 Spørsmålspakken, med forklarende anmerkninger, legges ut på våre intranettsider som word- eller pdf-fil. Det sendes også e-post til helseforetakene som må videresende denne til alle ledere i HF-et som har personalansvar.
	 Personalsjefer, linjeledere og tillitsvalgte på alle nivå oppfordres til å bidra til distribusjon av informasjonen og motivasjon av medarbeidere til å delta i undersøkelsen.
	 KTV/KVO holdes fortløpende orientert i denne saken. Den settes også på sakslisten til samarbeidsmøte 10MAI2011.
	Videre arbeidAvtalen mellom Spekter og Fagforbundet opererer med en frist til 1. mai 2011 for å gjennomføre kartleggingen. Dette var lagt til grunn for gjennomføringen.
	Helse Nord har arbeidet, gjennom linjeorganisasjonen, for å få til en så bra kartlegging som mulig innen denne dato.  Dette bygger blant annet på erfaringene fra den forrige deltidsundersøkelsen i Helse Nord, som gikk i tidsrommet 2008-2010. Her var s...
	Helse Nord ønsker å legge til rette for at hvert enkelt helseforetak skal kunne gjennomføre denne undersøkelsen jevnlig, til samme gruppe og med samme spørsmål. Dette for at det skal være mulig å komme frem til håndfaste resultater på sikt.
	Arbeidsgiver håper på mobilisering både hos organisasjonene og hos arbeidsgiver, slik at svarprosenten blir virkelig god.
	Innen 15. mai 2011 skal det gjennomføres drøftinger mellom arbeidsgiver og fagforeningene lokalt om tiltak for å redusere deltid. Selv om det kun er inngått avtale med Fagforbundet sentralt, er arbeidsgiver bedt om å invitere alle forbund til drøftinger.
	Arbeidsgiver er pålagt å dokumentere alt arbeid og alle tiltak underveis.
	Foreløpige vurderinger av prosessen – tiltak
	Når det gjelder spørsmålet om definisjonen av ufrivillig deltid registreres uenighet. Her er SSB-definisjonen ”standard” og akseptert i ulike andre sammenhenger, og den er lagt til grunn.
	Arbeidsgiver og det formelle kontaktpunktet, er helseforetakene. Fordi en viktig forutsetning er lik håndtering av saken, krever det samarbeid mellom partene på flere nivå. Det har i begrenset grad lykkes nasjonalt. Ikke minst av den grunn burde det f...
	Adm. direktør erkjenner at tiden blir knapp. For å kunne få et best mulig grunnlag og kunne hjelpe flest mulig av de som opplever ufrivillig deltid, er det bestemt, i samarbeid med KTV/KVO, å la undersøkelsen gå videre til 15. mai 2011.
	For Helse Nord RHF er det et klart mål at kravet skal kunne oppfylles. For vår del er det avgjørende å planlegge gjennomføringen av arbeidet på en slik måte at det i størst mulig grad håndteres rimelig likt nasjonalt og regionalt. Med likt menes i den...
	Adm. direktør vil legge opp til et nært samarbeid med KTV/KVO i denne saken, slik at nødvendige grep blir tatt på RHF-nivå, når dette vurderes som nødvendig for å understøtte gode lokale prosesser. Det er derfor etter adm. direktørs vurdering hensikts...
	For Helse Nord RHF er det også en forutsetning at gjennomføringen kan skje på en slik måte at behandlingsaktivitet opprettholdes, og at de økonomiske målsetninger for vår drift kan oppnås.
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	Sammendrag/bakgrunn
	Styret orienteres i denne saken om anskaffelsesprosessen i henhold til styrevedtak i styresak 46-2011Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret. Kjøp av eksterne helsetjenester berører Helse Nords sørge-for-ansvar, og styrebehandlingen skal ...
	Kvaliteten skal sikres ved forankring i styret gjennom føringer og prioriteringer med hensyn til tjenestens innhold og kvalitet.
	Trygghet og respekt for befolkningen og samfunnet gis ved åpenhet omkring administrative prosesser og vurderinger av betydning for tjenestetilbudet. Samfunnsansvaret ivaretas ved at det stilles krav til leverandørene med hensyn til miljø og etikk.
	På bakgrunn av konkrete behovsinnspill fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har Helse Nord RHF besluttet å gå ut med en tilleggsanskaffelse innen MR (magnetisk resonanstomografi) i Tromsø.
	Ut fra en helhetlig behovsvurdering og for å oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar vil det kunngjøres en tilleggsanskaffelse av MR i Tromsø. Avtalen skal gjelde fra den signeres og til og med 31. desember 2011. Anskaffelsen har en øvre økonomisk ramme...
	Radiologi hos private tilbydere i Helse Nord
	Helse Nord kjøper i dag radiologiske tjenester innen modaliteten MR i Tromsø. I tillegg kjøpes det poliklinisk MR og UL (ultralyd) i Bodø. Nåværende avtale gjelder frem til 31. desember 2011. Administrasjonen arbeider med å klargjøre en ny regional an...
	Behovsvurdering
	I Tromsø er behovet for poliklinisk MR større enn hva helseforetakene selv klarer å dekke sammen med nåværende privat tilbud. Det gir utslag i ventetidene og tall fra Fritt sykehusvalg fra april 2011 viste en ventetid for MR ved UNN på 26 uker.
	For å unngå større mengder fristbrudd og for å ivareta sørge-for-ansvaret har adm. direktør besluttet at det skal gjøres et tilleggskjøp av MR for inntil 2 mill kroner fra avtaledato til årsslutt.
	Krav/føringer til anskaffelsen
	Tjenesten må leveres i Tromsø som er der behovet vurderes som størst. Leverandøren må forplikte seg til å følge retningslinjer og indikasjonsstillinger som anvendes ved UNN avd. røntgen. Dette omfatter også prioriteringer av henviste pasienter.
	Videre vil det stilles krav til tilgjengelighet og smidighet ved at leverandøren må kunne bidra ved forestående fristbrudd. Det vil stilles krav til at leverandøren skal planlegge virksomheten slik at det er rom for pasienter som henvises fra helsefor...
	For å sikre effektiv samhandling mellom privat tilbyder og helseforetak vil det stilles krav til elektronisk samhandling, og at leverandøren skal benytte samme system og fra samme leverandør som helseforetaket.
	Økonomi
	Anskaffelsen finansieres ved sparte midler i annen post og vil således ikke ha negativ innvirken på pasienttilbudet innen andre fagområder.
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	Sammendrag/bakgrunn
	Styret orienteres i denne saken om anskaffelsesprosessen i henhold til styrevedtak i styresak 46-2011Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret. Kjøp av eksterne helsetjenester berører Helse Nords sørge-for-ansvar, og styrebehandlingen skal ...
	Kvaliteten skal sikres ved at føringer og prioriteringer med hensyn til tjenestens innhold og kvalitet skal være foranket i styret.
	Trygghet og respekt for befolkningen og samfunnet gis ved åpenhet omkring administrative prosesser og vurderinger av betydning for tjenestetilbudet. Samfunnsansvaret ivaretas ved at det stilles krav til leverandørene med hensyn til miljø og etikk.
	Mikrobiologiske analyser for periodontitt (periodontittanalyser) for primær- og spesialisthelsetjenesten faller inn under Helse Nords sørge-for-ansvar. Gjeldende avtale har en varighet frem til 31. desember 2011, og ny anskaffelse vil derfor gjennomfø...
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	1,33 pr. år.
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	 2010  597 analyser
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