
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 31. august 2011 
 
Kl.: 10.30 til ca. 16.00 
 
Sted: Skjærbrygga i Stamsund 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 31. august 2011 
Arkivnr.: 2010/916-65/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 81-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 31. august 2011: 
 
Sak 81-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 82-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011 Side 3 
Sak 83-2011 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Side 24 

Sak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i 
Helse Nord 

Side 25 

Sak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og 
utstyr i foretaksgruppen – oppfølging av styresak 40-2010 

Side 62 

Sak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for 
offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – status i 
problemstillinger fra rapporten, oppfølging av styresak 75-
2010 

Side 72 

Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 81 

Sak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid – resultater og videre 
satsing 

Side 82 

Sak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin – oppfølging av 
styresak 52-2011/7  

Side 101 

Sak 90-2011 Regional plan for lungemedisin – oppfølging av forslag fra 
regional arbeidsgruppe 

Side 106 

Sak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning Side 111 
Sak 92-2011 Orienteringssaker Side 115 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 116 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 117 
 3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 

pr. 30.april 2011 
Side 118 

 4. Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel – IEH Side 121 
 5. Strategisk kompetanseplan, fase 1 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 133 

 6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Side 134 
 7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF Side 136 
Sak 93-2011 Referatsaker Side 137 
 1. Brev fra Helsetilsynet av 23. juni 2011 ad. regionalt 

gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 
  

 2. Årsrapport 2010 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord 
RHF 
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 3. Brev fra Helsetilsynet av 5. juli 2011 til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. varsel om 
pålegg, brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 
14. juli 2011 til Helsetilsynet i samme sak og brev fra 
Helsetilsynet av 18. juli 2011 til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF ad. avslutning av tilsynssak 

  

 4. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. juli 2011 ad. oppfølging av 
arbeidstid i helseforetakene 

  

 5. Brev fra Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF av 
25. juli 2011 ad. nytt sykehus i Kirkenes 

  

Sak 94-2011 Eventuelt Side 166 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-66/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 82-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

22. juni 2011 
 
 
Protokoll styremøte 22. juni 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 21. juni 2011 – kl. 18.00 

22. juni 2011 – kl. 09.00 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem, deltok 22. juni 2011 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem, deltok 22. juni 2011 
Terje Olsen styremedlem, deltok 22. juni 2011 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Lill Karin Kråkøy vararepresentant – møter for Ann-Mari Jenssen 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør, deltok 22. juni 2011 
Jan Norum fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen, deltok 22. juni 2011 
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I forkant av styremøtet, den 22. juni 2011 ble det avholdt møte mellom ekstern revisor 
Ernst & Young og styret i Helse Nord RHF – uten deltakelse fra administrasjonen, jf. 
revisjonslovens § 2-3.. 
 
 
Styresak 63-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Sak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 
Sak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri – utvidelse av 
inntektsfordelingsmodellen 

Sak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester 
Sakspapirene var ettersendt. 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles unntatt 
offentlighet, jf. Offl. § 23, tredje ledd. 

Sak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 
Sakspapirene var ettersendt.. 

Sak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 70-2011 Rapportering – bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord – oppfølging 
av styresak 22-2010  

Sak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord 
Sak 72-2011 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, 

fremdriftsplan for gjennomførte og planlagte tiltak – oppfølging av 
styresak 20-2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak – 
oppfølging av styresak 111-2010 

Sak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling 
Sak 75-2011 Møteplan 2012 
Sak 76-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging og gransking av vikarbyråer – resultater og 

konsekvenser 
 4. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen – oppfølging av styresak 

60-2011/5 
 5. Helgelandssykehuset HF brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-

2 – oppfølging av styresak 40-2011/2 Referatsaker 
Sakspapirene var ettersendt. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13. 
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Sak 77-2011 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 4. april 2011 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. juni 2011 
 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2011 ad. sak om 

Tertialrapport nr. 1-2011 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2011 ad. sak om Plan 
2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2011 ad. sak om Regional 
inntektsfordelingsmodell psykiatri/rus 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 78-2011 Eventuelt 
Sak 79-2011  Justering av økonomiske rammer  

budsjett 2011 – nr. 3 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 80-2011 Helgelandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
saksliste. 
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling 
av saken. 
 
 
Styresak 64-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 25. mai 2011 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 25. mai 2011 godkjennes.  
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Styresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell for  
 tverrfaglig spesialisert behandling for  
 rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri  
 – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til prinsippene i inntektsmodell for psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Modellenes hovedmål er å 
legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen basert på Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt. 

 
2. Effektene av modellen skal fases gradvis inn over fire år fra og med 2011.  

 
3. Tilførsel av økte ressurser til helseforetak skal sammenholdes med konkrete krav til 

innhold/økt aktivitet for å sikre videre effektiv utnyttelse av ressurser. 
 

4. Funksjonene i kostnadskomponenten finansieres med 100 % av dagens kostnadsnivå 
fram til en referansepris kan legges til grunn. Samisk kompetansesenter (SANKS) 
finansieres med 100 % av tidligere øremerket tilskudd.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til prinsippene i inntektsmodell for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Modellenes hovedmål er å 
legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen basert på Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt. 

 
2. Effektene av modellen skal fases gradvis inn over fire år fra og med 2011.  

 
3. Tilførsel av økte ressurser til helseforetak skal sammenholdes med konkrete krav til 

innhold/økt aktivitet for å sikre videre effektiv utnyttelse av ressurser. 
 

4. Funksjonene i kostnadskomponenten finansieres med 100 % av dagens kostnadsnivå 
fram til en referansepris kan legges til grunn. Samisk kompetansesenter (SANKS) 
finansieres med 100 % av tidligere øremerket tilskudd.   
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Styresak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet  
 unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, tredje ledd. 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Budsjettet for kjøp av polikliniske radiologiske tjenester fra private økes til 34 mill 

kroner pr. år (2011 kroner).  
 
2. Beløpet fordeles likt mellom Tromsø og Bodø basert på behovsvurderinger fra 

helseforetakene, ressurssituasjon, opptaksområde og regionsfunksjoner. 
 

3. I Tromsø anskaffes magnetisk resonanstomografi og ultralyd. I Bodø anskaffes 
magnetisk resonanstomografi, computertomografi, ultralyd og konvensjonell røntgen. 
Det anskaffes i tillegg opsjon på teleradiologi. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Lill-Karin 
Kråkøy fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket:  
 
Styret ber om at det utredes muligheter for å øke egen kapasitet innen radiologiske 
tjenester, dersom det er faglig og økonomisk hensiktsmessig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Budsjettet for kjøp av polikliniske radiologiske tjenester fra private økes til 34 mill 
kroner pr. år (2011 kroner).  

 
2. Beløpet fordeles likt mellom Tromsø og Bodø basert på behovsvurderinger fra 

helseforetakene, ressurssituasjon, opptaksområde og regionsfunksjoner. 
 

3. I Tromsø anskaffes magnetisk resonanstomografi og ultralyd. I Bodø anskaffes 
magnetisk resonanstomografi, computertomografi, ultralyd og konvensjonell røntgen. 
Det anskaffes i tillegg opsjon på teleradiologi. 

 
4. Styret ber om at det utredes muligheter for å øke egen kapasitet innen radiologiske 

tjenester, dersom det er faglig og økonomisk hensiktsmessig. 
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Styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp

 

 sørge for at målene for kvalitetskriteriene, spesielt 
epikrisetid, ventetid, fristbrudd og kreftbehandling nås. 

3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen

 

 analysere 
bemanningsøkningen i helseforetakene og gi tilbakemelding til styret på dette. 

4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 
aktuelle helseforetak. 

 
5. Styret vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i 

helseforetakene med hensyn til oppfølgingen av avvik og tiltaksarbeidet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at målene for kvalitetskriteriene, spesielt epikrisetid, 

ventetid, fristbrudd og kreftbehandling nås. 
 

3. Styret ber adm. direktør analysere bemanningsøkningen i helseforetakene og gi 
tilbakemelding til styret på dette. 

 
4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

aktuelle helseforetak. 
 

5. Styret vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i 
helseforetakene med hensyn til oppfølgingen av avvik og tiltaksarbeidet. 

 
 
Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2011 til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

helseforetakene og sikre at foretakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå 
budsjett for 2011. 

 
3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 
 
Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Lill-Karin 
Kråkøy fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket:  
 
Styret vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen for å 
nå budsjett 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

helseforetakene og sikre at foretakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå 
budsjett for 2011. 

 
3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 

 
4. Styret vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen 

for å nå budsjett 2011. 
 
 
Styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av  
 investeringsplanen 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er 
implementering av samhandlingsreformen, videre utvikling av helsetjenesten og 
prioritering i tråd med føringer, bedre kvalitet i pasientbehandlingen, 
oppgradering/utvikling bygg og utstyr, samt sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
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2. Resultatkrav for 2012-2015 fastsettes slik:  

 

 
 
3. Basisrammer for 2012 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 

kr):  
 

 
 
4. Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelps prosjekter i 

samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme til formålet:  
 

 
 
5. Styret viser til utredningen og legger til grunn at det er forsvarlig å øke 

investeringsnivået som foreslått. 
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6. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2012-2019 med de endringer som kom frem under behandling av saken – som følger slik
 

: 

  Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Helse Finnmark HF     

 
  

 
  

 
  

 
    

Rus institusjon     20 000 10 000 
 

  
 

  
 

    
Spesialist poliklinikk Karasjokk     

 
1 000 2 000 17 000 20 000   

 
    

Spesialist senter Alta     
 

  2 000 4 000 44 000 50 000 
 

    

Tiltak Hammerfest Kirkenes     
 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
 

    
Kirkenes nybygg 15 000   

 
15 000 

 
  

 
70 000 300 000 400 000 400 000 

Økt MTU   3 900 26 000   
 

  
 

  
 

    

MTU, ambulanser, rehab med mer   27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 

Sum Helse Finnmark   30 900 60 000 72 100 50 000 65 000 104 000 160 000 330 000 440 000 440 000 

      
 

  
 

      
 

    

UNN  HF     
 

  
 

      
 

    

Utvikling RUSbehandling   20 000 
 

  
 

      
 

    

Utvikling psykiatri behandling     20 000 20 000 
 

      
 

    

Nytt sykehus Narvik     
 

  
 

      
 

500 000 500 000 

A fløy 3 000   30 000 30 000 188 000 250 000 290 000 96 000 50 000     

Pasienthotell UNN     10 000 10 000 130 000 150 000     
 

    

Heliport Harstad     
 

3 000 
 

      
 

    

Heliport UNN forsterkning     
 

10 000 
 

      
 

    

PET skanner     
 

90 000 86 000       
 

    

Kvalitetstiltak     5 400   
 

      
 

    

Biobank     0 17 000 
 

      
 

    

Økt MTU   48 000 63 000           
 

    

MTU, ambulanser, rehab med mer   97 700 100 000 90 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 

Sum UNN   165 700 228 400 270 000 514 000 505 000 390 000 166 000 150 000 650 000 650 000 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

NLSH HF     
 

  
 

  
 

  
 

    

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900     

Prisjustering Bodø     3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200     

Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500 
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Prisjustering Vesteråelen     2 000 4 800 14 000 17 100 
 

  
 

    

Økt MTU   31 500 14 000   
 

  
 

  
 

    

MTU, ambulanser, rehab med mer   62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 

SUM NLSH   473 500 329 400 688 800 714 600 622 800 480 100 356 200 129 100 70 000 70 000 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

Helgelandssykehuset HF     
 

  
 

  
 

  
 

    

Omstillings midler   7 000 
 

  
 

  
 

  
 

    

Etablering RUS institusjon   28 000 
 

  
 

  
 

  
 

    

Økt MTU   0 30 700 10 000 
 

  9 000 11 000 12 000     

MTU, ambulanser, rehab med mer   24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 

SUM Helgelandssykehuset   59 500 48 200 42 400 38 700 36 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

HN IKT   42 900 26 000   
 

  
 

  
 

    

Sykehusapotek   1 000 3 000   
 

  
 

  
 

    

Prosjekter RHF     35 300   
 

  
 

  
 

    

RHF Felles regionale IKT prosjekt   69 100 123 000 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 

Omstillingsmidler   35 000 
 

  
 

  
 

  
 

    

RHF styrets disp   10 000 300                 

Sum sykehusapotek og Helse Nord   158 000 187 600 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

Ufordelt / nye lokalsykehus                     170 000 

Ubrukt tidligere år     
 

  
 

  
 

  
 

    

Sum forslag investeringer   887 600 853 600 1 273 300 1 447 300 1 289 200 1 070 200 785 700 723 600 1 262 500 1 432 500 
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7. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å fremskynde byggestart for de nye 

sykehusene i Kirkenes og Narvik. Styret ber videre om at det blir fremlagt en ny styresak 
høsten 2011, når blant annet de økonomiske konsekvensene av samhandlingsreformen er 
blitt nærmere klarlagt.  

 
8. Styret er inneforstått med at Hammerfest sykehus må totalrenoveres eller bygges nytt i et 

15 års perspektiv. Styret ber derfor om en utredning innen 2015 som danner grunnlag for 
en slik avgjørelse. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et 
langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er 
implementering av samhandlingsreformen, videre utvikling av helsetjenesten og 
prioritering i tråd med føringer, bedre kvalitet i pasientbehandlingen, 
oppgradering/utvikling bygg og utstyr, samt sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell.  

 
2. Resultatkrav for 2012-2015 fastsettes slik:  

 

 
 
3. Basisrammer for 2012 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):  
 

 
 
4. Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelps prosjekter i 

samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme til formålet:  
 

 
 
5. Styret viser til utredningen og legger til grunn at det er forsvarlig å øke investeringsnivået 

som foreslått. 
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6. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2012-2019 med de endringer som kom frem under behandling av saken – som følger: 

 
  Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Helse Finnmark HF     

 
  

 
  

 
  

 
    

Rus institusjon     20 000 10 000 
 

  
 

  
 

    
Spesialist poliklinikk Karasjokk     

 
1 000 2 000 17 000 20 000   

 
    

Spesialist senter Alta     
 

  2 000 4 000 44 000 50 000 
 

    

Tiltak Hammerfest Kirkenes     
 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
 

    
Kirkenes nybygg 15 000   

 
15 000 

 
  

 
70 000 300 000 400 000 400 000 

Økt MTU   3 900 26 000   
 

  
 

  
 

    

MTU, ambulanser, rehab med mer   27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 

Sum Helse Finnmark   30 900 60 000 72 100 50 000 65 000 104 000 160 000 330 000 440 000 440 000 

      
 

  
 

      
 

    

UNN  HF     
 

  
 

      
 

    

Utvikling RUSbehandling   20 000 
 

  
 

      
 

    

Utvikling psykiatri behandling     20 000 20 000 
 

      
 

    

Nytt sykehus Narvik     
 

  
 

      
 

500 000 500 000 

A fløy 3 000   30 000 30 000 188 000 250 000 290 000 96 000 50 000     

Pasienthotell UNN     10 000 10 000 130 000 150 000     
 

    

Heliport Harstad     
 

3 000 
 

      
 

    

Heliport UNN forsterkning     
 

10 000 
 

      
 

    

PET skanner     
 

90 000 86 000       
 

    

Kvalitetstiltak     5 400   
 

      
 

    

Biobank     0 17 000 
 

      
 

    

Økt MTU   48 000 63 000           
 

    

MTU, ambulanser, rehab med mer   97 700 100 000 90 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 

Sum UNN   165 700 228 400 270 000 514 000 505 000 390 000 166 000 150 000 650 000 650 000 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

NLSH HF     
 

  
 

  
 

  
 

    

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900     

Prisjustering Bodø     3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200     

Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500 
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Prisjustering Vesteråelen     2 000 4 800 14 000 17 100 
 

  
 

    

Økt MTU   31 500 14 000   
 

  
 

  
 

    

MTU, ambulanser, rehab med mer   62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 

SUM NLSH   473 500 329 400 688 800 714 600 622 800 480 100 356 200 129 100 70 000 70 000 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

Helgelandssykehuset HF     
 

  
 

  
 

  
 

    

Omstillings midler   7 000 
 

  
 

  
 

  
 

    

Etablering RUS institusjon   28 000 
 

  
 

  
 

  
 

    

Økt MTU   0 30 700 10 000 
 

  9 000 11 000 12 000     

MTU, ambulanser, rehab med mer   24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 

SUM Helgelandssykehuset   59 500 48 200 42 400 38 700 36 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

HN IKT   42 900 26 000   
 

  
 

  
 

    

Sykehusapotek   1 000 3 000   
 

  
 

  
 

    

Prosjekter RHF     35 300   
 

  
 

  
 

    

RHF Felles regionale IKT prosjekt   69 100 123 000 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 

Omstillingsmidler   35 000 
 

  
 

  
 

  
 

    

RHF styrets disp   10 000 300                 

Sum sykehusapotek og Helse Nord   158 000 187 600 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 

      
 

  
 

  
 

  
 

    

Ufordelt / nye lokalsykehus                     170 000 

Ubrukt tidligere år     
 

  
 

  
 

  
 

    

Sum forslag investeringer   887 600 853 600 1 273 300 1 447 300 1 289 200 1 070 200 785 700 723 600 1 262 500 1 432 500 
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7. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å fremskynde byggestart for de nye 

sykehusene i Kirkenes og Narvik. Styret ber videre om at det blir fremlagt en ny styresak 
høsten 2011, når blant annet de økonomiske konsekvensene av samhandlingsreformen er 
blitt nærmere klarlagt.  

 
8. Styret er inneforstått med at Hammerfest sykehus må totalrenoveres eller bygges nytt i et 

15 års perspektiv. Styret ber derfor om en utredning innen 2015 som danner grunnlag for 
en slik avgjørelse. 

 
 
Styresak 70-2011 Rapportering – bruk av opptrappingsmidler til  
 tverrfaglig spesialisert behandling for  
 rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord  
 – oppfølging av styresak 22-2010 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
 
 
Styresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Universitetssykehuset Nord Norge HF må gjennomføre en ROS-analyse som kartlegger 

om dagens helikopterlandingsplass er dimensjonert i henhold til vekt for å ta imot nye 
redningshelikopter inntil 16 tonn. Dersom nåværende dimensjonering viser seg å være 
utilstrekkelig, må tiltak for å utbedre forholdene iverksettes snarest. Videre må 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sørge for å utbedre forholdene med tanke på 
forurensende lukt, og utrede kostnader knyttet til større drivstoffanlegg. I Harstad må det 
umiddelbart gjøres utbedringer som er i tråd med hva luftfartstilsynet krever. I Narvik 
etableres landingsplass i tilknytning til nytt sykehus. Dette tas inn som en del av 
byggeprosjektet. 
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2. Nordlandssykehuset HF må gjøre en ny ROS- analyse for å kartlegge om det er mulig å 

gjenåpne taket på høyblokka i Bodø som landingsplass. Alternativt utredes nytt 
parkeringshus med landingsplass på taket med tilsvarende ROS- analyse, som belyser 
eventuelle utfordringer ved en slik løsning. Det vises i den forbindelse til vedtak i styresak 
39/11 i Nordlandssykehuset HF. I Vesterålen etableres landingsplass i tilknytning til det 
nye sykehuset. Dette tas inn som en del av byggeprosjektet.  

 
3. Helse Finmark HF må etablere landingsplass i tilknytning til sykehuset i Kirkenes. Dette 

tas inn som en del av byggeprosjektet. 
 
4. Helgelandssykehuset HF må sørge for at landingsplassen i Mo i Rana ivaretar de krav som 

er satt av Luftfartstilsynet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Universitetssykehuset Nord Norge HF må gjennomføre en ROS-analyse som kartlegger 
om dagens helikopterlandingsplass er dimensjonert i henhold til vekt for å ta imot nye 
redningshelikopter inntil 16 tonn. Dersom nåværende dimensjonering viser seg å være 
utilstrekkelig, må tiltak for å utbedre forholdene iverksettes snarest. Videre må 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sørge for å utbedre forholdene med tanke på 
forurensende lukt, og utrede kostnader knyttet til større drivstoffanlegg. I Harstad må det 
umiddelbart gjøres utbedringer som er i tråd med hva luftfartstilsynet krever. I Narvik 
etableres landingsplass i tilknytning til nytt sykehus. Dette tas inn som en del av 
byggeprosjektet. 

 
2. Nordlandssykehuset HF må gjøre en ny ROS- analyse for å kartlegge om det er mulig å 

gjenåpne taket på høyblokka i Bodø som landingsplass. Alternativt utredes nytt 
parkeringshus med landingsplass på taket med tilsvarende ROS- analyse, som belyser 
eventuelle utfordringer ved en slik løsning. Det vises i den forbindelse til vedtak i styresak 
39/11 i Nordlandssykehuset HF. I Vesterålen etableres landingsplass i tilknytning til det 
nye sykehuset. Dette tas inn som en del av byggeprosjektet.  

 
3. Helse Finmark HF må etablere landingsplass i tilknytning til sykehuset i Kirkenes. Dette 

tas inn som en del av byggeprosjektet. 
 
4. Helgelandssykehuset HF må sørge for at landingsplassen i Mo i Rana ivaretar de krav som 

er satt av Luftfartstilsynet. 
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Styresak 72-2011 Internkontroll ved behandling av  
 helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan for  
 gjennomførte og planlagte tiltak  
 – oppfølging av styresak 20-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 
 
2. Styret ber om ny statusorientering, når tiltakene i forhold til alle anbefalinger er 

gjennomført og avvikene lukket, senest før sommeren 2012.    
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av 
helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 

 
2. Styret ber om ny statusorientering, når tiltakene i forhold til alle anbefalinger er 

gjennomført og avvikene lukket, senest før sommeren 2012.    
 
 
Styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien,  
 iverksettelse av tiltak  
 – oppfølging av styresak 111-2010 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse RHF er fornøyd med det arbeidet som helseforetakene har gjennomført av 

tiltak, for å redusere ventetiden for pasienter innen psykisk helevern for barn- og ungdom.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å overvåke 
ventetidene innen psykisk helsevern for barn- og ungdom.   

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det vurderes å

 

 innføres krav om maksimalt 65 dagers 
gjennomsnittlig ventetid (også median) ved alle helseforetak, og at dette reduseres til 25 
dager innen 2014. 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse RHF er fornøyd med det arbeidet som helseforetakene har gjennomført av 
tiltak, for å redusere ventetiden for pasienter innen psykisk helevern for barn- og ungdom.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å overvåke 

ventetidene innen psykisk helsevern for barn- og ungdom.   
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det innføres krav om maksimalt 65 dagers 
gjennomsnittlig ventetid (også median) ved alle helseforetak, og at dette reduseres til 25 
dager innen 2014. 

 
 
Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord  
 – videre utvikling 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og er tilfreds med at det settes i gang 

ytterligere tiltak for å styrke brukermedvirkningen 
 

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

 
3. Styret ber på bakgrunn av innholdet i denne saken og det planlagte arbeidsmøtet om 

brukermedvirkning adm. direktør om å komme tilbake til det regionale brukerutvalget

 

 
styret med en sak om styrket brukermedvirkning i Helse Nord, før budsjett og 
oppdragsdokument for 2012 vedtas.  

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og er tilfreds med at det settes i gang 
ytterligere tiltak for å styrke brukermedvirkningen 

 
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med en sak, hvor det regionale brukerutvalget får 

uttale seg om hvordan de totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte 
for å styrke brukerarbeidet i Helse Nord  

 
3. Styret ber på bakgrunn av innholdet i denne saken og det planlagte arbeidsmøtet om 

brukermedvirkning adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak om styrket 
brukermedvirkning i Helse Nord, før budsjett og oppdragsdokument for 2012 vedtas.  
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Styresak 75-2011 Møteplan 2012 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  
 
1. Møteplan for 2012 godkjennes som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Styremøter 
Helse Nord RHF   11

29 
  

292

 
 25 30 22  29 26 31 28 19 

Styreseminar 
HF-styrene          31 1  

Foretaksmøte 
HN RHF X    X X       

Foretaksmøter 
HF-ene  X3   X4          

 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 1. februar 2012: Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 29. februar 2012:  Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

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

• 25. april 2012  Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF 
• 30. mai 2012: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF 
• 22. juni 2012:  Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 29. august 2012:  Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 26. september 2012: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 31. oktober 2012:  Tromsø  
• 28. november 2012:  Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 19. desember 2012:  Bodø  
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Oppdragsdokument 2012 til HF-ene og Budsjett 2012 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2011. Årlig melding 2011 sendes administrativt til HOD innen 15. mars 2012, 
styrebehandling 22. eller 29. mars 2012. 
3 For overlevering av oppdragsdokument 2012 til HF-ene – så raskt som mulig etter styremøte 1. februar 2012, 
fortrinnsvis samme dag 
4 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2011 m. m.  
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Andre arrangement:  
• 30. – 31. mai 2012:  Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF 
• 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i 

vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for 
styrebehandling i helseforetakene: 
a. 28. mars 2012:   Årsregnskap og årlig melding for 2010 
b. Innen 6. juni 2012:   Tertialrapport nr. 1-2012 
c. Innen 6. oktober 2012:  Tertialrapport nr. 2-2012 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styresak 76-2011  Orienteringssaker 
 Saken ble behandlet, den 21.og 22. juni 2011.  
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

Saken ble behandlet, den 22. juni 2011. 
- Felles oppfølgingsmøte for RHF-ene etter 1. tertial, den 14. juni 2011 – møte med 

Helse- og omsorgsdepartementet 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

Saken ble behandlet, den 22. juni 2011. 
- Tidligere regnskapsavslutning hver måned: For å få til en tidligere 

regnskapsavslutning er det nødvendig med et kompromiss på nøyaktighetsnivå, der 
resultatavvik på 1-2 mill kroner pr. måned aksepteres. Et slikt avvik vil alltid bli rettet 
opp i neste måned. 

- Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord: Informasjon om 
arbeidet med handlingsplan for foretaksgruppen og planlagt videre fremdrift.  

- Besøk fra russisk delegasjon i Nordland, den 29. til 31. mai 2011 – besøk i Helse 
Nord RHF og Nordlandssykehuset HF 

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 31. mai 2011 – sammen med 
styreleder Bjørn Kaldhol 

- Møte med Troms Fylkesting, den 8. juni 2011 
- DPS-ledersamling i Alta, den 15. og 16. juni 2011 
- Besøk av EU-delegasjon (EU-kommissær for mat og helse) på Nordlandssykehuset 

Vesterålen, den 18. juni 2011 
3. Oppfølging og gransking av vikarbyråer – resultater og konsekvenser  

Saken ble behandlet, den 21. juni 2011. 
4. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-2011/5 

Saken ble behandlet, den 21. juni 2011. 
5. Helgelandssykehuset HF brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, oppfølging styresak 

40-2011/2 Referatsaker  
Sakspapirene var ettersendt. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13. 
Saken ble behandlet, den 22. juni 2011. 
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Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 77-2011  Referatsaker 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 4. april 2011 
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. juni 2011 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2011 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2011 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2011 ad. sak om Plan 2012-2015, inkl. rullering 

av investeringsplanen 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2011 ad. sak om Regional 
inntektsfordelingsmodell psykiatri/rus 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 78-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 Saken ble behandlet, den 22. juni 2011. 
 
 
Styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer  
 budsjett 2011 – nr. 3 
 Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
 saksliste. 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet, den 21. juni 2011.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Med forbehold om at Stortinget vedtar forslag til Revidert Nasjonalbudsjett, økes 

budsjettert overskudd i Helse Nord RHF fra 78 mill kroner til 208 mill kroner. Midlene 
benyttes til realisering av investeringsplanen.   

 
2. De resterende 73,4 mill kroner settes av til styrets disposisjon.    
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Med forbehold om at Stortinget vedtar forslag til Revidert Nasjonalbudsjett, økes 
budsjettert overskudd i Helse Nord RHF fra 78 mill kroner til 208 mill kroner. Midlene 
benyttes til realisering av investeringsplanen.   

 
2. De resterende 73,4 mill kroner settes av til styrets disposisjon.    
 
 
Styresak 80-2011 Helgelandssykehuset HF  
 – suppleringsvalg til styret 

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
saksliste. 
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 
Saken ble behandlet, den 22. juni 2011.  

 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret ber foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF fatte følgende vedtak: 
 
1. Direktør Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF (Bodø) oppnevnes til styremedlem for 

Helgelandssykehuset HF fra dags dato og fram til nyvalg våren 2012 (etter Åshild 
Nordnes). 

 
2. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret ber foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF fatte følgende vedtak: 
 
1. Direktør Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF (Bodø) oppnevnes til styremedlem for 

Helgelandssykehuset HF fra dags dato og fram til nyvalg våren 2012 (etter Åshild 
Nordnes). 

 
2. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 31. august 2011 
Arkivnr.: 2010/258-4/221    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 83-2011 Lønnsjustering adm. direktør 
    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 66  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk 

ved DPS-ene1

 
 i Helse Nord 

 
Styret i Helse Nord behandlet i styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010. I denne saken presenteres sammenligning av kostnader 
knyttet til virksomheten innenfor voksenpsykiatri ved DPS-ene, både poliklinisk- og 
sengevirksomhet – rapporten ”Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i 
Helse Nord i 2010”. 
 
Når det gjelder bakgrunn og målsettingen med sammenligningen vises til saksutredningen.  
 
I denne saken gis en oppsummering av resultatene og forslag til hvilke områder av 
virksomheten som bør prioriteres av det enkelte helseforetak i den videre oppfølging. Det 
foreslås at styrene ved det enkelte helseforetak bes om å sørge for at større avvik vurderes 
nærmere, og at det iverksettes tiltak for å redusere forskjellene, der dette er mulig og ønskelig. 
 
Måling av kostnader og produktivitet er mindre utbredt innenfor psykiatrien enn innenfor 
somatikken hvor en blant annet har hatt de årlige SAMDATA-rapportene med måling av 
kostnader pr. DRG-poeng. Lite fokus på bruk av kostnads-, personell- og aktivitetsdata i 
måling og vurdering av virksomhetene medfører at datagrunnlaget for slik måling og 
vurdering nok har større usikkerhet i seg enn materialet innenfor somatisk virksomhet har. 
 
I rapporten gis en gjennomgang av usikkerheten i datamaterialet. Usikkerheten vil i hovedsak 
være knyttet til: 
• Ulikt omfang av ambulering 
• Ikke tatt med forbruk ved sykehusavdelingene i Bodø og Tromsø 
• Måler kostnader og ikke behandlingsresultat 
• Ulik kodepraksis  
• Kostnadsfordeling 
 
Ett viktig tiltak for forbedring av datagrunnlaget og forbedring av kvaliteten i dette vil være 
aktiv bruk av benchmarking som verktøy for måling av virksomhetene opp mot hverandre 
som grunnlag for forbedring. Slik bruk må forankres i fagmiljøene om den ønskede 
forbedring skal kunne realiseres.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 DPS = DistriktsPsykiatrisk Senter 
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I saksutredningen gis en grundigere gjennomgang av grunnlaget for sammenligningen. 
 
Resultater for 2010 
I rapporten sammenlignes kostnader mellom DPS-ene innenfor poliklinisk virksomhet og 
sengebasert virksomhet hver for seg. Ved vurdering av resultatene må en ta hensyn til de 
forhold som er omtalt under avsnittet ”Usikkerhet” i kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning”. 
Dette gjelder blant annet kostnadsfordeling samt mulige ulikheter i aktivitetsregistreringen. 
Poliklinisk virksomhet 
Innenfor poliklinisk virksomhet måles forskjell i arbeidsproduktivitet i form av konsultasjoner 
pr. årsverk. Forskjeller i kostnader måles i forhold til brutto kostnad pr. konsultasjon. Det 
gjøres også en sammenligning av inntekter pr. konsultasjon og antall konsultasjoner pr. 1000 
innbygger over 18 år.  
 
Figur 1 viser at antall konsultasjoner pr. netto årsverk varierer fra i overkant av 150 i Midt-
Finnmark til rundt 450 ved DPS Mosjøen. 
  
Figur 1: Konsultasjoner pr. netto årsverk 2010 

 
 
Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. netto årsverk utgjør 286, og hadde enhetene med 
lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet økt sin arbeidsproduktivitet opp til 
gjennomsnittet og aktiviteten var uendret, kunne disse enhetene vært drevet med 27,7 færre 
årsverk. Hadde alle enhetene hatt samme arbeidsproduktivitet som Mosjøen og aktiviteten var 
uendret, ville den samlede polikliniske virksomheten i Helse Nord kunne vært gjennomført 
med 142,1 årsverk færre. Det vises til tabell 5 i saksutredningen.  
 
Samlet bemanning i poliklinisk virksomhet utgjorde 386,5 årsverk i 2010 etter at refunderbart 
fravær var trukket fra (netto årsverk). Det betyr at forskjellen i forhold til gjennomsnittet (for 
de som ligger over) utgjør 7,2 %, mens forskjellen i forhold til beste resultat utgjør 36,8 % av 
samlet bemanning.  
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Figur 2 nedenfor viser at brutto kostnad pr. konsultasjon varierer fra om lag kr 1 250 i 
Mosjøen til i overkant av kr 4 000 i Midt-Finnmark. Gjennomsnittet utgjør kr 2 112. 
 
Figur 2: Brutto kostnad pr. konsultasjon 2010 

 
 
Hadde enhetene med kostnader over gjennomsnittet redusert sitt nivå ned til gjennomsnittet 
på kr 2 112 pr. konsultasjon, ville kostnadene til poliklinisk virksomhet vært 19,3 mill kroner 
lavere i 2010. Hadde alle enhetene hatt et kostnadsnivå som Mosjøen, hadde kostnadene vært 
94 mill kroner lavere. 
 
Kostnadene pr. konsultasjon er redusert fra 2007 til et nivå på 93 % av nivået i 2007, størst 
økning i Helse Finnmark HF og størst reduksjon på Helgelandssykehuset HF. 
 
Det er poliklinikkene i Finnmark, Salten, Vesterålen, Midt-Troms og Narvik som har brutto 
kostnader pr. konsultasjon over gjennomsnittet. Med unntak for Vesterålen har disse også 
lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet.     
 
Forskjellen i inntekter er liten for de enhetene som har lavere inntekter pr. konsultasjon enn 
gjennomsnittet, 3,9 mill kroner. Forskjellen i forhold til enheten med høyest inntekt pr. 
konsultasjon er imidlertid betydelig, 45,2 mill kroner.   
 
Forbruket målt som konsultasjoner pr. 1000 innbygger varierer fra 602 i Mosjøen til 210 i 
Øst-Finnmark. Gjennomsnittet er 294.  
 
Andelen kostnader til poliklinikk øker fra 45,7 % i 2007 til 47 % i 2010. 
 
Sengebasert virksomhet 
Innenfor den sengebaserte virksomheten måles forskjell i arbeidsproduktivitet i form av 
liggedøgn pr. årsverk. Forskjellene i kostnader måles i forhold til kostnader pr. liggedøgn. Det 
presenteres også data for kapasitetsutnyttelse, kostnader pr. pasient samt senger og antall 
liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år. 
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Figur 3 viser at liggedøgn pr. årsverk varierer fra rundt 70 ved DPS i Øst-Finnmark til 
nærmere 180 ved DPS Salten. Gjennomsnittet utgjør 110 liggedøgn pr. årsverk. 
 
Figur 3: Liggedøgn pr. årsverk 2010 

 
 
Om enhetene med arbeidsproduktivitet lavere enn gjennomsnittet hadde økt sin 
arbeidsproduktivitet opp til gjennomsnittsnivået på 110 liggedøgn pr. årsverk, ville disse 
sengeenhetene hatt behov for 48,8 færre årsverk i 2010. Hadde alle sengeenhetene hatt samme 
arbeidsproduktivitet som enheten med høyest arbeidsproduktivitet, Salten, hadde 
sengeenhetene i Helse Nord samlet hatt behov for om lag 180 færre årsverk.  
 
Samlet bemanning innenfor den sengebaserte virksomheten utgjorde489,9 årsverk i 2010, når 
refunderbart sykefravær er trukket fra. Forskjell i bemanning i forhold til gjennomsnittet 
utgjør derved 10,0 % og 36,8 % i forhold til beste resultat av samlet bemanning. 
 
Figur 4 viser at kostnadene pr. liggedøgn varierer fra om lag kr 3 000 pr. liggedøgn ved DPS 
Salten til om lag kr 6 800. Gjennomsnitt utgjør kr 4 828. Hadde enhetene med kostnader over 
gjennomsnittet redusert sitt nivå til kr 4 828, og enhetene med kostnader under gjennomsnittet 
hadde uendrede kostnader, ville kostnadene ved sengeenheten vært 22 mill kroner lavere. 
Hadde alle enhetene hatt et kostnadsnivå tilsvarende enheten med lavest kostnader, DPS 
Salten, ville kostnadene vært 95,5 mill kroner lavere i 2010.  
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Figur 4: Kostnader pr. liggedøgn 2010 

 
 
Det er DPS-ene i Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Narvik som har de høyeste kostnadene pr. 
liggedøgn. Disse har også lavest arbeidsproduktivitet. Kostnaden pr. liggedøgn er økt med 21 
% fra 2007, og legger en til grunn en årlig kostnadsvekst på 4 % gir dette en 
realkostnadsøkning på 8-9 %.  
 
Det er stor forskjell i utvikling mellom de ulike DPS-ene. Realkostnadsøkning sammen med 
reduksjon i liggedøgn og lavere kapasitetsutnyttelse indikerer at en ikke i tilstrekkelig grad 
har greid å tilpasse kostnadene til det reduserte forbruket av liggedøgn.  
 
Forskjellen i liggetid, belegg og forbruk av liggedøgn pr. 1000 innbygger varierer også 
betydelig. Liggetiden varierer fra 8,5 døgn i Øst-Finnmark til 51,2 døgn i Salten. Belegget 
varierer fra 46 % i Øst-Finnmark til 105 % i Salten, mens forbruk av liggedøgn varierer fra 87 
pr. 1000 innbygger over 18 år i Rana (ser bort fra Sandnessjøen og Lofoten som ikke har 
senger) til 354 i Midt-Finnmark. Gjennomsnittlig liggetid utgjorde 15,7 dager i 2010 (18,9 
dager i 2007 og belegg 74 % (79 % i 2007), mens gjennomsnittlig antall liggedøgn utgjør 150 
pr. 1000 innbygger over 18 år.  
 
I forhold til forbruket pr. 1000 innbygger utgjorde nivået i 2010 81 % av nivået i 2007, dvs. 
en betydelig reduksjon.  
 
Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
Med bakgrunn i de funn som er gjort i rapporten gis det nedenfor forslag over hvilke områder 
som bør prioriteres for videre vurdering og oppfølging. Begrunnelse fremgår av rapporten, jfr. 
avsnittene ”Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid” og ”Resultater”.  
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Helse Finnmark HF 
Alle sengeenhetene i Finnmark har kostnader pr. liggedøgn over gjennomsnittet. Forbruket av 
liggedøgn på DPS-nivå i Helse Finnmark HF er mer enn 50 % høyere enn gjennomsnittet, en 
betydelig forskjell i kostnader mot gjennomsnitt både for poliklinikk og sengebasert 
virksomhet med til sammen 25 mill kroner. Forskjell i kostnad mot beste enhet innenfor 
poliklinikk utgjør 25,6 mill kroner, mens den innenfor sengebasert virksomhet utgjør 36,1 
mill kroner, dvs. til sammen nærmere 62 mill kroner.  Også i forhold til bemanning er det 
betydelige forskjeller mot gjennomsnitt med 18,5 årsverk for poliklinikk og 27,1 for seng, til 
sammen om lag 46 årsverk. Forskjellen i forhold til enheten med høyest arbeidsproduktivitet 
innenfor poliklinikk utgjør 38,1 årsverk og innenfor seng 68,2, til sammen 106 årsverk.  
 
Konsultasjoner pr. 1000 innbygger over 18 år er lavere, mens sengetall og liggedøgn på DPS-
nivå er betydelig høyere. 
 
Følgende områder bør følges opp ved Helse Finnmark HF: 
1. DPS Øst-Finnmark poliklinikk 
2. DPS Midt-Finnmark poliklinikk 
3. DPS Vest-Finnmark poliklinikk 
4. DPS Midt-Finnmark seng 
5. DPS Vest-Finnmark seng 
6. DPS Øst-Finnmark seng 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Av rapporten går det frem at kostnadsforskjellen i forhold til gjennomsnittet for 
poliklinikkene ved UNN som har høyere kostnader enn gjennomsnittet, utgjør 4 mill kroner 
og er stort sett knyttet til Narvik. Forskjellen i forhold til laveste kostnad utgjør 31,1 mill 
kroner. I forhold til antall årsverk utgjør forskjellene henholdsvis 8,9 og 54,6 årsverk.  
 
For den sengebaserte virksomheten utgjør forskjellen for de enhetene ved UNN som har 
høyere kostnader enn gjennomsnittet 7,8 mill kroner og i forhold til beste resultat 40,7 mill 
kroner. Størstedelen av forskjellen mot gjennomsnitt er knyttet til Narvik. Forskjellen i 
bemanning utgjør henholdsvis 16,5 og 81,0 årsverk 
 
Følgende områder bør følges nærmere opp ved UNN: 
1. DPS Narvik poliklinikk  
2. DPS Tromsø og omegn seng 
3. DPS Narvik seng 
4. DPS Nord-Troms seng 
5. DPS Sør-Troms seng 
 
Nordlandssykehuset HF 
For Nordlandssykehuset HF utgjør kostnadsforskjellen for poliklinikkene som har høyere 
kostnader enn gjennomsnittet 2,6 mill kroner, og i forhold til beste resultat 26,5 mill kroner.  
 
Forskjellen i bemanning for poliklinikkene utgjør henholdsvis 0,3 årsverk i forhold til 
gjennomsnittet og 34,5 årsverk i forhold til enheten med høyest arbeidsproduktivitet.  
 
For den sengebaserte virksomheten utgjør kostnadsforskjellen i forhold til gjennomsnittet 1,5 
mill kroner og i forhold til beste resultat 9,8 mill kroner, og den gjelder i sin helhet 
Vesterålen.  
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Forskjellen i bemanning for den sengebaserte virksomheten utgjør 5,3 årsverk i forhold til 
gjennomsnittet og 20,9 årsverk i forhold til beste resultat, også dette i sin helhet knyttet til 
Vesterålen. 
 
Kapasitetsutnyttelsen for den sengebaserte virksomheten i Vesterålen er lav (64 %).  
 
Følgende områder bør følges opp nærmere ved Nordlandssykehuset HF: 
1. DPS Lofoten poliklinikk 
2. DPS Vesterålen poliklinikk 
3. DPS Vesterålen seng 
4. DPS Salten seng 
5. DPS Salten poliklinikk 

 
Helgelandssykehuset HF 
Alle DPS-ene ved Helgelandssykehuset har lavere kostnader og høyere arbeidsproduktivitet 
enn gjennomsnittet for den polikliniske virksomheten. I forhold til enheten med lavest 
kostnader av alle, Mosjøen, utgjør forskjellen for de øvrige to poliklinikkene 10,8 mill kroner, 
mens forskjellen i årsverk utgjør 14,8. For den sengebaserte virksomheten har både Mo i Rana 
og Mosjøen lavere kostnader enn gjennomsnittet, og forskjellen i forhold til enheten med 
lavest kostnader og høyest arbeidsproduktivitet utgjør henholdsvis 9,0 mill kroner og 10,2 
årsverk. Kapasitetsutnyttelsen i Mosjøen er med 68 % godt under gjennomsnittet 
 
Følgende områder bør følges opp ved Helgelandssykehuset HF: 
1. DPS Sandnessjøen poliklinikk 
2. DPS Mosjøen poliklinikk 
3. DPS Rana poliklinikk 
4. DPS Mosjøen seng 

 
 

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

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør 
vurderinger for å finne årsak til forskjeller i arbeidsproduktivitet og kostnad, og foreslå 
tiltak som reduserer forskjellene. 

 
2. For å bedre kvaliteten på datagrunnlaget og redusere usikkerheten i dette må fagmiljøene 

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med å videreutvikle bruken av benchmarking som 
verktøy for måling og forbedring. 

 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Rapport Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse  
  Nord 2010 av 31. mai 2011 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html  
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SAKSUTREDNING 
 
Innledning og bakgrunn 
I denne saken sammenlignes kostnadene mellom DPS-ene (Distrikts Psykiatrisk Senter) i 
Helse Nord. Det skilles mellom sengebasert virksomhet og poliklinisk virksomhet. Det ble 
gjort tilsvarende sammenligning i for 2007 og 2008.  
 
Det vises for øvrig til rapporten ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 
for 2010” hva angår målsetting og bakgrunn for arbeidet samt datagrunnlag og avgrensning.  
Disse gjelder også for rapporten knyttet til DPS-ene. I denne saksutredningen er kort redegjort 
for noen av disse forhold. 
 
Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike 
sammenligninger. Som det redegjøres for i saken, er det derfor gjort korreksjoner i materialet 
for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet 
”Datagrunnlag og avgrensning”. I vedleggene i rapporten er dokumentert hvilke kostnader 
som inngår og hvordan kostnadene er fordelt.  
 
Det vises også til avsnittet ”Usikkerhet” under ”Datagrunnlag og avgrensning” hvor det 
redegjøres for usikkerheten i datamaterialet. 
 
Målsetting og forventet resultat 
Både innenfor somatikk og psykiatri publiserer SAMDATA årlig informasjon om kostnader 
og aktivitet knyttet til tjenestetilbudet. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i 
SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden 
SAMDATA i stor grad viser forskjellene på foretaksnivå. Det skilles i SAMDATA heller ikke 
mellom kostnader til sengebasert virksomhet og poliklinikk.  
 
En viktig målsetting med det foreliggende arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som 
gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på foretaksnivå 
og på enhetsnivå innen det enkelte foretak. Inndeling av virksomheten ved DPS-ene i 
sengevirksomhet og poliklinisk virksomhet ansees å være hensiktmessig for dette formålet.  
 
Det presenteres resultater både for 2009 og 2010 og det fokuseres på: 
• Ulikheter i kostnadsnivå og nivå på arbeidsproduktivitet i 2009 og 2010 
• Utvikling i kostnadsnivå og nivå på arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2010 
• Ulikheter i forbruksnivå i 2009 og 2010 
• Utvikling i forbruksnivå fra 2007 til 2010 
 
Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene pr. 
konsultasjon og pr. liggedøgn. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til 
eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for ett eller flere DPS-er, mens andre 
forskjeller bør undersøkes nærmere. Hvilke forskjeller som foreslås fulgt nærmere opp går 
frem av saksforelegget. 
 
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.  
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Det foreslås at styrene ved HF-ene gis i oppdrag om å vurdere aktivt disse forslagene og 
eventuelt utarbeider tiltaksplaner for å redusere forskjellene der det er mulig og ønskelig. 
 
Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at DPS-er med kostnadsnivå 
på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt 
kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus for tiltak bør primært 
rettes mot områder der det er identifisert vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare 
enheter.  
 
Ved vurdering av potensial for forbedring må det tas hensyn til at innholdet i virksomhetene 
kan være noe ulikt ved at blant annet omfanget av ambulerende virksomhet er ulikt. Dette 
fanges ikke alltid like godt opp i aktivitetsregistreringene. Der kan også være ulikheter i 
aktivitetsregistreringene. Forskjellene ved en del av DPS-ene er imidlertid så store at de ikke 
bare kan skyldes slike forhold. 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
I dette kapitlet gis en beskrivelse av datagrunnlaget og hvordan dette er avgrenset og 
bearbeidet.  
 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra Helse 
Nord sitt LIS-system supplert med noe data direkte fra Nordlandssykehuset HFog UNN der 
hvor detaljeringsnivået i LIS-systemet ikke har vært tilstrekkelig.  
 
Sammenligningen er avgrenset til virksomheten ved DPS-ene inkludert enhetene i Bodø og 
Tromsø. Det er gjort en egen sammenligning av sykehusfunksjonene innenfor psykiatri i 
Bodø og Tromsø. Denne sammenligningen inngår ikke i rapporten knyttet til DPS-ene. Med 
unntak for akuttpostene ved DPS-ene i Bodø og Tromsø samt rehabiliteringsenheten ved 
DPS-et i Tromsø, er det brukt samme opplegg for hvilke kostnadssteder som inngår i 
sammenligningen som det ble gjort i sammenligningen for 2007 og 2008. 
 
Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er kostnader finansiert 
med eksterne midler trukket ut tilsvarende de eksterne midlene. Slike inntekter og kostnader 
utgjør 18,9 mill kroner i 2009 og 19,4 mill kroner i 2010. I vedlegg 1 i rapporten er vist hvilke 
inntekter dette gjelder. 
 
Videre 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 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.  
Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor, fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder.  
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Avskrivningene utgjorde om lag 74 mill kroner i 2009 og 60,1 mill kroner i 2010, mens 
pensjon og arbeidsgiveravgift utgjorde 210 mill kroner i 2009 og 217 mill kroner i 2010 når 
sykehuspsykiatrien inkluderes. I vedleggene 2 og 3 i rapporten er vist hvordan avskrivninger, 
pensjon og arbeidsgiveravgift fordeler seg på det enkelte HF og enhet innenfor HF. 
 
Av kostnadene til Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) er 10,5 mill kroner holdt 
utenfor. Kostnader knyttet til poliklinisk kapasitet og senger beregnet på pasienter utenfor 
Midt-Finnmark inngår i datagrunnlaget siden aktiviteten knyttet til disse også inngår.  
 
Felleskostnader 
Samlede felles kostnader utgjør 194 mill kroner i 2010. Det er i rapporten redegjort for hvilke 
kostnader som inngår i felleskostnadene samt prinsippene for fordeling. Av disse 194 mill 
kroner er 99 mill kroner knyttet til voksenpsykiatri ved DPS-ene. Resterende er knyttet til 
BUP og sykehusavdelingene. 
 
Aktivitets-, kostnads-, og personellgrunnlag  
Samlet kostnadsgrunnlag inkludert felleskostnader utgjør 493,9 mill kroner og er fordelt på 
helseforetak og DPS slik det går frem av tabell 1. Tabellen viser at de samlede kostnadene er 
høyest ved UNN med rundt 189 mill kroner i 2010 og lavest på Helgelandssykehuset HF med 
om lag 69 mill kroner. Tabellen viser også at Helse Finnmark HF bruker i overkant av 50 mill 
kroner mer enn Helgelandssykehuset HF på DPS i voksenpsykiatrien. Deler av denne 
forskjellen forklares ved ulik bruk av sykehusfunksjoner i Bodø og Tromsø. 
 
Lofoten og Sandnessjøen har ikke egne senger ved DPS-et. Sengetilbudet til Lofotens 
befolkning består dels av senger ved medisinsk avdeling på Gravdal og dels av senger ved det 
psykiatriske sykehuset i Bodø. Denne aktiviteten inngår ikke i sammenligningen. 
 
I rapporten er vist hvordan kostnadene fordeler seg på seng og poliklinikk. 
 
Tabell 1: Samlet kostnads- og personellgrunnlag 2009 og 2010 for poliklinikk og seng   

fordelt på DPS inkludert felleskostnader  
 NTO NTO 

Sykehusenhet Underenhet RE2009 RE2010 årsv 2009 årsv 2010
FINNMARK PSYKIATRI DPS-midt 34 324 210       31 482 401       50,5           48,3           

DPS-vest 54 851 371       55 576 895       94,3           97,1           
DPS-øst 33 880 866       34 266 391       66,7           70,5           

Totalt FINNMARK PSYKIATRI 123 056 448     121 325 687     211,5         215,8         
HELGELAND PSYKIATRI DPS Mosjøen 24 182 886       26 925 793       41,7           44,7           

DPS Rana 22 908 892       22 698 678       37,7           36,3           
DPS Sandnessjøen 21 553 999       19 061 257       30,4           32,1           

Totalt HELGELAND PSYKIATRI 68 645 777       68 685 728       109,8         113,1         
NLSH PSYKIATRI DPS Lofoten 17 272 308       16 784 287       29,4           26,9           

DPS Salten 71 879 097       59 107 978       130,9         102,0         
DPS Vesterålen 39 539 744       39 031 793       72,6           69,7           

Totalt NLSH PSYKIATRI 128 691 149     114 924 058     232,9         198,6         
UNN PSYKIATRI DPS-Midt-Troms 25 893 358       25 598 767       51,1           48,8           

DPS-Narvik 37 797 736       36 314 229       66,7           64,7           
DPS-Nord-Troms 13 769 546       13 599 318       25,9           25,8           
DPS-Sør-Troms 21 209 998       21 730 601       39,6           39,8           
DPS-Tromsø og omegn 88 477 818       91 760 823       167,1         169,7         

Totalt UNN PSYKIATRI 187 148 456     189 003 738     350,4         348,9         
Totalt 507 541 829     493 939 210     904,5         876,3          
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Tabell 2 viser poliklinikkenes andel av totale kostnader og bemanning ved DPS-ene. Tabellen 
viser at DPS-ene bruker nærmere halvparten av ressursene på poliklinisk virksomhet. Helse 
Finnmark HF er lavest med en andel på litt i overkant av 1/3, mens Helgelandssykehuset HF 
har høyest andel med i overkant av 60 %. Nordlandssykehuset HF har stor økning i andelen 
fra 2009 til 2010, mens Helgelandssykehuset HF har en stor reduksjon i sin andel av 
ressursene brukt på poliklinisk virksomhet. 
 
Tabell 2: Poliklinikkenes sin andel av totale kostnader og bemanning ved  

DPS-ene (inkludert felleskostnader) 
 NTO NTO 

Sykehusenhet Underenhet RE2009 RE2010 årsv 2009 årsv 2010
FINNMARK PSYKIATRI DPS-midt 0,43 0,45 0,39 0,44

DPS-vest 0,30 0,34 0,26 0,29
DPS-øst 0,33 0,34 0,29 0,32

Totalt FINNMARK PSYKIATRI 0,34 0,37 0,30 0,33
HELGELAND PSYKIATRI DPS Mosjøen 0,42 0,36 0,39 0,38

DPS Rana 0,62 0,57 0,60 0,55
DPS Sandnessjøen 1,00 1,00 1,00 1,00

Totalt HELGELAND PSYKIATRI 0,67 0,61 0,63 0,61
NLSH PSYKIATRI DPS Lofoten 1,00 1,00 1,00 1,00

DPS Salten 0,37 0,52 0,36 0,48
DPS Vesterålen 0,40 0,38 0,32 0,31

Totalt NLSH PSYKIATRI 0,47 0,54 0,42 0,49
UNN PSYKIATRI DPS-Midt-Troms 0,52 0,48 0,49 0,45

DPS-Narvik 0,54 0,49 0,44 0,46
DPS-Nord-Troms 0,36 0,40 0,35 0,36
DPS-Sør-Troms 0,37 0,44 0,37 0,40
DPS-Tromsø og omegn 0,44 0,42 0,43 0,41

Totalt UNN PSYKIATRI 0,45 0,45 0,43 0,42
Totalt 0,46 0,47 0,42 0,44  
 
Tabell 3 viser aktiviteten ved poliklinikkene i 2009 og 2010. Antall tellende konsultasjoner og 
poliklinisk dagbehandling inngår i aktivitetsgrunnlaget slik dette fremkommer i LIS-systemet 
til Helse Nord. Tabellen viser en reduksjon i volumet på nærmere 10 % fra 2009 til 2010. 
Aktiviteten er økt med om lag 13 % fra 2007. Både Nordlandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF viser betydelig reduksjon med et nivå i 2010 på om lag 80 % av nivået i 2009. 
Størstedelen av reduksjonen for Nordlandssykehuset HF er knyttet til for høy registrering av 
dagbehandlingsaktivitet i Lofoten i 2009. Helgelandssykehuset HH viser en betydelig 
aktivitetsøkning. 
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Tabell 3: Antall konsultasjoner 2009 og 2010 samt nivå 2010 i forhold til 2009 
Tellende konsultasjoner  Nivå
og dagbehandling

HF Underenhet 2009 2010 2010 2009
Finnmark DPS-midt 5 488 3 461 0,631

DPS-vest 8 156 7 771 0,953
DPS-øst 5 472 4 058 0,742

Totalt Finnmark 19 116 15 290 0,800
Helgeland DPS Mosjøen 6 489 7 699 1,186

DPS Rana 6 838 7 029 1,028
DPS Sandnessjøen 8 244 9 733 1,181

Totalt Helgeland 21 571 24 461 1,134
NLSH DPS Lofoten 13 656 8 209 0,601

DPS Salten 14 456 13 958 0,966
DPS Vesterålen 8 316 6 488 0,780

Totalt NLSH 36 428 28 655 0,787
UNN DPS-Midt-Troms 6 795 5 598 0,824

DPS-Narvik 7 234 6 774 0,936
DPS-Nord-Troms 2 761 3 231 1,170
DPS-Sør-Troms 6 605 5 968 0,904
DPS- Tromsø og omegn 21 587 20 467 0,948

Totalt UNN 44 982 42 038 0,935
Totalt 122 097 110 444 0,905  
 
Tabell 4 viser aktivitet og kapasitet for den sengebaserte virksomheten ved DPS-ene. Samlet 
kapasitet ble redusert med 20 senger fra 2009 til 2010. Reduksjonen er i sin helhet knyttet til 
Nordlandssykehuset HF og gjelder nedlegging av Røsvik bo- og behandlingssenter. 
Aktiviteten ved akuttpostene i Bodø og Tromsø inngår ikke i aktivitetsgrunnlaget i tabell 4. 
 
Tabellen viser at antall pasienter økte med i om lag 150 (ca 8 %) fra 2009 til 2010, mens 
antall liggedøgn ble redusert med om lag 8.000. Antall pasienter er redusert med i overkant av 
1 % fra 2007, mens antall liggedøgn er redusert med nærmere 20 % i samme periode. Dette 
gir redusert liggetid. 
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Tabell 4: Aktivitet og kapasitet 2009 og 2010 sengebasert virksomhet 
Heldøgn Liggedøgn Heldøgn Liggedøgn Antall senger Antall senger

HF Underenhet 2009 2009 2010 2010 2009 2010
Finnmark DPS-midt 257                4 137             260                3 316             14                   14                   

DPS-vest 364                6 804             383                6 545             25                   25                   
DPS-øst 315                4 196             393                3 324             20                   20                   

Totalt Finnmark 936                15 137           1 036             13 185           59                   59                   
Helgeland DPS Mosjøen 130                3 695             123                3 707             15                   15                   

DPS Rana 74                   2 268             97                   2 212             8                     8                     
DPS Sandnessj -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totalt Helgeland 204                5 963             220                5 919             23                   23                   
NLSH DPS Lofoten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

DPS Salten 192                15 765           180                9 219             44                   24                   
DPS Vesterålen 431                4 184             451                4 690             20                   20                   

Totalt NLSH 623                19 949           631                13 909           64                   44                   
UNN DPS-Midt-Trom 189                3 271             182                3 550             12                   12                   

DPS-Narvik 299                3 104             293                2 816             12                   12                   
DPS-Nord-Trom 89                   1 418             141                1 635             6                     6                     
DPS-Sør-Troms 172                2 575             192                2 603             12                   12                   
DPS-Tromsø og 762                10 265           737                10 379           31                   31                   

Totalt UNN 1 511             20 633           1 545             20 983           73                   73                   
Totalt 3 274             61 682           3 432             53 996           219                199                 
 
Forholdet mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
I figur 5 er vist sammenheng mellom kostnad pr. konsultasjon og konsultasjoner pr. årsverk. 
Som det går frem av figuren, er der en relativt sterk sammenheng mellom disse (R2 på 
0,785)2

 

. Det betyr at DPS som har høye kostnader pr. konsultasjon har lav 
arbeidsproduktivitet målt som konsultasjoner pr. årsverk og vice versa. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 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 5: Sammenheng mellom kostnad pr. konsultasjon og konsultasjoner pr.  
årsverk 2010 

 
 
Figur 6 viser sammenhengen mellom liggedøgn pr. årsverk og kostnader pr. liggedøgn. 
Figuren viser at denne sammenhengen er sterk med en R2

 

 på 0,854. Det betyr at DPS med 
høye kostnader pr. liggedøgn også har lav arbeidsproduktivitet målt som liggedøgn pr. 
årsverk. 

Figur 6:  Sammenheng mellom liggedøgn pr. årsverk og kostnader pr. liggedøgn ved  
DPS i 2010 
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Resultater poliklinikk 2010 
I tabell 5 er produktiviteten ved poliklinikkene i 2010 sammenlignet. Som mål på 
produktivitet er benyttet konsultasjoner pr. netto årsverk, dvs. utlønnede årsverk inkludert 
overtid, vikarer og innleie, fratrukket refunderbart sykefravær. Felles årsverk, se foran, er 
inkludert i beregningene med DPS-enes andel. Støttepersonellet inngår i årsverkstallet. I 
tillegg til å beregne det relative forholdet mellom enhetene i form av indeks, er det beregnet 
hva forskjellene utgjør i form av totalt antall årsverk.  
 
Ved beregning av konsultasjoner pr. årsverk i SAMDATA benyttes punktmåling av antall 
behandlerårsverk ved årsskiftet. Tallene som presenteres i denne sammenligningen vil derfor 
ikke være sammenlignbare med det som presenteres i SAMDATA.   
 
Av tabell 5 går det frem at DPS Mosjøen har høyest produktivitet i 2010 med 452 
konsultasjoner pr. årsverk, mens DPS Midt-Finnmark har lavest produktivitet med 164 
konsultasjoner pr. årsverk. Produktiviteten i Mosjøen er derved nærmere tre ganger så høy 
som ved DPS Midt. Også DPS Øst-Finnmark og DPS Narvik har lav produktivitet med rundt 
200 konsultasjoner. 
 
Andre kolonne i tabellen, ”Indeks snitt”, viser at DPS Tromsø og omegn med 292 
konsultasjoner pr. årsverk, har en produktivitet tilsvarende omtrent gjennomsnittet på 286 
konsultasjoner pr. årsverk. Av foretakene samlet er det Helgelandssykehuset HF som har den 
høyeste produktiviteten med 355 konsultasjoner pr. årsverk. 
 
Tredje kolonne i tabellen, ”Indeks best”, viser at DPS Midt-Finnmark har en produktivitet 
tilsvarende 36 % av produktiviteten til DPS Mosjøen.  
 
Fjerde kolonne i tabellen, ”Diff årsverk snitt” viser forskjellen i årsverk for egen enhet mot 
gjennomsnittet. Negativt tall betyr at en bruker mindre enn gjennomsnittet. Kolonnen viser at 
DPS Midt-Finnmark med produktivitet i form av konsultasjoner pr. årsverk som 
gjennomsnittet, ville brukt ni årsverk mindre. Samlet hadde enheten netto 21,1 årsverk i 2010. 
Bare Helse Finnmark HF har i 2010 en samlet arbeidsproduktivitet som er lavere enn 
gjennomsnittet. 
 
Kolonnen ”Diff årsverk lavere enn snitt” viser samlet forskjell i årsverk mot gjennomsnittet 
for de enhetene som har produktivitet lavere enn gjennomsnittet. Kolonnen viser en samlet 
forskjell på 27,7 årsverk, en reduksjon på ca 4 årsverk fra 2007. Det betyr at om de enhetene 
som har lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet kommer opp på gjennomsnittet og de 
som er over opprettholder sin, ville en med uendret aktivitet kunne frigjort 27,7 årsverk i 
2010.  
 
Siste kolonne i tabellen viser forskjell i årsverk mot enhetene med høyest 
arbeidsproduktivitet. Kolonnen viser en forskjell på 142,1 årsverk, en økning på 44 årsverk 
fra 2007. Det betyr at om alle enhetene hadde hatt produktivitet som Mosjøen i 2010, kunne 
antall årsverk vært redusert med 142,1. Forskjellen i antall årsverk i forhold til beste resultat 
er størst for Tromsø og omegn med 24,8 årsverk og for Salten med 18,3.  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 31. august 2011 side 39



Tabell 5: Konsultasjoner pr. årsverk 2010, indeks i forhold til snitt og best samt 
forskjell i årsverk i forhold til snitt og best  

KonsultasjoneIndeks Indeks Diff årsverk Diff årsverk Diff årsverk
HF Underenhet per årsverk snitt best snitt lavere enn snibest
Finnmark DPS-midt 164 0,57 0,36 9,0 9,0 13,4

DPS-vest 277 0,97 0,61 0,9 0,9 10,9
DPS-øst 178 0,62 0,39 8,6 8,6 13,9

Totalt Finnmark 212 0,74 0,47 18,5 18,5 38,1
Helgeland DPS Mosjøen 452 1,58 1,00 -9,9 0,0 0,0

DPS Rana 354 1,24 0,78 -4,8 0,0 4,3
DPS Sandnessjøen 303 1,06 0,67 -2,0 0,0 10,6

Totalt Helgeland 355 1,24 0,78 -16,6 0,0 14,8
NLSH DPS Lofoten 305 1,07 0,68 -1,8 0,0 8,7

DPS Salten 284 0,99 0,63 0,3 0,3 18,3
DPS Vesterålen 296 1,04 0,66 -0,8 0,0 7,5

Totalt NLSH 293 1,02 0,65 -2,3 0,3 34,5
UNN DPS-Midt-Troms 253 0,88 0,56 2,6 2,6 9,8

DPS-Narvik 225 0,79 0,50 6,4 6,4 15,1
DPS-Nord-Troms 345 1,21 0,76 -1,9 0,0 2,2
DPS-Sør-Troms 374 1,31 0,83 -4,9 0,0 2,7
DPS- Tromsø og omegn 292 1,02 0,65 -1,6 0,0 24,8

Totalt UNN 285 1,00 0,63 0,5 8,9 54,6
Totalt 286 1,00 0,63 0,0 27,7 142,1  
 
Tabell 6 viser kostnad pr. konsultasjon for 2010. 
 
Tabell 6:  Brutto kostnad pr. konsultasjon 2010, indeks i forhold til snitt og best samt 
 forskjell i kostnad i forhold til snitt og best 

Bto kost per Indeks Indeks Diff kostnad Diff kostnad Diff kostnad
HF Underenhet konsultasjon snitt best snitt høyere enn snitt best
Finnmark DPS-midt 4 069 1,93 3,23 6 771 870 6 771 870 9 717 175

DPS-vest 2 459 1,16 1,95 2 700 298 2 700 298 9 313 406
DPS-øst 2 885 1,37 2,29 3 136 199 3 136 199 6 589 551

Totalt Finnmark 2 937 1,39 2,33 12 608 367 12 608 367 25 620 131
Helgeland DPS Mosjøen 1 261 0,60 1,00 -6 551 836 0 0

DPS Rana 1 828 0,87 1,45 -1 997 195 0 3 984 472
DPS Sandnessjøen 1 958 0,93 1,55 -1 494 118 0 6 788 649

Totalt Helgeland 1 701 0,81 1,35 -10 043 149 0 10 773 121
NLSH DPS Lofoten 2 045 0,97 1,62 -552 512 0 6 433 333

DPS Salten 2 214 1,05 1,76 1 418 860 1 418 860 13 297 094
DPS Vesterålen 2 299 1,09 1,82 1 212 729 1 212 729 6 734 006

Totalt NLSH 2 184 1,03 1,73 2 079 077 2 631 589 26 464 434
UNN DPS-Midt-Troms 2 186 1,04 1,73 414 678 414 678 5 178 566

DPS-Narvik 2 645 1,25 2,10 3 613 094 3 613 094 9 377 756
DPS-Nord-Troms 1 681 0,80 1,33 -1 391 978 0 1 357 598
DPS-Sør-Troms 1 607 0,76 1,27 -3 012 611 0 2 066 147
DPS- Tromsø og omegn 1 903 0,90 1,51 -4 267 478 0 13 149 905

Totalt UNN 2 001 0,95 1,59 -4 644 295 4 027 771 31 129 973
Totalt 2 112 1,00 1,67 0 19 267 727 93 987 659  
 
Tabellen viser betydelig variasjon i kostnadsnivå. Disse variasjonene kan skyldes forskjellig 
• produktivitet  
• kostnad pr. årsverk 
• øvrige kostnader 
 
Rapporten viser at forskjeller i kostnad pr. årsverk ikke forklarer forskjeller i kostnad pr. 
konsultasjon. 
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Det er stor variasjon i kostnadene pr. konsultasjon fra kr 1 261 i Mosjøen til kr 4 069 ved DPS 
Midt-Finnmark. Kostnadene pr. konsultasjon ved DPS Midt-Finnmark er derved mer enn tre 
ganger så høy som i Mosjøen. I tabellens andre kolonne er det vist eget kostnadsnivå i forhold 
til gjennomsnittet. DPS Midt’s kostnad på kr 4 069 pr. konsultasjon er 93 % over 
gjennomsnittet. DPS Øst-Finnmark og DPS Narvik har høye kostnader med et nivå som er 
20-30 % over gjennomsnittet.  
 
Kostnader knyttet til dagenheter er inkludert i kostnadene til poliklinikk. I den grad dette 
behandles ulikt vil det ha betydning for sammenligning mellom enhetene. Det samme gjelder 
om omfanget av ambulering er ulikt. 
 
Av nest siste kolonne (”Diff kostnad høyere enn snitt”), går det frem at samlet merkostnad i 
forhold til gjennomsnittet for de enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet, 
utgjør 19,3 mill kr, en reduksjon på 3 mill kroner fra 2007. Størst forskjell er det for DPS 
Midt-Finnmark med en forskjell på 6,8 mill kroner. Dette er enheten som også har lavest 
arbeidsproduktivitet, jfr. foran.  
 
Helgelandssykehuset HF har den høyeste arbeidsproduktiviteten i 2010 med 355 
konsultasjoner pr. årsverk og de laveste kostnadene pr. konsultasjon. 
 
Av siste kolonne i tabell 6 går det frem at samlet kostnadsforskjell i forhold til enheten som 
har lavest kostnad pr. konsultasjon, Mosjøen, utgjør om lag 94 mill kroner. Forskjellen er økt 
med rundt av 34 mill kroner fra 2007.  
 
Tabell 7 viser inntekt pr. konsultasjon og forskjeller i disse. Forskjeller i inntekt vil delvis 
kunne forklare forskjeller i kostnad pr. konsultasjon i den grad ulik inntekt reflekterer ulikt 
ressursbehov knyttet til behandlingen. Tabell 7 viser at inntektene pr. konsultasjon varierer fra 
495 i Salten til 1022 i Nord-Troms. Tabellen viser at Helse Finnmark HF har høyest inntekt 
pr. konsultasjon, mens den er lavest ved Nordlandssykehuset HF. 
 
Av nest siste kolonne går det frem at de enhetene som har lavere inntekt pr. konsultasjon enn 
gjennomsnittet, kunne økt sine inntekter med 3,9 mill kroner om de hadde hatt en inntekt pr. 
konsultasjon tilsvarende gjennomsnittet. Forskjellen er størst for Salten med 1,6 mill kroner. 
Siste kolonne i tabell 7 viser en inntektsforskjell på 45,2 mill kroner i forhold til den enheten 
som har høyest inntektsnivå, en økning på om lag 16 mill kroner fra 2007. Det betyr at om 
alle enhetene i 2010 hadde hatt en inntekt pr. konsultasjon tilsvarende det en har i Nord-
Troms, ville inntektene samlet vært 45,2 mill kroner høyere i 2010. Samlet forskjell i kroner 
er størst for DPS Salten og DPS Tromsø. 
 
DPS-ene i Salten og Lofoten har de laveste nivåene på inntekt pr. konsultasjon med en inntekt 
på litt over 80 % av gjennomsnittet og like i underkant av 50 % av enheten med høyest 
inntekt. 
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Tabell 7: Inntekt pr. konsultasjon 2010, indeks og forskjell i kostnad mot gjennomsnitt  
og best 

Inntekt per Indeks Indeks Diff inntekt Diff inntekt Diff inntekt
HF Underenhet konsultasjon snitt best snitt lavere enn snitt best
Finnmark DPS-midt -689 1,12 0,67 -262 847 0 1 154 462

DPS-vest -731 1,19 0,71 -918 091 0 2 264 201
DPS-øst -572 0,93 0,56 164 045 164 045 1 825 831

Totalt Finnmark -679 1,11 0,66 -1 016 893 164 045 5 244 494
Helgeland DPS Mosjøen -576 0,94 0,56 283 449 283 449 3 436 256

DPS Rana -547 0,89 0,53 462 924 462 924 3 341 360
DPS Sandnessjøen -603 0,98 0,59 92 345 92 345 4 078 092

Totalt Helgeland -578 0,94 0,57 838 718 838 718 10 855 708
NLSH DPS Lofoten -501 0,82 0,49 914 233 914 233 4 275 890

DPS Salten -495 0,81 0,48 1 641 594 1 641 594 7 357 516
DPS Vesterålen -556 0,91 0,54 365 954 365 954 3 022 846

Totalt NLSH -511 0,83 0,50 2 921 781 2 921 781 14 656 251
UNN DPS-Midt-Troms -621 1,01 0,61 -47 131 0 2 245 298

DPS-Narvik -621 1,01 0,61 -58 861 0 2 715 151
DPS-Nord-Troms -1 022 1,67 1,00 -1 323 122 0 0
DPS-Sør-Troms -683 1,11 0,67 -417 603 0 2 026 345
DPS- Tromsø og omegn -656 1,07 0,64 -896 888 0 7 484 525

Totalt UNN -678 1,11 0,66 -2 743 605 0 14 471 319
Totalt -613 1,00 0,60 0 3 924 544 45 227 772  
 
Tabell 8 viser dekningsgrad poliklinisk inntekt. Tabellen viser en dekningsgrad på nærmere 
30 % med de forutsetningene som er lagt til grunn, blant annet at arbeidsgiveravgift, pensjon 
og avskrivninger ikke inngår i kostnadsgrunnlaget. Hadde disse kostnadene vært inkludert, 
ville dekningsgraden vært betydelig lavere. DPS Nord-Troms har høyest dekningsgrad med 
61 %, mens den er lavest for DPS Midt-Finnmark med 17 %. 
 
Tabell 8: Dekningsgrad poliklinisk inntekt 

 
HF Underenhet RE2009 RE2010
Finnmark DPS-midt 0,16 0,17

DPS-vest 0,27 0,30
DPS-øst 0,21 0,20

Totalt Finnmark 0,22 0,23
Helgeland DPS Mosjøen 0,39 0,46

DPS Rana 0,28 0,30
DPS Sandnessjøen 0,20 0,31

Totalt Helgeland 0,27 0,34
NLSH DPS Lofoten 0,25 0,25

DPS Salten 0,27 0,22
DPS Vesterålen 0,26 0,24

Totalt NLSH 0,26 0,23
UNN DPS-Midt-Troms 0,30 0,28

DPS-Narvik 0,18 0,23
DPS-Nord-Troms 0,73 0,61
DPS-Sør-Troms 0,49 0,42
DPS- Tromsø og omegn 0,34 0,34

Totalt UNN 0,33 0,34
Totalt 0,28 0,29  
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Poliklinikk utvikling 2007-2010 
I denne delen vises utviklingen innenfor poliklinisk virksomhet i perioden 2007-2010. Tabell 
9 og figur 7 viser at det er betydelige forskjeller mellom de enkelte DPS-ene med hensyn til 
aktivitetsutviklingen i perioden.  
 
Fra 2007 til 2010 er aktiviteten økt med om lag 13.000 konsultasjoner, eller ca 13 %. Det alt 
vesentligste av denne aktivitetsveksten står Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset 
HF for. I forhold til 2009 er aktiviteten betydelig redusert, mest for Helse Finnmark HF, men 
også Nordlandssykehuset HF, og UNN viser stor reduksjon i antall konsultasjoner. 
 
Deler av reduksjonen for Nordlandssykehuset HF fra 2009 til 2010 er knyttet til 
feilregistrering i 2009. 
 
Tabell 9: Polikliniske konsultasjoner 2007-2010 

Konsultasjoner Nivå
HF 2007 2008 2009 2010 2010/2007 2010/2009
Finnmark DPS-midt 3 619 5 209 5 488 3 461 0,96 0,63

DPS-vest 6 269 6 493 8 156 7 771 1,24 0,95
DPS-øst 4 634 5 102 5 472 4 058 0,88 0,74

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 14 522 16 804 19 116 15 290 T  1,05 0,80
Helgeland DPS Mosjøen 6 580 6 712 6 489 7 699  1,17 1,19

DPS Rana 5 234 6 584 6 838 7 029  1,34 1,03
DPS Sandnessjøen 5 904 5 188 8 244 9 733  1,65 1,18

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 17 718 18 484 21 571 24 461 T  1,38 1,13
NLSH DPS Lofoten 6 517 5 466 13 656 8 209  1,26 0,60

DPS Salten 12 448 13 460 14 456 13 958  1,12 0,97
DPS Vesterålen 4 565 4 583 8 316 6 488  1,42 0,78

Totalt NLSH Totalt NLSH 23 530 23 509 36 428 28 655 T  1,22 0,79
UNN DPS-Midt-Troms 5 638 5 955 6 795 5 598 0,99 0,82

DPS-Narvik 5 652 5 492 7 234 6 774 1,20 0,94
DPS-Nord-Troms 2 358 2 755 2 761 3 231 1,37 1,17
DPS-Sør-Troms 6 947 6 513 6 605 5 968 0,86 0,90
DPS- Tromsø og omegn 21 196 20 920 21 587 20 467    0,97 0,95

Totalt UNN Totalt UNN 41 791 41 635 44 982 42 038 T  1,01 0,93
Totalt 97 561 100 432 122 097 110 444 T 1,13 0,90  
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Figur 7: Nivå poliklinisk aktivitet 2010 i forhold til 2007 

 
 
Tabell 10 og figur 8 viser nivå og utvikling i brutto kostnad pr. konsultasjon i perioden 2007-
2010. Siste kolonne i tabellen at Narvik, Mosjøen og Sandnessjøen i perioden har hatt en 
betydelig reduksjon i sine kostnader pr. konsultasjon. For Sandnessjøen kan dette for en stor 
del forklares ved økt aktivitet uten tilsvarende økning i kostnadene, mens det for Narvik og 
Mosjøen er knyttet til en kombinasjon av økt aktivitet og reduserte kostnader. DPS Midt-
Finnmark har hatt en betydelig økning i sine kostnader pr. konsultasjon. En liten del av dette 
kan forklares med aktivitetsreduksjon. 
 
Som det fremgår både av tabell og figur, varierer kostnadene betydelig fra år til år for det 
enkelte DPS. 
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Tabell 10: Brutto kostnad pr. konsultasjon og indeks i forhold til snitt 2007-2010 
Kostnad Incdeks Nivå 2010

HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 2 639 2 167 2 700 4 069 1,16 0,93 1,41 1,93 1,54

DPS-vest 2 014 2 326 1 986 2 459 0,89 1,00 1,04 1,16 1,22
DPS-øst 2 425 2 419 2 062 2 885 1,07 1,04 1,08 1,37 1,19

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 2 301 2 305 2 213 2 937  1,01 0,99 1,16 1,39 1,28
Helgeland DPS Mosjøen 2 321 1 970 1 578 1 261  1,02 0,85 0,82 0,60 0,54

DPS Rana 2 519 2 000 2 087 1 828  1,11 0,86 1,09 0,87 0,73
DPS Sandnessjøen 3 312 3 773 2 615 1 958  1,46 1,63 1,37 0,93 0,59

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 2 710 2 487 2 136 1 701  1,19 1,07 1,12 0,81 0,63
NLSH DPS Lofoten 2 624 3 107 1 265 2 045  1,15 1,34 0,66 0,97 0,78

DPS Salten 1 658 1 697 1 864 2 214  0,73 0,73 0,97 1,05 1,33
DPS Vesterålen 2 783 3 084 1 918 2 299  1,22 1,33 1,00 1,09 0,83

Totalt NLSH Totalt NLSH 2 144 2 295 1 652 2 184  0,94 0,99 0,86 1,03 1,02
UNN DPS-Midt-Troms 1 761 1 971 1 980 2 186 0,77 0,85 1,03 1,04 1,24

DPS-Narvik 3 685 4 045 2 796 2 645 1,62 1,74 1,46 1,25 0,72
DPS-Nord-Troms 2 177 1 722 1 778 1 681 0,96 0,74 0,93 0,80 0,77
DPS-Sør-Troms 1 935 1 885 1 194 1 607 0,85 0,81 0,62 0,76 0,83
DPS- Tromsø og omegn 1 911 2 082 1 788 1 903    0,84 0,90 0,93 0,90 1,00

Totalt UNN Totalt UNN 2 150 2 270 1 891 2 001  0,95 0,98 0,99 0,95 0,93
Totalt 2 273 2 322 1 913 2 112 0,93  
 
Figur 8: Brutto kostnad pr. konsultasjon 2007-2010 

 
 
Tabell 11 og figur 9 viser inntekt pr. konsultasjon for perioden 2007-2010 og det relative 
forholdet mellom DPS-ene. Siste kolonne i tabellen viser at DPS Midt-Finnmark har størst 
økning i inntekt pr. konsultasjon med et nivå i 2010 som er 36 % høyere enn i 2007, mens 
Lofoten og Mo i Rana har størst reduksjon med et nivå i 2010 på henholdsvis 72 og 79 % av 
nivået i 2007. Materialet viser at inntekten varierer en del fra det ene året til det neste innenfor 
det enkelte DPS.  
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Tabell 11: Inntekt pr. konsultasjon og indeks i forhold til snitt 2007-2010 
Inntekt Incdeks Nivå 2010

HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 508 397 436 689 0,87 0,66 0,82 1,12 1,36

DPS-vest 608 662 528 731 1,04 1,10 0,99 1,19 1,20
DPS-øst 487 435 441 572 0,84 0,72 0,83 0,93 1,18

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 544 530 477 679  0,94 0,88 0,89 1,11 1,25
Helgeland DPS Mosjøen 605 612 619 576  1,04 1,02 1,16 0,94 0,95

DPS Rana 690 540 575 547  1,19 0,90 1,08 0,89 0,79
DPS Sandnessjøen 499 607 525 603  0,86 1,01 0,98 0,98 1,21

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 595 585 569 578  1,02 0,97 1,07 0,94 0,97
NLSH DPS Lofoten 682 800 314 501  1,17 1,33 0,59 0,82 0,73

DPS Salten 525 533 503 495  0,90 0,89 0,94 0,81 0,94
DPS Vesterålen 678 762 492 556  1,17 1,27 0,92 0,91 0,82

Totalt NLSH Totalt NLSH 598 640 430 511  1,03 1,07 0,80 0,83 0,85
UNN DPS-Midt-Troms 607 608 594 621 1,04 1,01 1,11 1,01 1,02

DPS-Narvik 613 624 499 621 1,05 1,04 0,93 1,01 1,01
DPS-Nord-Troms 885 919 1 306 1 022 1,52 1,53 2,45 1,67 1,15
DPS-Sør-Troms 563 559 590 683 0,97 0,93 1,11 1,11 1,21
DPS- Tromsø og omegn 535 588 602 656    0,92 0,98 1,13 1,07 1,23

Totalt UNN Totalt UNN 580 613 626 678  1,00 1,02 1,17 1,11 1,17
Totalt 582 600 534 613 1,05  
 
Figur 9: Inntekt pr. konsultasjon 2007-2010 

 
 
Tabell 12 og figur 10 viser konsultasjoner pr. netto årsverk og indeks i forhold til 
gjennomsnitt for perioden 2007-2010. Som det går frem av tabellen, hadde Helse Finnmark 
HF i 2007 den høyeste arbeidsproduktiviteten målt som konsultasjoner pr. netto årsverk, mens 
man i 2010 har den laveste. Helse Finnmark HF har som eneste helseforetak en reduksjon i 
arbeidsproduktiviteten i perioden. Reduksjonen er særlig stor for DPS Midt, men også DPS 
Øst-Finnmark har reduksjon.  
 
Siste kolonne i tabellen viser at DPS Midt-Finnmark har et nivå i 2010 på 68 % av nivået i 
2007, mens DPS Øst-Finnmark har et nivå på 80 % av nivået i 2007. Også DPS Salten har en 
relativt stor forverring av sin posisjon, mens Mosjøen, Rana og Lofoten har en stor forbedring 
i perioden. 
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Tabell 12: Konsultasjon pr. netto årsverk og indeks i forhold til snitt 2007-2010 

Konsultasjoner Incdeks Nivå 2010
HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 242 319 276 164 1,01 1,27 0,86 0,57 0,68

DPS-vest 289 277 339 277 1,20 1,10 1,06 0,97 0,96
DPS-øst 218 229 280 178 0,91 0,91 0,87 0,62 0,82

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 251 271 301 212  1,04 1,08 0,94 0,74 0,85
Helgeland DPS Mosjøen 302 334 401 452  1,26 1,33 1,25 1,58 1,50

DPS Rana 251 303 305 354  1,05 1,21 0,95 1,24 1,41
DPS Sandnessjøen 197 168 271 303  0,82 0,67 0,85 1,06 1,54

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 244 254 312 355  1,02 1,01 0,97 1,24 1,45
NLSH DPS Lofoten 191 177 465 305  0,79 0,70 1,45 1,07 1,60

DPS Salten 317 335 311 284  1,32 1,33 0,97 0,99 0,90
DPS Vesterålen 207 206 363 296  0,86 0,82 1,13 1,04 1,43

Totalt NLSH Totalt NLSH 246 252 369 293  1,03 1,00 1,15 1,02 1,19
UNN DPS-Midt-Troms 263 262 271 253 1,10 1,04 0,85 0,88 0,96

DPS-Narvik 151 154 247 225 0,63 0,61 0,77 0,79 1,49
DPS-Nord-Troms 266 314 308 345 1,11 1,25 0,96 1,21 1,30
DPS-Sør-Troms 282 311 446 374 1,17 1,24 1,39 1,31 1,33
DPS- Tromsø og omegn 242 249 304 292    1,01 0,99 0,95 1,02 1,21

Totalt UNN Totalt UNN 232 242 302 285  0,97 0,96 0,94 1,00 1,23
Totalt 240 251 321 286 1,19  
 
Figur 10: Konsultasjoner pr. netto årsverk 2007-2010 

 
 
Tabell 13 og figur 11 viser inntekt pr. netto årsverk og indeks i forhold til snitt for perioden 
2007-2010. Tabellen viser at Nordlandssykehuset HF har utviklet seg fra å ha et nivå 5 % 
over gjennomsnittet til et nivå på 85 % av gjennomsnittet i 2010. Alle DPS-ene ved 
Nordlandssykehuset HF viser negativ utvikling. Også Helse Finnmark HF viser en negativ 
utvikling.  
 
Helgelandssykehuset HF har den høyeste inntekten pr. årsverk med et nivå på 17 % over 
gjennomsnittet, mot 4 % over gjennomsnittet i 2007. Siste kolonne i tabellen viser at 
Nordlandssykehuset HF har omtrent samme inntekt pr. årsverk i 2010 som i 2007, mens 
gjennomsnittet for Helse Nord er en økning på 25 %. Sandnessjøen og Sør-Troms har den 
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største økningen, mens Salten har størst reduksjon med et nivå i 2010 på 85 % av nivået i 
2007.  
 
Tabell 13: Inntekt pr. netto årsverk og indeks i forhold til snitt 2007-2010 

Inntekt Incdeks Nivå 2010
HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 122 922 126 537 120 463 113 021 0,88 0,84 0,70 0,65 0,92

DPS-vest 175 424 183 543 178 886 202 405 1,26 1,22 1,04 1,16 1,15
DPS-øst 105 933 99 658 123 247 101 661 0,76 0,66 0,72 0,58 0,96

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 136 349 126 537 143 469 144 256  0,98 0,84 0,84 0,82 1,06
Helgeland DPS Mosjøen 182 806 204 466 248 196 260 240  1,31 1,36 1,45 1,49 1,42

DPS Rana 173 370 163 738 175 212 193 745  1,24 1,09 1,02 1,11 1,12
DPS Sandnessjøen 98 562 101 914 142 359 182 888  0,71 0,68 0,83 1,04 1,86

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 145 360 126 537 177 868 205 116  1,04 0,84 1,04 1,17 1,41
NLSH DPS Lofoten 130 199 141 475 146 062 153 027  0,93 0,94 0,85 0,87 1,18

DPS Salten 166 175 178 495 156 324 140 535  1,19 1,18 0,91 0,80 0,85
DPS Vesterålen 140 379 157 048 178 659 164 872  1,00 1,04 1,04 0,94 1,17

Totalt NLSH Totalt NLSH 147 353 126 537 158 448 149 404  1,05 0,84 0,92 0,85 1,01
UNN DPS-Midt-Troms 159 919 158 994 161 214 156 872 1,14 1,06 0,94 0,90 0,98

DPS-Narvik 92 585 96 129 123 062 139 953 0,66 0,64 0,72 0,80 1,51
DPS-Nord-Troms 235 508 288 553 402 933 352 394 1,69 1,91 2,35 2,01 1,50
DPS-Sør-Troms 158 848 173 923 263 170 255 357 1,14 1,15 1,54 1,46 1,61
DPS- Tromsø og omegn 129 319 146 761 182 822 191 811    0,93 0,97 1,07 1,10 1,48

Totalt UNN Totalt UNN 134 588 126 537 188 636 193 064  0,96 0,84 1,10 1,10 1,43
Totalt 139 766 150 692 171 305 175 060 1,25  
 
Figur 11: Inntekt pr. netto årsverk 2007-2010 

 
 
Resultater seng 2010 
Tabell 14 viser liggetid og belegg ved DPS-ene i 2010. Tabellen viser en gjennomsnittlig 
liggetid i 2010 på 15,7 døgn, en reduksjon på 3,2 døgn fra 2007. Liggetiden varierer 
betydelig, fra 8,5 døgn ved DPS Øst-Finnmark til 51,2 døgn ved DPS Salten. Dette kan 
indikere ulikt innhold i tilbudet og ulik behandlingsfilosofi.  
 
Tabellen viser et gjennomsnittlig belegg i 2010 på 74 %. I 2007 var belegget 79 % i 
gjennomsnitt. Også belegget varierer betydelig, fra 46 % ved DPS Øst-Finnmark til 105 % i 
Salten. Det er ikke korrigert for stenginger i forbindelse med blant annet ferie. Korrigeres for 
dette vil belegget øke. Det legges til grunn likt volum på stenging slik at forholdet mellom 
enhetene ikke påvirkes.  
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Tabell 14: Liggetid og belegg 2010 
2010 Liggetid Belegg Indeks Indeks

HF Underenhet belegg liggetid
Finnmark DPS-midt 12,8 0,65 0,87 0,81

DPS-vest 17,1 0,72 0,96 1,09
DPS-øst 8,5 0,46 0,61 0,54

Totalt Finnmark 12,7 0,61 0,82 0,81
Helgeland DPS Mosjøen 30,1 0,68 0,91 1,92

DPS Rana 22,8 0,76 1,02 1,45
DPS Sandnessjøen

Totalt Helgeland 26,9 0,71 0,95 1,71
NLSH DPS Lofoten

DPS Salten 51,2 1,05 1,42 3,26
DPS Vesterålen 10,4 0,64 0,86 0,66

Totalt NLSH 22,0 0,87 1,17 1,40
UNN DPS-Midt-Troms 19,5 0,81 1,09 1,24

DPS-Narvik 9,6 0,64 0,86 0,61
DPS-Nord-Troms 11,6 0,75 1,00 0,74
DPS-Sør-Troms 13,6 0,59 0,80 0,86
DPS- Tromsø og omegn 14,1 0,92 1,23 0,90

Totalt UNN 13,6 0,79 1,06 0,86
Totalt 15,7 0,74 1,00 1,00  
 
Tabell 15 viser arbeidsproduktivitet i 2010 innenfor den sengebaserte virksomheten og 
forskjeller i denne. Arbeidsproduktiviteten er definert som liggedøgn pr. årsverk. Tabellen 
viser store forskjeller i arbeidsproduktiviteten, fra 70 liggedøgn pr. årsverk ved DPS Øst-
Finnmark til 174 ved DPS Salten. Det betyr at arbeidsproduktiviteten i Øst-Finnmark utgjør 
40 % av arbeidsproduktiviteten til Salten, jfr. kolonne ”Indeks best”.  
 
Av tabell 15 går det frem at de enhetene som har lavere arbeidsproduktivitet enn 
gjennomsnittet ville kunne redusert sin bemanning med 48,8 årsverk om de hadde hatt en 
arbeidsproduktivitet tilsvarende gjennomsnittet på 110 liggedøgn pr. årsverk. Forskjellen mot 
gjennomsnittet i 2007 utgjorde 57,8 årsverk  
 
Forskjellen i forhold til gjennomsnittet for 2010 er størst for DPS Øst-Finnmark med 17,5 
årsverk. 
 
Siste kolonne i tabellen viser at om alle enhetene hadde hatt en arbeidsproduktivitet som 
Salten, ville antall årsverk innenfor den sengebaserte virksomheten kunne vært redusert med 
180,3 årsverk, dvs. om lag 37 %. Forskjellen er redusert med ca. 7 årsverk fra 2007. Det er 
størst forskjell for DPS Tromsø og omegn og Vest-Finnmark med hhv 40,2 og 31,5 årsverk. 
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Tabell 15: Liggedøgn pr. årsverk 2010, indeks i forhold til snitt og best samt forskjell  
kostnad i forhold til snitt og best 

Liggedøgn Indeks Indeks Diff årsverk Diff  årsverk Diff årsverk
HF Underenhet per årsverk snitt best snitt lavere enn snibest
Finnmark DPS-midt 122 1,11 0,70 -2,9 0,0 8,2

DPS-vest 95 0,86 0,54 9,6 9,6 31,5
DPS-øst 70 0,63 0,40 17,5 17,5 28,6

Totalt Finnmark 92 0,83 0,53 24,2 27,1 68,2
Helgeland DPS Mosjøen 134 1,22 0,77 -6,0 0,0 6,4

DPS Rana 135 1,22 0,77 -3,6 0,0 3,8
DPS Sandnessjøen 0,0 0,0

Totalt Helgeland 134 1,22 0,77 -9,6 0,0 10,2
NLSH DPS Lofoten 0,0 0,0

DPS Salten 174 1,58 1,00 -30,8 0,0 0,0
DPS Vesterålen 98 0,89 0,56 5,3 5,3 20,9

Totalt NLSH 138 1,25 0,79 -25,5 5,3 20,9
UNN DPS-Midt-Troms 133 1,21 0,76 -5,6 0,0 6,3

DPS-Narvik 81 0,74 0,47 9,1 9,1 18,5
DPS-Nord-Troms 99 0,90 0,57 1,6 1,6 7,1
DPS-Sør-Troms 109 0,99 0,63 0,2 0,2 8,9
DPS- Tromsø og omegn 104 0,94 0,60 5,5 5,5 40,2

Totalt UNN 104 0,95 0,60 10,9 16,5 81,0
Totalt 110 1,00 0,63 0,0 48,8 180,3  
 
Tabell 16 viser kostnader pr. liggedøgn i 2010 og forskjeller i disse. Også kostnadene pr. 
liggedøgn varierer betydelig, fra Salten med 3.060 til DPS Øst-Finnmark med 6.787, dvs. mer 
enn dobbelt så høyt ved DPS Øst-Finnmark som i Salten. Dette er de to enhetene som også 
har høyest og lavest arbeidsproduktivitet, se foran. DPS Øst-Finnmark har også lav 
arbeidsproduktivitet og høye kostnader innenfor poliklinisk virksomhet. Salten har lang 
liggetid og høyt belegg. 
 
Av tabellen går det frem at om de enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet 
hadde redusert sine kostnader til gjennomsnittet på kr 4.828, kunne kostnadene vært redusert 
med 22 mill kroner. Størst forskjell har Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Narvik med 
henholdsvis 6,6, 4,9 og 4,8 mill kroner. Forskjellen i forhold til gjennomsnittet er om lag 1 
mill kroner høyere enn i 2007.  
 
Forskjellen i forhold til beste resultat utgjør som det går frem av tabellen, om lag 95 mill 
kroner i 2010. I tillegg til Vest-Finnmark og Øst-Finnmark er det Tromsø som har forskjeller 
over 10 mill kroner. Forskjellen i forhold til beste resultat er økt med 23 mill kroner fra 2007. 
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Tabell 16: Kostnad pr. liggedøgn 2010, indeks i forhold til snitt og best samt forskjell  
kostnad i forhold til snitt og best 

Kostnad per Indeks Indeks Diff kostnad Diff kostnad Diff kostnad
HF Underenhet liggedøgn snitt best snitt høyere enn snbest
Finnmark DPS-midt 5 248 1,09 1,71 1 391 694 1 391 694 7 253 938

DPS-vest 5 571 1,15 1,82 4 865 927 4 865 927 16 436 612
DPS-øst 6 787 1,41 2,22 6 511 910 6 511 910 12 388 298

Totalt Finnmark 5 796 1,20 1,89 12 769 530 12 769 530 36 078 848
Helgeland DPS Mosjøen 4 645 0,96 1,52 -679 277 0 5 874 203

DPS Rana 4 454 0,92 1,46 -828 266 0 3 082 254
DPS Sandnessjøen 0 0 0

Totalt Helgeland 4 573 0,95 1,49 -1 507 544 0 8 956 457
NLSH DPS Lofoten 0 0 0

DPS Salten 3 060 0,63 1,00 -16 297 960 0 0
DPS Vesterålen 5 142 1,07 1,68 1 473 831 1 473 831 9 765 124

Totalt NLSH 3 762 0,78 1,23 -14 824 129 1 473 831 9 765 124
UNN DPS-Midt-Troms 3 764 0,78 1,23 -3 777 673 0 2 498 252

DPS-Narvik 6 532 1,35 2,13 4 799 459 4 799 459 9 777 771
DPS-Nord-Troms 4 996 1,03 1,63 273 975 273 975 3 164 436
DPS-Sør-Troms 4 664 0,97 1,52 -427 900 0 4 173 856
DPS- Tromsø og omegn 5 088 1,05 1,66 2 694 282 2 694 282 21 042 966

Totalt UNN 4 998 1,04 1,63 3 562 142 7 767 716 40 657 281
Totalt 4 828 1,00 1,58 0 22 011 077 95 457 710  
 
Seng utvikling 2007-2010 
I dette avsnittet vises utvikling innenfor sengevirksomheten fra 2007-2010. Tabell 17 viser at 
antall liggedøgn er redusert med ca 12.000 fra 2007 til 2010, hvorav ca 10.000 er knyttet til 
Nordlandssykehuset. Ca 3.500 av disse 10.000 er knyttet til at akuttposten er flyttet fra DPS 
til Sykehus, mens resterende reduksjon er knyttet til nedlegging av Røsvik bo- og 
behandlingssenter. Også ved Finnmark og UNN er der litt reduksjon i antall liggedøgn. 
 
Figur 12 viser at 4 av DPS-ene (Vest-Finnmark, Mosjøen, Vesterålen og Nord Troms) har 
flere liggedøgn i 2010 enn i 2007 (indeks over 1,0). 
  
Tabell 17: Antall liggedøgn 2007-2010 

Liggedøgn Nivå
HF Underenhet 2007 2008 2009 2010 2010/2007 2010/2009
Finnmark DPS-midt 3 559 3 418 4 137 3 316 0,93 0,80

DPS-vest 5 161 7 012 6 804 6 545 1,27 0,96
DPS-øst 5 277 4 855 4 196 3 324 0,63 0,79

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 13 997 15 285 15 137 13 185 T  0,94 0,87
Helgeland DPS Mosjøen 3 519 3 269 3 695 3 707  1,05 1,00

DPS Rana 2 471 2 529 2 268 2 212  0,90 0,98
Totalt HelgelaTotalt Helgeland 5 990 5 798 5 963 5 919 T  0,99 0,99

DPS Salten 19 577 18 587 15 765 9 219  0,47 0,58
DPS Vesterålen 4 236 3 921 4 184 4 690  1,11 1,12

Totalt NLSH Totalt NLSH 23 813 22 508 19 949 13 909 T  0,58 0,70
UNN DPS-Midt-Troms 3 799 3 255 3 271 3 550 0,93 1,09

DPS-Narvik 3 034 3 068 3 104 2 816 0,93 0,91
DPS-Nord-Troms 1 523 1 539 1 418 1 635 1,07 1,15
DPS-Sør-Troms 3 321 3 463 2 575 2 603 0,78 1,01
DPS- Tromsø og omegn 10 656 11 346 10 265 10 379    0,97 1,01

Totalt UNN Totalt UNN 22 333 22 671 20 633 20 983 T  0,94 1,02
Totalt 66 133 66 262 61 682 53 996 T 0,82 0,88  
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Figur 12: Nivå antall liggedøgn i 2010 i forhold til 2007 

 
 
Av tabell 18 går det frem at antall pasienter samlet for alle DPS-ene er litt redusert i forhold 
til 2007, mens det er økt med 5 % fra 2009. Både Helse Finnmark HF og 
Helgelandssykehuset HF viser stor økning, mens Nordlandssykehuset HF har en stor 
reduksjon. Deler av reduksjonen ved Nordlandssykehuset HF er knyttet til flytting av 
akuttpost fra DPS til sykehus. 
 
I forhold til aktiviteten er økningen størst for Nord-Troms med en økning på nærmere 150 % i 
forhold til nivået i 2007. Også Mo i Rana og DPS Vest-Finnmark har stor økning i forhold til 
nivået i 2007. 
 
Tabell 18: Antall pasienter 2007-2010 

Anatll pasienter Nivå
HF 2007 2008 2009 2010 2010/2007 2010/2009
Finnmark DPS-midt 272 289 257 260 0,96 1,01

DPS-vest 224 338 364 383 1,71 1,05
DPS-øst 263 283 315 393 1,49 1,25

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 759 910 936 1 036 T  1,36 1,11
Helgeland DPS Mosjøen 121 136 130 123  1,02 0,95

DPS Rana 49 53 74 97  1,98 1,31
DPS Sandnessjøen 0 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0!

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 170 189 204 220 T  1,29 1,08
NLSH DPS Lofoten 0 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0!

DPS Salten 533 646 192 180  0,34 0,94
DPS Vesterålen 374 416 431 451  1,21 1,05

Totalt NLSH Totalt NLSH 907 1 062 623 631 T  0,70 1,01
UNN DPS-Midt-Troms 173 167 189 182 1,05 0,96

DPS-Narvik 363 381 299 293 0,81 0,98
DPS-Nord-Troms 58 68 89 141 2,43 1,58
DPS-Sør-Troms 258 164 172 192 0,74 1,12
DPS- Tromsø og omegn 803 827 762 737    0,92 0,97

Totalt UNN Totalt UNN 1 655 1 607 1 511 1 545 T  0,93 1,02
Totalt 3 491 3 768 3 274 3 432 T 0,98 1,05  
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Figur 13: Nivå antall pasienter i 2010 i forhold til 2007 

 
 
Tabell 19 og figur 14 viser belegget i perioden 2007-2010. Kolonnen ”indeks” i tabell 19 
viser hvilket nivå eget belegg er på i forhold til gjennomsnittlig belegg det enkelte år. Det er 
ikke korrigert for stenginger i forbindelse med ferie og høytid. Det legges derfor til grunn at 
omfanget av slik stenging er likt.   
 
Tabellen viser at belegget for alle DPS-ene er redusert fra 79 % i 2007 til 74 % i 2010, som i 
sin helhet er knyttet til Helse Finnmark HF. Belegget for DPS Øst-Finnmark er redusert fra 72 
% i 2007 til 46 % i 2010.  
 
Tabell 19: Belegg 2007-2010 

Belegg Incdeks
HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Finnmark DPS-midt 0,70 0,67 0,81 0,65 0,88 0,84 1,05 0,87

DPS-vest 0,71 0,77 0,75 0,72 0,89 0,97 0,97 0,96
DPS-øst 0,72 0,67 0,57 0,46 0,91 0,84 0,74 0,61

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 0,71 0,71 0,70 0,61 T  0,90 0,90 0,91 0,82
Helgeland DPS Mosjøen 0,64 0,60 0,67 0,68  0,81 0,75 0,87 0,91

DPS Rana 0,85 0,87 0,78 0,76  1,07 1,09 1,01 1,02
DPS Sandnessjøen 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 0,71 0,69 0,71 0,71 T  0,90 0,87 0,92 0,95
NLSH DPS Lofoten 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

DPS Salten 0,99 0,94 0,98 1,05  1,26 1,19 1,27 1,42
DPS Vesterålen 0,58 0,54 0,57 0,64  0,73 0,68 0,74 0,86

Totalt NLSH Totalt NLSH 0,88 0,83 0,85 0,87 T  1,11 1,05 1,11 1,17
UNN DPS-Midt-Troms 0,87 0,74 0,75 0,81 1,10 0,94 0,97 1,09

DPS-Narvik 0,55 0,70 0,71 0,64 0,70 0,88 0,92 0,86
DPS-Nord-Troms 0,70 0,70 0,65 0,75 0,88 0,89 0,84 1,00
DPS-Sør-Troms 0,76 0,79 0,59 0,59 0,96 1,00 0,76 0,80
DPS- Tromsø og omegn 0,88 0,94 0,91 0,92    1,12 1,19 1,18 1,23

Totalt UNN Totalt UNN 0,78 0,83 0,77 0,79 T  0,99 1,04 1,00 1,06
Totalt 0,79 0,79 0,77 0,74 T 1,00 1,00 1,00 1,00  
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Figur 14: Belegg 2007-2010 

 
 
Tabell 20 og figur 15 viser utvikling i kostnad pr. liggedøgn for perioden 2007-2010. Tabellen 
viser at kostnaden pr. liggedøgn er økt med om lag kr 850 i perioden, dvs. 21 %, jfr. siste 
kolonne i tabellen. Kostnaden pr. liggedøgn er økt mest for Helgelandssykehuset HF, med ca 
kr 1 500 (51 %), mens den for Nordlandssykehuset HF er nominelt om lag uendret, dvs. reelt 
redusert. Av de enkelte DPS-ene er det Øst-Finnmark og Narvik som har størst økning, med 
ca kr 2 500 (om lag 60 %). Også Mo i Rana, Mosjøen og Sør-Troms viser stor økning. 
 
Tabell 20: Kostnad pr. liggedøgn 2007-2010 

Kostnader Incdeks Nivå 2010
HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 4 325 4 339 4 715 5 248 1,09 1,01 1,06 1,09 1,21

DPS-vest 5 836 5 667 5 682 5 571 1,47 1,32 1,28 1,15 0,95
DPS-øst 4 247 4 708 5 386 6 787 1,07 1,09 1,21 1,41 1,60
Totalt Finnmark 4 853 5 066 5 335 5 796 1,22 1,18 1,20 1,20 1,19

Helgeland DPS Mosjøen 3 108 4 030 3 773 4 645  0,78 0,94 0,85 0,96 1,49
DPS Rana 2 895 3 169 3 809 4 454  0,73 0,74 0,86 0,92 1,54
DPS Sandnessjøen 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Totalt Helgeland 3 020 3 655 3 787 4 573 0,76 0,85 0,85 0,95 1,51

NLSH DPS Lofoten 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
DPS Salten 3 454 3 670 2 850 3 060  0,87 0,85 0,64 0,63 0,89
DPS Vesterålen 5 064 5 782 5 637 5 142  1,27 1,34 1,27 1,07 1,02
Totalt NLSH 3 740 4 038 3 435 3 762 0,94 0,94 0,77 0,78 1,01

UNN DPS-Midt-Troms 3 121 3 574 3 802 3 764 0,78 0,83 0,86 0,78 1,21
DPS-Narvik 4 133 4 290 5 662 6 532 1,04 1,00 1,27 1,35 1,58
DPS-Nord-Troms 5 053 6 050 6 248 4 996 1,27 1,41 1,41 1,03 0,99
DPS-Sør-Troms 3 457 3 414 5 173 4 664 0,87 0,79 1,16 0,97 1,35
DPS- Tromsø og omegn 4 173 4 398 4 860 5 088    1,05 1,02 1,09 1,05 1,22
Totalt UNN 3 942 4 227 4 947 4 998 0,99 0,98 1,11 1,04 1,27

Totalt 3 979 4 306 4 441 4 828 T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21  
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Figur 15: Kostnader pr. liggedøgn 2007-2010 

 
 
Som det går frem av tabell 21 er kostnaden pr. pasient nominelt om lag uendret med rundt kr 
75 000 både i 2007 og 2010. Det er imidlertid stor variasjon både i kostnadsnivå og endring i 
kostnadsnivå fra 2007 til 2010. Mens både UNN og Helgelandssykehuset HF har økt sine 
kostnader pr. pasient med rundt kr 15 000 har Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF 
redusert sine kostnader pr. pasient om lag tilsvarende. Helse Finnmark HF hadde i 2007 en 
kostnad pr. pasient som var 19 % over gjennomsnittet, mens de i 2010 hadde kostnader på 97 
% av gjennomsnittet. Mosjøen viser størst økning i kostnadene pr. pasient med om lag kr 50 
000 fra 2007 til 2010, mens Nord-Troms har størst reduksjon med rundt kr 75 000 pr. pasient 
fra 2007-2010. Også Vest-Finnmark og Øst-Finnmark har stor reduksjon i kostnadene pr. 
pasient fra 2007-2010.  
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Tabell 21: Kostnad pr. pasient 2007-2010 
Kostnader Incdeks Nivå 2010

HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 56 597 51 319 75 896 66 928 0,75 0,68 0,91 0,88 1,18

DPS-vest 134 460 117 567 106 202 95 208 1,78 1,55 1,27 1,25 0,71
DPS-øst 85 210 80 769 71 740 57 405 1,13 1,07 0,86 0,76 0,67

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 89 491 85 084 86 283 73 770 T  1,19 1,12 1,03 0,97 0,82
Helgeland DPS Mosjøen 90 387 96 879 107 236 139 983  1,20 1,28 1,28 1,84 1,55

DPS Rana 145 991 151 231 116 754 101 558  1,94 2,00 1,40 1,34 0,70
DPS Sandnessjøen 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 106 414 112 120 110 689 123 041 T  1,41 1,48 1,32 1,62 1,16
NLSH DPS Lofoten 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

DPS Salten 126 850 105 583 234 024 156 727  1,68 1,39 2,80 2,06 1,24
DPS Vesterålen 57 361 54 499 54 725 53 474  0,76 0,72 0,65 0,70 0,93

Totalt NLSH Totalt NLSH 98 196 85 572 109 982 82 928 T  1,30 1,13 1,31 1,09 0,84
UNN DPS-Midt-Troms 68 544 69 665 65 809 73 415 0,91 0,92 0,79 0,97 1,07

DPS-Narvik 34 542 34 543 58 777 62 781 0,46 0,46 0,70 0,83 1,82
DPS-Nord-Troms 132 695 136 937 99 546 57 927 1,76 1,81 1,19 0,76 0,44
DPS-Sør-Troms 44 496 72 088 77 449 63 225 0,59 0,95 0,93 0,83 1,42
DPS- Tromsø og omegn 55 383 60 336 65 467 71 647    0,73 0,80 0,78 0,94 1,29

Totalt UNN Totalt UNN 53 200 59 631 67 557 67 875 T  0,71 0,79 0,81 0,89 1,28
Totalt 75 372 75 722 83 671 75 959 T 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01  
 
Figur 16: Kostnader pr. pasient 2007-2010 

 
 
Antall liggedager pr. årsverk er redusert fra 113 i 2007 til 110 i 2010, dvs. med i underkant av 
3 %. Tabell 22 viser at Nordlandssykehuset HF, som eneste helseforetak, har økt 
arbeidsproduktiviteten målt som liggedøgn pr. årsverk for den sengebaserte delen av 
virksomheten, jfr. siste kolonne i tabellen. Både DPS Øst-Finnmark, Mosjøen, Mo i Rana og 
Sør-Troms viser stor reduksjon i antall liggedøgn pr. årsverk, mens Salten og Vesterålen viser 
stor økning. 
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Tabell 29: Liggedøgn pr. årsverk 2007-2010 
Liggedøgn Incdeks Nivå 2010

HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 111 129 135 122 0,99 1,13 1,15 1,11 1,09

DPS-vest 84 94 97 95 0,75 0,83 0,82 0,86 1,13
DPS-øst 97 99 89 70 0,86 0,87 0,76 0,63 0,72

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 95 102 102 92 T  0,84 0,89 0,87 0,83 0,97
Helgeland DPS Mosjøen 165 142 145 134  1,47 1,24 1,23 1,22 0,81

DPS Rana 162 159 149 135  1,44 1,39 1,27 1,22 0,83
DPS Sandnessjøen 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 164 149 146 134 T  1,46 1,30 1,24 1,22 0,82
NLSH DPS Lofoten 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

DPS Salten 135 138 187 174  1,19 1,21 1,59 1,58 1,30
DPS Vesterålen 79 77 84 98  0,70 0,68 0,72 0,89 1,24

Totalt NLSH Totalt NLSH 120 121 149 138 T  1,06 1,06 1,26 1,25 1,15
UNN DPS-Midt-Troms 139 122 126 133 1,23 1,07 1,07 1,21 0,96

DPS-Narvik 98 102 83 81 0,87 0,89 0,70 0,74 0,83
DPS-Nord-Troms 87 81 83 99 0,78 0,71 0,71 0,90 1,14
DPS-Sør-Troms 144 152 104 109 1,28 1,33 0,88 0,99 0,76
DPS- Tromsø og omegn 102 106 107 104    0,90 0,93 0,91 0,94 1,03

Totalt UNN Totalt UNN 110 110 103 104 T  0,97 0,97 0,87 0,95 0,95
Totalt 113 114 118 110 T 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98  
 
Figur 17: Liggedøgn pr. årsverk 2007-2010 

 
 
Forbruk pr. 1000 innbygger utvikling 2007-2010 
Tabell 23 og figur 18 viser konsultasjoner pr. 1000 innbygger over 18 år for perioden 2007-
2010. Det er ikke korrigert for pasientflyt, dvs. pasienter fra andre områder behandlet ved det 
enkelte DPS. Gjennomgang i forbindelse med etablering av nytt inntektssystem for Helse 
Nord viser at pasientflyten mellom de enkelte helseforetak er liten innenfor poliklinisk 
virksomhet i psykiatrien. Det antas at tilsvarende gjelder for poliklinisk virksomhet mellom 
DPS-ene. 
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Tabell 23 viser en vekst i antall konsultasjoner pr. 1000 innbygger på om lag 7 % fra 2007 til 
2010, jfr. siste kolonne i tabellen. Veksten er størst for Helgelandssykehuset HF med 33 %. 
Som det går frem av tabellen hadde Helgelandssykehuset HF et høyt nivå i utgangspunktet. 
Også Nordlandssykehuset HF har en vekst over gjennomsnittet med 8 %. For UNN var 
forbruket pr. 1000 innbygger i 2010 om lag 2 % lavere enn det var i 2007. Veksten er størst 
for Mo i Rana og Sandnessjøen med rundt 40 % fra 2007 til 2010, mens Sør-Troms og DPS 
Øst-Finnmark har størst reduksjon til et nivå i 2010 på rundt 85 % av nivået i 2007. 
 
Tabellen viser at Mosjøen har et forbruk pr. 1000 innbygger over 18 år på 602, mens DPS 
Øst-Finnmark som har lavest har et nivå på 210 konsultasjoner pr. 1000 innbygger over 18 år, 
dvs. at forbruket i Mosjøen er om lag tre ganger så høyt som forbruket i Øst-Finnmark. 
Forbruket i Mosjøen er i overkant av dobbelt så høyt som gjennomsnittet, jfr. nest siste 
kolonne i tabellen. 
    
Både tabellen og figuren viser at forbruket varierer betydelig både innenfor og mellom foretak 
samt fra det ene året til det andre innenfor det enkelte DPS.     
 
Tabell 23: Konsultasjoner pr. 1000 innbygger over 18 år 2007-2010 

Konsultasjoner Incdeks Nivå 2010 
HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 384 553 585 368 1,40 1,96 1,84 1,25 0,96

DPS-vest 236 245 285 273 0,86 0,87 0,90 0,93 1,15
DPS-øst 244 268 279 210 0,89 0,95 0,88 0,71 0,86

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 264 306 333 267  0,96 1,08 1,05 0,91 1,01
Helgeland DPS Mosjøen 514 525 508 602  1,87 1,86 1,60 2,05 1,17

DPS Rana 198 249 269 276  0,72 0,88 0,85 0,94 1,40
DPS Sandnessjøen 277 243 370 394  1,01 0,86 1,17 1,34 1,42

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 292 305 357 389  1,07 1,08 1,12 1,32 1,33
NLSH DPS Lofoten 384 322 458 349  1,40 1,14 1,44 1,19 0,91

DPS Salten 214 231 240 232  0,78 0,82 0,76 0,79 1,09
DPS Vesterålen 198 199 311 257  0,72 0,70 0,98 0,87 1,29

Totalt NLSH Totalt NLSH 239 239 295 259  0,87 0,85 0,93 0,88 1,08
UNN DPS-Midt-Troms 216 228 260 214 0,79 0,81 0,82 0,73 0,99

DPS-Narvik 242 235 300 281 0,88 0,83 0,95 0,95 1,16
DPS-Nord-Troms 272 317 316 370 0,99 1,12 1,00 1,26 1,36
DPS-Sør-Troms 289 271 272 246 1,06 0,96 0,86 0,84 0,85
DPS Tromsø og omegn 355 351 350 332    1,30 1,24 1,10 1,13 0,93

Totalt UNN Totalt UNN 295 294 310 290  1,07 1,04 0,98 0,99 0,98
Totalt 274 282 317 294 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07  
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Figur 18: Konsultasjoner pr. 1000 innbygger over 18 år 2007-2010 

  
 
Tabell 24 og figur 19 viser at antall liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år er betydelig 
redusert fra 2007 til 2010 med et nivå i 2010 på 81 % av nivået i 2007, jfr. siste kolonne i 
tabellen. Reduksjonen er størst for Nordlandssykehuset HF med et nivå i 2010 på 57 % av 
nivået i 2007. Deler av reduksjonen er knyttet til at akuttposten er flyttet, men det vesentligste 
av reduksjonen er knyttet til nedleggingen av Røsvik bo- og behandlingssenter. Det er i 
materialet ikke tatt hensyn til bruk av senger i sykehus og heller ikke bruk av somatiske 
senger i Lofoten til psykiatriske pasienter.  
 
Tabellen gir derfor ikke et samlet bilde av total sengebruk for de enkelte DPS-områdene men 
av forbruket av senger i det enkelte DPS. Høyt forbruk i Mosjøen må sees i sammenheng med 
at der ikke er egne senger i Sandnessjøen.  
 
Siste kolonne i tabellen viser at forbruket pr. 1000 innbygger er redusert også for Helse 
Finnmark HF og UNN. Tabellen viser at Helse Finnmark HF har det høyeste forbruket av 
liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år i DPS, mens Helgelandssykehuset HF er lavest. 
Gjennomgangen i forbindelse med nytt inntektssystem for psykiatrien viser at Helse Finnmark 
HF bruker færre senger i sykehus enn Helgelandssykehuset HF. Når senger i sykehus tas med 
reduseres derved forskjellene. 
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Tabell 24: Liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år 2007-2010 
Liggedøgn Incdeks Nivå 2010 

HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 378 363 442 354 2,03 1,95 2,57 2,36 0,94

DPS-vest 195 265 250 241 1,05 1,42 1,46 1,60 1,24
DPS-øst 277 255 217 172 1,49 1,37 1,27 1,15 0,62

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 255 278 271 236  1,37 1,49 1,58 1,57 0,93
Helgeland DPS Mosjøen 275 256 289 290  1,48 1,37 1,69 1,93 1,06

DPS Rana 93 96 90 87  0,50 0,51 0,52 0,58 0,93
DPS Sandnessjøen 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 99 96 100 99  0,53 0,51 0,58 0,66 1,00
NLSH DPS Lofoten 0 0 0 0  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

DPS Salten 336 319 267 156  1,81 1,71 1,56 1,04 0,47
DPS Vesterålen 184 170 180 202  0,99 0,91 1,05 1,35 1,10

Totalt NLSH Totalt NLSH 242 229 200 139  1,30 1,23 1,16 0,93 0,57
UNN DPS-Midt-Troms 145 125 125 136 0,78 0,67 0,73 0,90 0,93

DPS-Narvik 130 131 132 120 0,70 0,70 0,77 0,80 0,93
DPS-Nord-Troms 175 177 162 187 0,94 0,95 0,95 1,25 1,07
DPS-Sør-Troms 138 144 106 107 0,74 0,77 0,62 0,71 0,78
DPS Tromsø og omegn 179 190 167 169    0,96 1,02 0,97 1,12 0,94

Totalt UNN Totalt UNN 157 160 143 146  0,85 0,86 0,83 0,97 0,93
Totalt 186 186 172 150 1,00 1,00 1,00 1,00 0,81  
 
Figur 19: Liggedøgn pr. 1000 innbygger over 18 år 2007-2010 

 
 
Tabell 25 og figur 18 viser senger pr. 1000 innbygger over 18 år i de enkelte DPS-områdene. 
Tabellen viser at Helse Finnmark HF, med et sengetall pr. 1000 innbygger over 18 år på 1,06 
har om lag dobbelt så høy sengekapasitet som gjennomsnittet. Kapasiteten er høyest i Midt-
Finnmark med 1,49 seng pr. 1000 innbygger over 18 år. Fire av sengene ved denne enheten er 
definert som nasjonale senger. Korrigert for dette reduseres dekningen for Midt-Finnmark til 
1,07 seng pr. 1000 innbygger over 18 år og til 0,98 for Finnmark samlet. 
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Tabell 25: Senger pr. 1000 innbygger over 18 år 2007 og 2010 
Senger per 1000 innbygger Incdeks Nivå 2010 

HF 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 mot 2007
Finnmark DPS-midt 1,49 1,49 1,49 1,49 2,31 2,29 2,45 2,70 1,00

DPS-vest 0,75 0,94 0,92 0,92 1,17 1,45 1,51 1,66 1,22
DPS-øst 1,05 1,05 1,04 1,04 1,63 1,62 1,70 1,87 0,99

Totalt FinnmaTotalt Finnmark 0,98 0,98 1,06 1,06  1,53 1,51 1,73 1,91 1,08
Helgeland DPS Mosjøen 1,17 1,17 1,17 1,17  1,82 1,81 1,93 2,12 1,00

DPS Rana 0,30 0,30 0,32 0,32  0,47 0,47 0,52 0,57 1,04
DPS Sandnessjøen 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Totalt HelgelaTotalt Helgeland 0,38 0,38 0,39 0,39  0,59 0,58 0,63 0,70 1,02
NLSH DPS Lofoten 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

DPS Salten 0,93 0,93 0,75 0,41  1,44 1,43 1,22 0,73 0,44
DPS Vesterålen 0,87 0,87 0,86 0,86  1,35 1,34 1,41 1,56 0,99

Totalt NLSH Totalt NLSH 0,75 0,75 0,64 0,44  1,17 1,16 1,05 0,80 0,58
UNN DPS-Midt-Troms 0,46 0,46 0,46 0,46 0,71 0,71 0,75 0,83 1,00

DPS-Narvik 0,64 0,51 0,51 0,51 1,00 0,79 0,84 0,92 0,80
DPS-Nord-Troms 0,69 0,69 0,69 0,69 1,07 1,06 1,13 1,24 0,99
DPS-Sør-Troms 0,50 0,50 0,50 0,50 0,78 0,77 0,81 0,89 0,99
DPS Tromsø og omegn 0,55 0,55 0,50 0,50    0,86 0,85 0,83 0,91 0,91

Totalt UNN Totalt UNN 0,55 0,55 0,51 0,51  0,85 0,85 0,83 0,92 0,92
Totalt 0,64 0,65 0,61 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86  
 
Figur 20: Senger pr. 1000 innbygger over 18 år 2007-2010 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av 

inventar og utstyr i foretaksgruppen  
– oppfølging av styresak 40-2010 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport nr. 12/2009: 
Forvaltning av inventar og utstyr i styremøte, den 26. mars 2010. 
 
Styret fattet følgende vedtak: 
1. Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen – 

oppsummering, tas til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp anbefalingene som er gitt i rapportens pkt 6, det vil si: 
a) Påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i 

helseforetakene. 
b) Vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides 

om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. 
 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger 
som tas opp i rapporten.  

 
Alle helseforetak i Helse Nord er bedt om å gjennomgå anmerkningen i Internrevisjonsrapport 
12/09 og melde tilbake hvordan oppførte mangler er fulgt opp. Dersom mangler ikke er fulgt 
opp, ble det bedt om en redegjørelse for når de vil bli utført, eventuelt om det bør samarbeides 
om fellesløsninger i tråd med styrets vedtak, punkt 2 b.  
 
Når det gjelder system for medisinskteknisk utstyr (MTU), som det er påpekt behov for i 
rapporten, er det i gangsatt et nasjonalt prosjekt for dette. Styringsgruppen har i møte, den 5. 
mai 2011 anbefalt ovenfor Nasjonal IKT at det utarbeides nasjonal nomenklatur1

 

 for MTU og 
at det iverksettes et arbeid med inngåelse av nasjonal rammeavtale for felles MTU-system for 
helse-Norge. 

Helseforetakene ble bedt om tilbakemelding for oppfølging av funnene innen 31.mars 2011. 
Det har tatt noe tid – utover fristen - å få svar, men disse er nå på plass.  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 nomenklatur = fortegnelse over navn og spesialuttrykk innenfor et fag, en vitenskap e. l. 
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Tilbakemeldinger fra helseforetakene 
Svar fra helseforetakene er lagt ved saken i eget vedlegg. Her følger et kortfattet sammendrag. 
For øvrig kan nevnes at det i tilknytning til Internrevisjonens kommentarer i forhold til 
utarbeidelse av plan for vedlikehold av bygninger, pågår et arbeid i alle helseforetakene. 
Tilstand for vedlikehold inngår i egen styresak om rullering av investeringsplanen. 
 
Helse Finnmark HF 
Helseforetaket har redegjort for IKT-systemene knyttet til utstyr og hvordan disse brukes. 
Som det fremgår av vedlegget fra helseforetaket, mangler det fremdeles noe oppfølging i 
forhold til de påpekninger som er gjort i rapporten fra Internrevisjonen. Spesielt gjelder dette 
gjennomføring av risikovurderinger, registrering av øvrig inventar/utstyr utenom 
medisinskteknisk utstyr (MTU) og driftsteknisk utstyr (DTU). Det mangler merking av DTU. 
Videre er ikke registrering av planlagt vedlikehold MTU helt på plass. Rutinebeskrivelse for 
og registrering av utrangert utstyr er også mangelfull. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har tatt i bruk Plania (FDV2

 

-system) for dokumentasjon på anlegg, utstyr og 
gjennomført vedlikehold. Alt utstyr er nå registrert i vedlikeholdsprogrammet med unntak av 
Åsgård, hvor arbeidet ennå ikke er fullført. Det er ikke utarbeidet egne reglement for 
utrangering, kassasjon og avhending av utstyr. Tilbakemeldingen mangler kommentarer i 
forhold til risikovurderinger. De kommentarene som er gitt på dette området, tyder på 
mangelfull oppfølging av internrevisjonsrapporten. Når det gjelder kompetanseoversikt, er det 
nevnt opplæringsplaner for elektropersonell, mens øvrige områder ikke er dekket av 
tilbakemeldingen. For øvrig sier UNN å ha lukket avvikene i rapporten. 

Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har fulgt opp rapporten fra Internrevisjonen på noen punkter, men på de 
fleste punkter er det foreløpig bare laget planer med sikte på gjennomføring av tiltak i løpet av 
2011. Tilbakemeldingen er todelt og kan oppsummeres som følger. 
 
a. Medisinteknisk utstyr (MTU):  
Det som er påpekt som mangel innen det medisintekniske området er at det ikke er registrert 
planlagt og utført vedlikehold. Det er nå implementert registrering av planlagt og utført 
vedlikehold av MTU. 
 
b. Drift og vedlikehold:  
Ut fra de mangler som er påpekt, er ikke så mye gjennomført, men det er laget en del planer 
for gjennomføring av tiltak. Det er utarbeidet planer på følgende områder: 
• Risikovurderinger – som for det meste vil bli fulgt opp gjennom Portico (foretakets FDV-

system) 
• Opplæringsplaner og kompetanseoversikter med komplettering innen 31. desember 2011. 
• Utrangering, kassasjon og avhending av inventar/utstyr 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 FDV = Forvaltning Drift Vedlikehold 
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o Kassasjonsutvalg gjennomføres med innsending av kassasjonsprotokoller hvert 
tertial i året. 

o Det er iverksatt felles rutiner og prosedyrer for hovedlokasjonene, og det arbeides 
videre med utvikling av dette arbeidet. 

o Det er allerede utført tilstandsanalyser for Rønvik og Lofoten for videre 
utarbeidelse av vedlikeholdsplaner. 

• Felles tiltak – beskriver bruk av forskrifter og arbeid med innføring av prosedyrer  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helseforetaket har gjennomført en del av manglene som er påpekt, men er ennå ikke i mål. 
Oppdatert registrering av kunst og utsmykning mangler fremdeles. Det samme gjelder delvis 
for IKT-utstyr, men her er registrering i gang i regi av Helse Nord IKT. Risikovurderinger 
mangler ennå delvis for driftsteknisk utstyr (DTU). Arbeid med kompetanseoversikt og 
opplæring er delvis iverksatt, likeledes merking av DTU, mens merking av medisinskteknisk 
utstyr (MTU) er gjennomført. Det er mangelfulle rutiner for utrangering. 
 
Oppsummering av oppfølgingen av internkontrollen 
Det er gjennomført noen tiltak i tråd med påpekningene fra Internrevisjonen, men allikevel 
gjenstår ennå en god del, før alle mangler er utbedret og avvikene lukket.  
 
Vurderinger og anbefalinger 
Adm. direktør vil følge opp de manglene som ennå ikke er avklart i forhold til rapporten fra 
Internrevisjonen, og helseforetakene vil bli bedt om å iverksette tiltak for å lukke avvikene. 
 
Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene er lagt frem for Internrevisjonen for 
uttalelse. Internrevisjonens innspill er vurdert og tatt hensyn til i saken. 
 
 

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

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene lukker avvikene, og at dette følges 

opp ovenfor helseforetakene med oppdatert tilbakemelding til styret innen utgangen av 
2011. 
 

 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  Rapportering oppfølging av internrevisjonsrapport 12-09  

– alle helseforetak 
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Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00* Besøksadresse: Avd: Driftsavdeling Saksbehandler: 
Sykehusveien 35   Avd tlf:   Øyvin Grongstad 
9613 Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no  Avd faks:   Dir tlf: 789 73020 – 90 60 30 41 
     
Org nr: Kontonr:  Avd e-post: Saksbehandler epost: 
MVA 983 974 880 NO 4910.11.87585 www.helse-finnmark.no  Oyvin.Grongstad@helse-finnmark.no 

                                                                                                                    Kirkenes 6.4.2011 

Oppfølging av internrevisjon 12/09 Helse Finnmark HF 
Bakgrunn 

Internrevisjonen har gjennom internrevisjon 12/09 kartlagt om helseforetakets internkontroll gir 
tilstrekkelig sikkerhet for at inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte.  

Gjennom brev av 7.3.2011 ber RHF om en statusoppdatering fra foretakene på oppfølgingen av 
internrevisjonsrapporten. 

Oppfølging i Helse Finnmark 

Oppfølgingen av internrevisjon 12/09 ble beskrevet i styresak 22/2010 der det er satt opp 
tidsfrister og ansvarlige for gjennomføring av tiltakene. Hovedlinjene i denne planen var 
ferdigstillelse av alle områder innen utgangen av 2010. 

Det var ikke innarbeidet tiltak innen områdene innen ikt og øvrig inventar/utstyr 

  Helse Finnmark HF 

  Hammerfest Kirkenes 
Verktøy for registrering av MTU Merida Merida 

Verktøy for registrering av DTU Plania Plania 

Registrering av pc og annet ikt-utstyr 

Altiris blir innført med 
Plattformprosjektet.. 

Verktøyet ble brukt til å 
kjøre ut en rapport i fjor 
høst, så en viss oversikt 

har vi. Full oversikt får vi 
når alle PCer er over på 

ny plattform. 

Altiris blir innført med 
Plattformprosjektet.. 

Verktøyet ble brukt til å 
kjøre ut en rapport i fjor 
høst, så en viss oversikt 

har vi. Full oversikt får vi 
når alle PCer er over på 

ny plattform. 

Registrering av kunst og utsmykning Delvis via Excel Delvis via Excel 
Registrering av øvrig inventar/utstyr  
(kunst, ikt-utstyr, biler) Mangler Mangler 

Registrering av planlagt og utført vedlikehold av 
MTU 

Innført, men mangelfullt. 
Vi jobber med 

oppdatering av dette og 
det er et mål om 
ferdigstillelse til 
sommeren 2011 

Innført, men mangelfullt. 
Vi jobber med 

oppdatering av dette og 
det er et mål om 
ferdigstillelse til 
sommeren 2011 

Registrering av planlagt og utført vedlikehold av DTU OK OK 
Registrering av øvrig inventar/utstyr  
(kunst, ikt-utstyr, biler) Mangler Mangler 

Risikovurderinger 
Mangelfullt, men under 

arbeid 
Mangelfullt, men under 

arbeid 

Kompetanseoversikter for vedlikeholdspersonell Innført i Plania Innført i Plania 

Opplæringsplaner for vedlikeholdspersonale OK OK 

Merking av MTU og DTU MTU ok, men ikke DTU MTU ok, men ikke DTU 

Rutinebeskrivelse for utrangering med mer Ikke tilstrekkelig Ikke tilstrekkelig 
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Sett fra Helse Finnmark HF sin side vil det være ønskelig med et felles system og praksis som 
kunne ivaretatt rutiner for utrangering. 

 

Vennlig hilsen 

Helse Finnmark HF 

Øyvin Strømhaug Grongstad 

Drifts- og eiendomssjef   

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
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                         Avdeling Drift og Vedlikehold  
 

Notat 
 

 

Sak:  Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen - 
         oppsummering  
 
 

Driftsteknisk utstyr. 
 
Kommentarer knyttet til anbefalinger i kap. 5 
 
UNN har tatt i bruk Plania for dokumentasjon på anlegg, utstyr og gjennomført vedlikehold. Alt utstyr er nå 
registrert inn i vedlikeholdsprogrammet med unntak av Åsgård hvor arbeidet ennå ikke er fullført. 
Gjennomført vedlikehold dokumenteres spesifikt på registrert utstyr uavhengig om det gjennomføres av 
eksterne firma eller av eget personell. Vedlikehold og dokumenterte kontrollrutiner følges også opp gjennom 
årlige revisjoner av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. 
Det er laget en plan for opplæring av elektropersonell knyttet til de krav som legges til grunn fra DSB for 
forvaltning av utstyr og kontroll av elektriske anlegg. Gjennomført opplæring dokumenteres i Plania. 
UNN har utarbeidet en risikovurdert liste over registrert utstyr som legges til grunn for prioritering av 
nyinvesteringer. Vurderingen er basert på utstyrets alder, behovet for vedlikehold og i dialog med klinikkene. 
 
UNN har en egen vakt og sikkerhetsseksjon. Det gjøres fortløpende vurderinger på sikkerhetsforbedrende 
tiltak. Innkjøp av sporingssystem for merking og kontroll av utstyr har tidligere vært vurdert, men besluttet 
ikke iverksatt vurdert opp mot pris og forventet effekt av tiltaket. Sikkerhetstiltak iverksettes etter behov 
meldt fra klinikker eller etter seksjonens egne vurderinger. 
 
Det er ikke utarbeidet egne reglement for utrangering, kassasjon og avhending av utstyr. Etablert rutine er at 
det blir skrevet kassasjonsmeldinger på grunnlag av faglige vurderinger basert på kostnader og mulighet for 
reparasjon, samt vurdert mot risiko og konsekvens ved ikke å anskaffe nytt. 
 
UNN har inngått avtale med LeasePlan for oppfølging og kontroll av egne biler. 
 
 
 
 
Jan Dag Stenhaug 
Avdelingsleder teknisk drift  

 

 
 
 
 
Tlf.: (+ 47) 77 01 50 49 
Faks.: (+ 47) 77 01 50 79 
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Bernt Toldnes 
Senter for drift og eiendom 
Prinsens gate 164 
8092 BODØ                                                                                                       06.05.2011                                                                                               
 
Direktør forrentningsutvikling  
Tor – Arne Haug 
 
 
Svar på oppfølging av internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr 
Viser til tabell # 1 i internrevisjonsrapport 12/ 09 der vi har gått gjennom de mangler som er 
påpekt og har følgende svar.  
 
Medisinteknisk:  
 
Kontaktperson: Kjell Berstad 
 
Det som er påpekt som mangel innen Medisinteknisk sitt område er at de ikke registrerte planlagt 
og utført vedlikehold. Det er nå implementert registrering av planlagt og utført vedlikehold av 
MTU.  
 
 
Drift og vedlikehold:  
 
Kontaktperson: Hallgeir Arve Karlsen  
 
Ut fra de mangler som er påpekt vil vi innføre følgende tiltak:  
 
Risikovurderinger 
 

• Gjennomføre systematisk risikovurdering som pålagt i forskriften, for å sikre at 
vesentlige risikoforhold i en virksomhet blir identifisert, analysert og håndtert. Løpende 

• Følge opp produsentenes anbefalte frekvens og omfang for løpende og periodisk 
vedlikehold av utstyret. Dette implementeres i Portico. Utføres kontinuerlig 

• Gjennomføre serviceavtaler for validering/service for autoklaver og 
instrumentvaskemaskiner for alle lokasjoner. Utføres årlig og løpende 

• Utarbeide plan for utskifting av utstyr. Komplettere eksisterende plan innen 31.12.2011 
• Utarbeide plan for kartlegging etablering av sikringstiltak av kunst i NLSH HF samt at alt 

utstyr, inventar og verdigjenstander merkes i Portico. Utføres innen 31.12.2011 
 
 
Opplæringsplaner og kompetanseoversikter 
 

• Det må identifiseres behov og omfang for kurs/opplæring/opplæringsplan av ansatte 
pålagt i forskriften samt registrere eksterne/interne kurs for den enkelte ansatte.  
Komplettere eksisterende opplæringsplan innen 31.12.2011. 
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Utrangering, kassasjon og avhending av inventar/utstyr 
 

• Kassasjonsutvalg gjennomføres ved alle lokasjoner, herunder innsending av 
kassasjonsprotokoller 
Gjennomføres kontinuerlig med innsending av kassasjonsprotokoller hvert tertial i året. 

• Det må sees på samkjøring av felles rutiner, prosedyrer og systemer for alle 4 
hovedlokasjoner.  
Det er allerede iverksatt felles rutiner og prosedyrer for hovedlokasjonene, og det 
arbeides videre med utvikling av dette arbeidet samt kvalitetssikringen av dette. 

• Utarbeide plan for vedlikehold av bygninger. Arbeidet pågår. Det er allerede utført 
tilstandsanalyser for Rønvik og Lofoten for videre utarbeidelse av vedlikeholdsplaner. 
 

 
Felles tiltak:  
 

• Vi bruker Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr som styrende 
dokument.  

• Internkontrollforskriften 
• Det arbeides kontinuerlig med å oppnå et nivå på planer og prosedyrer slik at de har 

overføringsverdi til andre helseforetak.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Bernt Toldnes 

Styremøte Helse Nord RHF - 31. august 2011 side 69



Side 6 av 7 

Helgelandssykehuset HF 

 

 
 

INTERNNOTAT 

 
Til: Foretaksdirektør   
Fra: Vidar Smalås 
Kopi:       
Dato: 11.07.2011 
 
 

Forvaltning av inventar og utstyr – oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
 
 
 
Internrevisjonsrapport 11/09 omhandler forvaltning av inventar og utstyr ved Helgelandssykehuset.  Den peker på 
noen områder med klart forbedringspotensial, og kommer med noen anbefalinger.  Noen anbefalinger er fulgt opp.  
Det er imidlertid behov for en ytterligere, og samordnet, innsats. 
 
Tabellen under viser status på de tre enhetene for områdene hvor rapporten kommer med anbefalinger. 
 
 
 Mosjøen Sandnessjøen Mo i Rana 
 
Verktøy for registrering av MTU 

Merida Mp2  
Merida 

 
Verktøy for registrering av DTU 

Lydia Lydia  
Lydia 

 
Registrering av pc og annet ikt-utstyr 

Utføres av HN 
IKT v.hj.a Altiris 

Helse Nord IKT – 
Altris – oversikt 
over alle PC m.m. 

Utføres av HN IKT 
v.hj.a Altiris 

 
Registrering av kunst og utsmykning 

Regneark. Ikke 
oppdatert 

Registrert/delvis 
oppfulgt 

Finnes, men blir i liten 
grad vedlikeholdt. 

Registrering av øvrig inventar/utstyr 
(kunst, ikt-utstyr, biler) 

Liste over biler   

Registrering av planlagt og utført 
vedlikehold av MTU 

 
Merida. OK 

OK/MP2  
ok 

Registrering av planlagt og utført 
vedlikehold av DTU 

Vil komme i 
LYDIA 

Ikke på plass 
enda, men vil 
komme i Lydia 

Ikke på plass enda, men 
vil komme i Lydia 

 
Risikovurderinger 

Finnes for noen 
områder. 
MTU/EL/BRANN 

Gjennomført 
2010  

 
Delvis ok 

 
 
Kompetanseoversikter for 
vedlikeholdspersonell 

Registreres i 
regneark/tabell. 

Oversikt over 
sertifikater og 
kurs m.m. 

Registreres i 
medarbeidersamtalene, 
men ingen samlet 
oversikt 

Opplæringsplaner for 
vedlikeholdspersonale 

Finnes detaljert 
for MTA. Enklere 
kryssliste for 
annet personell. 

Delvis for 
enkeltområder 

Finnes, men kunne vært 
bedre 
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Sjekkliste for 
ferievikarer 

 
Merking av MTU og DTU 

MTU: OK 
DTU: Delvis OK 

MYU: ok 
DTU: stort sett 
ok. 

MTU: ok 
DTU:  delvis ok 

 
Rutinebeskrivelse for utrangering med mer 

Finnes, men blir i 
mindre grad fulgt. 

Utrangering jf. 
Status / 
investeringer. 
Mangelfull 
rutinebeskrivelse. 

 
Mangelfullt 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser i  
foretaksgruppen, status i problemstillinger fra  
rapporten – oppfølging av styresak 75-2010 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport nr. 15/2009: 
Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering i 
styremøte, den 22. juni 2010.  
 
Styret fattet følgende vedtak: 
1. Internrevisjonsrapport 15/09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i 

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

fulgt opp i de reviderte enheter. 
 
3. Styret ber adm. direktør vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at 

det bør samarbeides om fellesløsninger for foretaksgruppen. 
 
4. Styret ber adm. direktør, i samråd med internrevisjonen, vurdere å innhente redegjørelse 

(egenvurdering) fra de helseforetakene som ikke har vært direkte omfattet av denne 
revisjonen. 

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

opp i rapporten.  
 
De tilbakemeldingspunktene det ble lagt særlig vekt på i internrevisjonsrapporten var: 
 
Internrevisjonen har i rapportene til de fire foretakene anbefalt flere tiltak for å møte de 
utfordringene som er avdekket. Selv om anbefalingene kan være ulikt formulert i de 
forskjellige rapportene, gjelder de i stor grad samme eller nært beslektede forhold. De kan 
sammenfattes slik:  
 
1. Det bør utarbeides rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og 

arkiveres på en måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene, og 
mulighet for å følge opp avtalene.  

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

3. Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i 
rapportene. For sykehusforetakene nevnes spesielt rutiner for:  
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• innkjøpsarbeid generelt  
• innleie av helsepersonell  
• varsling  
• situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med leverandører, 

for eksempel ved lån av utstyr og sponsing av kursutgifter.  
• kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (bare UNN)  

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

 
Avslutningsvis vil vi nevne at internrevisjonen er kjent med at foretakene allerede har startet 
arbeidet med å rette opp flere av de omtalte forhold. 
 
Det er tre helseforetak og en avdeling i Helse Nord RHF som har vært gjenstand for 
internrevisjonen: 
Helse Nord IKT     Internrevisjonsrapport 02/09  
Helse Nord RHF    Internrevisjonsrapport 03/09  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  Internrevisjonsrapport 13/09  
Nordlandssykehuset HF    Internrevisjonsrapport 14/09 
 
Alle helseforetak i Helse Nord – også de som ikke har blitt revidert i denne omgang – er bedt 
om å gjennomgå anmerkningene i Internrevisjonsrapport 15/09 og melde tilbake hvordan 
oppførte mangler er fulgt opp. Dersom mangler ikke er fulgt opp, ble det bedt om en 
redegjørelse for når de vil bli utført, eventuelt om det bør samarbeides om fellesløsninger i 
tråd med styrets vedtak, punkt 2.  
 
Helseforetakene ble bedt om tilbakemelding for oppfølging av funnene innen 20.mai 2011, 
unntatt Sykehusapotek Nord HF som fikk frist til 20. juni 2011. Alle helseforetak har gitt 
tilbakemelding.  
 
Tilbakemeldinger fra helseforetakene 
Svar fra helseforetakene, Helse Nord IKT og Helse Nord RHF er lagt ved saken i som utrykte 
vedlegg. For helhetens skyld er det også innhentet tilbakemelding fra Sykehusapotek Nord 
HF, Helse Finnmark HF og fra Helgelandssykehuset HF, selv om de ikke var omfattet av 
prosjektet. Her følger et kortfattet sammendrag av de inngitte tilbakemeldingene.  
 
Helse Finnmark HF 
1. ”Rutiner for å sikre relevant dokumentasjon og arkivering som sikrer og ivaretar kravet 

om etterprøvbarhet, og mulighet for oppfølging av avtalene.” 
Innkjøpsavdelingens egne anskaffelser, spesielt anbud over terskelverdiene, blir utlyst 
enten i Mercell (Helse Nords konkurransegjennomføringsverktøy, KGV) eller direkte i 
Doffin (den offentlige anbudsportalen). Anskaffelser utenfor innkjøpsavdelingen har man 
av ressursmessige årsaker ikke alltid oversikt over og her kan det være avvik. 
 

2. ”Relevante avtaler og regelverk/rutiner/retningslinjer inkl etiske retningslinjer bør være 
lett tilgjengelig.” 
Helse Finnmark HF har ingen optimal løsning på dette med å legge avtalene åpent for alle 
som har interesse av disse. Helseforetaket har dessuten hatt dårlig erfaring med at 
sensitive opplysninger har lekket ut. Derfor har man valgt å sende ut avtalen avgrenset til 
de reelle avtalebrukerne. Når det gjelder rammeavtaler om standardvarer, har 
helseforetaket styring gjennom innkjøpssystemet. 
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Når det gjelder etiske regler og samarbeidsavtalene med diverse leverandørforeninger er 
disse lagt ut på intranettet, men de er antakelig ikke godt kjent utenfor 
innkjøpsavdelingen. 
 

3. ”Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold, for 
eksempel innkjøpsarbeid generelt.” 
Innkjøpsavdelingen forholder seg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
Helseforetaket har utarbeidet egne rutinebeskrivelser for anskaffelser over terskelverdiene. 
Disse er lagt ut i DocMap (kvalitetssystemet) under innkjøp og er således tilgjenglig for 
alle. I tillegg har helseforetaket et mer spesifisert internt regelverk i Økonomihåndboka. 
Endelig gjelder Helse Nords økonomihåndbok som behandler innkjøp/anskaffelser i eget 
kapittel.  
 
Innkjøpsavdelingen har ikke kontroll over anskaffelser utenfor de som gjennomføres i 
egen avdeling. Det må også nevnes at innkjøpsavdelingen av ressursmessige årsaker heller 
ikke er i stand til full etterlevelse av regelverket. Helseforetaket opplyser at de er konstant 
på etterskudd med utlysninger av nye konkurranser, og dette medfører at de forholder seg 
stadig vekk til gamle rammeavtaler, som egentlig ikke har noen gyldighet lenger.  
 
Innleie av helsepersonell. Etter inngåelse av nåværende avtaler er det HR-avdelingen i 
helseforetaket som håndterer avtalene ut mot avdelingene.  Det er ikke gitt tilbakemelding 
på hvordan dette håndteres. 
 
Varsling: Innkjøpsavdelingen er ikke kjent med om det finns egne regler for dette. Dog 
har innkjøp eksempler, der det er varslet til lokal ledelse om uredelig adferd. 
 
Helseforetakets integritet, lån av utstyr og sponsing av kursutgifter: Dette er blant annet 
regulert i avtaler med leverandørforeninger. Fortsatt oppleves at avtalen ikke alltid 
etterleves. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
1. Det bør utarbeides rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og 

arkiveres på en måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene, og 
mulighet for å følge opp avtalene. 
Innkjøpsavdelingen ved UNN har utarbeidet rutiner for registrering av dokumenter i 
ePhorte (system for elektronisk dokumenthåndtering) i forbindelse med gjennomføring 
av anskaffelsesprosjekter samt implementering og oppfølging av kontrakter. Dette 
gjelder også dokumenter fra anskaffelsesprosjekter gjennomført i 
konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell (Helse Nords 
konkurransegjennomføringsverktøy, KGV).  

 
2. Foretakene bør sørge for at relevante avtaler og regelverk/rutiner/retningslinjer 

(inklusive etiske retningslinjer) er lett tilgjengelig og kjent for de ansatte. 
Det er utarbeidet en intranettside for brukerinformasjon gjeldende for de aller fleste 
innkjøpsavtalene til UNN. Videre er innkjøpsrutinene klinikkene må forholde seg til 
tilgjengelig på intranettsiden til Økonomi- og analysesenteret. Flere av disse er også 
linket til rutinebeskrivelsene i DocMap (kvalitetssystemet). UNN arbeider for at alle 
innkjøpsrutinene skal være registrert i DocMap og at eventuelle oppdateringer av 
rutinebeskrivelser skal skje i DocMap. Videre skal eventuelle innkjøpsrutiner på 
intranettsiden til Økonomi- og analysesenteret være linket til rutinebeskrivelsene i 
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DocMap. Dette skal sikre at rutinebeskrivelsene til en hver tid er oppdatert med siste 
endring.  
 
UNN jobber også for at alle innkjøpsrutinene som innkjøpsavdelingen må forholde seg 
til ved gjennomføring av anskaffelsesprosjekter samt ved implementering og 
oppfølging av avtaler skal være registrert i DocMap. 
 
Når det gjelder etiske retningslinjer, vil UNN sørge for at disse også er tilgjengelige på 
intranettsidene om innkjøpsrutinene til UNN. Helseforetaket vil på disse 
intranettsidene også informere om samarbeidsavtalene som er inngått med henholdsvis 
leverandørforeningen og legemiddelindustriforeningene. 

 
3.         Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i 

rapportene. For sykehusforetakene nevnes spesielt rutiner for: 
- innkjøpsarbeidet generelt 

- innleie av helsepersonell 
- varsling 
- situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med 

leverandører, for eksempel med ved lån av utstyr og sponsing av kursavgifter 
- kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (bare UNN) 

Rapporten nevner at det er positivt at UNN har utarbeidet rutiner for innkjøp, men 
skriver at det synes å være et forbedringspotensial, når det gjelder arbeidet med 
innkjøpsrutinene i helseforetaket, spesielt i forhold til å gjøre rutinene kjent. Rutinene 
som klinikkene må forholde seg til ved innkjøp, mener helseforetaket er greit 
beskrevet på intranettet til UNN. Det opplyses også at de arbeider for å gjøre flere av 
disse rutinene tilgjengelig som videoprosedyrer. Dette gjelder spesielt prosedyrer for 
bruk av innkjøpssystemet ClockWork (CWL).  

Innkjøpsarbeidet generelt 

 

Her er det via intranettsiden til HR-senteret utarbeidet omfattende skriftlige rutiner. 
Mange av disse rutinene er linket til Helse Nord RHF’s intranettside. 

Innleie av helsepersonell 

 

UNN har etablert rutiner for melding om avvik. Disse rutinene er sentralt plassert på 
intranettsiden til UNN under rubrikken ”Viktige rutiner” og er direkte linket til 
DocMap. 

Varsling 

 
En av disse rutinene gjelder ”Whistleblower” eller Prosedyre for varsling av 
kritikkverdige forhold. 
 
I følge fag- og forskningssenteret på UNN øker mengden avvikshåndteringer med ca. 
500 pr. år. Dette tyder på at DocMap og eksisterende rutiner for avviksmeldinger blir 
mer og mer kjent på UNN.  
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UNN har ikke etablert noen egne konkrete retningslinjer for dette, utover det som 
ligger i samhandlingsavtalene inngått med leverandørforeningen for helsesektoren 
(Leverandører for helse-Norge) og med ”Legemiddelindustrien”. 

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

 
Derimot er UNN meget restriktive til utprøving av utstyr utenfor tilbudskonkurranse, 
da slik utprøving lett kan stride mot kravet til likebehandling i regelverket for 
offentlige anskaffelser, samt at helseforetaket vil unngå mistanke om at det ikke 
gjennomføres reelle konkurranser etter å ha prøvd utstyr først.   
 

I følge Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk er det ennå ikke utarbeidet skriftlige rutiner, 
men dette vil bli gjort. UNN kjøper i dag sengeplasser fra institusjoner som har avtale 
med Helse Nord RHF. Dette gjør at innkjøpene innenfor dette området likevel foregår 
i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. 

Kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige 

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

Mye av kritikken i revisjonsrapporten gjaldt anskaffelser utenom regelverket, dette 
innenfor områder som innleie av helsepersonell (leger og sykepleiere) samt kjøp av 
sengeplasser til rusmiddelavhengige. I dag er det etablert rammeavtaler på disse 
områdene som UNN følger. I tillegg er det etablert gode interne retningslinjer for 
innleie av helsepersonell.  

 
Nordlandssykehuset HF 
Svaret fra Nordlandssykehuset HF er gitt uten drøfting i ledelsen. Det må derfor betraktes som 
synspunkter på rapporten fra innkjøpssjefen.  
 
Rapporten er kommentert punktvis. 
1. Nordlandssykehuset benytter Mercell (Helse Nords konkurransegjennomføringsverktøy 

KGV) i forbindelse med alle anbud/kjøp av medisinsk forbruksmateriell og utstyr. Mercell 
ivaretar dokumentasjonsbehovet i forhold til dokumenter, prosess og kommunikasjon med 
tilbyderne. Dokumentene arkiveres også elektronisk ved Innkjøpsavdelingen. Videre 
arkiveres alle avtaler i papirkopi. Dokumentene arkiveres ikke i ePhorthe (system for 
elektronisk dokumenthåndtering).  

2. Implementering og tilgjengelighet til avtaler for brukerne er ikke tilfredsstillende. Mangel 
på kapasitet ved innkjøpsavdelingen medfører at brukerne ikke får god og grundig 
informasjon om alle avtaler. Det er derfor en viss risiko for at det gjøres innkjøp utenom 
avtaler som følge av mangelfull informasjon. Det er et mål at alle avtaler skal registreres i 
ClockWork (innkjøpssystemet) og at alle avrop gjøres gjennom innkjøpssystemet. 
Helseforetaket oppgir at de i dag ikke har kapasitet til ajourhold av dette systemet på en 
tilfredsstillende måte.  

3. Nordlandssykehuset HF er i ferd med å avslutte et større prosjekt knyttet til etablering av 
skriftlige rutiner for alle rutiner og instrukser ved sykehuset. Dette gjelder også alle 
forhold knyttet til anskaffelser og anskaffelsesprosesser.  
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4. Hovedutfordringen for Innkjøpsavdelingen ved Nordlandssykehuset HF er at det ikke er 
kapasitet til stort annet enn å påse at alle anbudsprosessene er i tråd med lover og 
forskrifter. Mangelen på ressurser til implementering og oppfølging av avtaler internt, kan 
i noen tilfeller medføre at direkte innkjøp som foretas av avdelingene kan være utenom 
avtaler. Det vil være betydelige gevinster å hente i fakturabehandling og kvalitetssikring 
av innkjøpsprosessene, dersom alle innkjøp hadde være registrert i innkjøpssystemet 
ClockWork (CWL). 
 

Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF oppgir å ikke ha mange ressurser på innkjøpsområdet. Det har derfor 
ikke vært mulig å prioritere alle punktene i internrevisjonsrapporten, da deres ressurser 
primært har vært opptatt med anskaffelse av nye ambulansebåter, øvrige investeringer og 
prosjekt CWL bølge 2 (utvidet bruk av innkjøpssystemet) både i 2010 og så langt i år. 
 
Helgelandssykehuset HF følger regelverket for offentlige anskaffelser, når det gjelder større 
investeringer/anskaffelser. I slike saker dokumenteres og registreres prosessene. 
Når det gjelder innleie av helsepersonell, så er det utarbeidet retningslinjer for dette. Etiske 
retningslinjer er tilgjengelig på HF-ets intranett, og de er også en del av prosjektet verdibasert 
hverdag. 
 
Øvrige punkter som er nevnt, er det ikke tatt spesifikt tak i. Det er i budsjettet for 2011 satt av 
penger for én stilling tilknyttet innkjøp, men denne er ikke utlyst enda i påvente av avklaring 
av eventuell ny organisering av innkjøp i Helse Nord eller avklart behov i forbindelse med 
utrulling av CWL bølge 2. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapoteket har besvart hovedproblemstillingene i rapporten slik:  
1. Rutine for anskaffelser finnes i DocMap - RL2046. 
2. Se svar over. I tillegg jobbes det med å informere om etiske retningslinjer. De viktigste 

avtalene oppgis å være kjent for de som benytter seg av disse. De aller fleste innkjøpene i 
helseforetaket relaterer seg til grossistavtalen. Denne er godt kjent hos de ansatte i 
helseforetaket. 

3. RL2046 omhandler innkjøpsarbeid generelt. Helseforetaket leier ikke inn helsepersonell. 
Rutine for varsling finnes i DocMap – PR20897. For sponsing av kurs og lignende 
forholder helseforetaket seg til de etiske retningslinjene samt samarbeidsavtalen med 
legemiddelindustrien. I praksis har helseforetaket ikke sponsing. 

4. Helseforetaket har ikke fått sett på disse. 
 
Helse Nord IKT  
I etterkant av revisjonen er det igangsatt to tiltak i Helse Nord IKT: 
1. Innkjøpsorganisering 
2. Kontraktsgjennomgang 

 
Ang.1 Innkjøpsorganisering  
I desember 2009 besluttet ledelsen i Helse Nord IKT å nedsette en arbeidsgruppe som fikk 
følgende oppdrag: 
• Beskriv eksisterende innkjøpsordninger i Helse Nord IKT 
• Foreslå hvordan gjennomføring og organisering av innkjøpsområdet best kan løses i Helse 

Nord IKT med dagens ressurser innenfor gjeldende regelverk i staten. 
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Ang 2. Avtaleoppfølging 
I november 2010 ble det besluttet å starte et prosjekt ang. kontraktsgjennomgang. Dette 
prosjektet er i gang og ventes ferdig i løpet av september og har følgende mål: 
• Prosjektet skal lage en samlet oversikt for alle kontrakter med eksterne leverandører Helse 

Nord IKT forvalter. 
• I kontraktsoversikten skal det for hver kontrakt komme klart fram hvilket ansvar og hvilke 

oppgaver som er tillagt den enkelte seksjon eller avdeling i Helse Nord IKT. 
• Prosjektet skal utarbeide forslag til system for arkivering av kontrakter, samt 

dokumentasjon av kontraktsendringer etter avtaleinngåelsen. 
• Prosjektet skal utarbeide forslag til prosedyre for kontraktsinngåelser og videre 

kontraktshåndtering. 
 
Helse Nord RHF 
Svar på pkt. 1 
Relevant dokumentasjon, slik som konkurransegrunnlag, tilbud, anbudsprotokoll, annen 
kommunikasjon i anskaffelsesprosessen og avtaler arkiveres i Ephorte (system for elektronisk 
dokumenthåndtering). I tillegg til Ephorte blir relevant dokumentasjon arkivert i Mercell 
(Helse Nords konkurransegjennomføringsverktøy, KGV), i de tilfellene KGV brukes til 
gjennomføring av konkurransen. Det lages en arbeidsplan for de enkelte 
anskaffelsesprosjekter, som blant annet inneholder milepæler fra oppstart til implementering 
av ny avtale. Dette kommer i tillegg til anskaffelsesprotokollen. Det er også besluttet å 
oppdatere langsiktige planer for oppfølging av alle kontrakter, når det må gjennomføres nye 
anskaffelser, slik at Helse Nord RHF får gode innkjøpsprosesser. Ut over dette er det ikke 
etablert spesielle rutiner rettet mot innkjøpsprosessene i RHF-et.  
 
Svar på pkt. 2 
Regelverk, retningslinjer og rutiner er tilgjengeliggjort i DocMap. 
 
Svar på pkt. 3 
Faggruppe HR/org i Helse Nord har vært sterkt involvert i utforming av rutiner for innleie av 
helsepersonell. Lojalitet til nasjonal avtale i Helse Nord viser tilnærmet 100 % lojalitet, og det 
indikerer gode rutiner, herunder sammenlignet med de øvrige helseregionene som omfattes av 
samme avtaleverk. 
 
Svar på pkt 4 
Øvrige tiltak vil trekkes inn i planprosesser som foregår på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 
I denne sammenheng kan nevnes prosess for planverk i tilknytning til HINAS, 
omorganisering av innkjøpsfunksjonen regionalt i Helse Nord og implementering av 
innkjøpssystemet ClockWork bølge 2. Lokale forhold må sees som en del av prosessen som 
pågår med omorganisering av innkjøpsfunksjonen. 
 
Oppsummering av oppfølgingen av internrevisjonsrapporten 
På innkjøpsområdet er det gjennomført flere tiltak for å lukke de påpekte avvikene, men ennå 
gjenstår mange oppfølgingspunkter, før alle mangler er utbedret og avvikene lukket.  
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Avvikene varierer sterkt mellom helseforetakene. Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, 
Sykehusapotek Nord HF og UNN er mest à jour, mens de andre helseforetakene har 
problemer med å etterleve manglene som er påpekt i rapporten. Spesielt gjelder dette innkjøp 
som foretas utenfor innkjøpsavdelingene i helseforetakene. Her er det nødvendig å 
gjennomføre betydelige forbedringer av rutiner og intern informasjon og oppfølging, samt 
gjennom styrking av innkjøpsfunksjonene. 
 
Som ledd i arbeidet med å forbedre innkjøpsarbeidet er det igangsatt et arbeid med 
kategoristyring av innkjøp og parallelt med dette, en forbedret forvaltning av 
innkjøpssystemet. Dette ble styret i Helse Nord RHF orientert om i styremøte, den 23. februar 
2011, jf. styresak 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse 
Nord. 
 
Her ble det vist til beslutning i styringsgruppen for kategoristyring av innkjøp og forvaltning 
av innkjøpssystemet at innkjøpsfunksjonen i Helse Nord samlet må styrkes med om lag fem 
årsverk, og at forvaltningen av innkjøpssystemet også må styrkes med fem medarbeidere. 
Økningen i antall medarbeidere vil gjennom felles anskaffelser organisert etter kategoristyring 
gi økonomiske gevinster, samt kvalitetsheving ved bedre produkt- og tjenestespesifikasjoner i 
anbudsprosessene, bedre avtaler samt at lover og forskrifter forbundet med innkjøp lettere kan 
kontrolleres og overholdes. Styrket forvaltning av innkjøpssystemet er nødvendig både for å 
møte fremtidig nasjonalt system, for å vedlikeholde alle registre (varer, leverandører og 
rekvirenter i helseforetakene) og overføre all informasjon fra inngåtte avtaler og holde dette 
ved like i innkjøpssystemet i alle helseforetak. 
 
Gevinstene ved å organisere anskaffelsesprosesser gjennom opprettelse av kategorier og 
tilhørende kategoriteam oppnås gjennom  
• å frigjøre ressurser til å inngå avtaler på områder som ikke tidligere er dekket (der det dels 

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

sine prosedyrer, både i kjernefunksjonene og i støttetjenestene 
• bedre oppfølging av leverandører og bedre support og service fra leverandører 
• mulighet til oppfølgning av krav fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende miljø og 

samfunnsansvar, etisk handel og innovasjon 
• økt avtaledekning, avtalelojalitet og en bedre og mer givende og kompetansebyggende 

hverdag for innkjøpsgruppene  
 
Vurderinger og anbefalinger 
Adm. direktør vurderer at det gjenstår en god del tiltak og forbedringer spesielt ved noen av 
helseforetakene, og at det er betydelig risiko for at regelverket for offentlige anskaffelser ikke 
følges i alle deler av organisasjonen. Dette gjelder spesielt for innkjøp som ikke foretas 
gjennom helseforetakenes innkjøpsavdelinger. Adm. direktør vil følge opp de manglene som 
ennå ikke er avklart i forhold til rapporten fra Internrevisjonen med de aktuelle helseforetak.  
 
Oppfølgingen vil også skje gjennom det arbeidet som nå pågår i forhold til implementering av 
kategoristyring, herunder styrking av innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i tråd med 
anbefalingene fra styringsgruppen for innkjøpsprosjektet. 
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Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene, er lagt frem for Internrevisjonen for 
uttalelse. Internrevisjonens innspill er vurdert og tatt hensyn til i saken. 
 
 

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

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakene med hensyn til etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser. Videre bes adm. direktør sørge for at 
helseforetakene gjennom arbeidet med implementering av kategoristyring bidrar til å 
lukke avvikene, og at dette følges opp løpende i kategoristyringsprosjektet.  

 
3. Styret ber om en statusrapportering for etablering av kategoristyring, herunder lukking av 

avvikene i internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2012. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Internrevisjonsrapport 15-09 – rapportering alle helseforetak 
   Innkjøpsorganisering Helse Nord IKT 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 309/2010/371    Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid  

– resultater og videre satsing 
 
 
Innledning  
Helse Nord RHF inngikk i juni 2007 en samarbeidsavtale med Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommune om folkehelsesamarbeid. Avtalen ble fulgt opp med en handlingsplan som 
ble vedtatt i styremøte i Helse Nord RHF, den 12. mars 2008. Handlingsplanen er siden 2008 
fulgt opp gjennom regelmessige møter mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF to til 
tre ganger årlig og aktivitet mellom møtene innenfor de vedtatte satsingsområdene.  
 
Vi vil her gjennomgå resultatene av folkehelsesamarbeidet siden handlingsplanen ble vedtatt, 
og det vil bli foreslått noen prioriterte områder for oppfølging av avtalen.           
 
Bakgrunn 
I forbindelse med undertegning av rammeavtalen med fylkeskommunene i 2007 ble det 
definert fire satsingsområder: 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II-utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten 

for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 
4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av et ”følgeprosjekt”   
  
Disse fire satsingsområdene var grunnlaget for Helse Nords handlingsplan for 
folkehelsearbeid og for oppfølgingen i de tre årene etter at planen ble vedtatt. 
 
Resultater 
Det har vært avholdt ca to til tre årlige samarbeidsmøter med fylkeskommunene. Møtene har 
blitt en arena for regionalt samarbeid om folkehelse i Nord-Norge og er blitt høyt prioritert av 
fylkeskommunene, også med politisk deltakelse fra ansvarlig fylkesråd.  
 
Samtlige tiltak som er iverksatt er forankret i Helse Nords vedtatte handlingsplan for 
folkehelse. 
 
Satsingsområde 1 – overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II-utfordringen 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2007 handlingsplan for diabetes, som ble fulgt 
opp med øremerkede midler i 2009 og 2010 på til sammen årlig 8 mill kroner til 
helseforetakene for å etablere diabetesteam i de medisinske avdelingene, og for å drifte et 
fagråd og fagnettverk samt midler til kompetanseutvikling. Tidlig intervensjon og 
forebygging var viktige målsettinger og begrunnelse for at diabetes ble satsingsområde for 
Helse Nord. Med diabetessatsingen har Helse Nord styrket både det kliniske arbeidet i 
sykehusene og veiledningen til kommunene og fastlegene.   
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Det har vært et nært samarbeid med fagråd for diabetes i oppfølgingen av satsingsområde 1 i 
handlingsplan for folkehelsearbeid. Gjennom samarbeidsmøtene med fylkeskommunene og 
møter med Helse Nords fagmiljø i diabetes er det utviklet en skisse til en større 
prosjektsatsing: ”Et friskere Nord-Norge – et nord-norsk samarbeidsprosjekt for bedre 
folkehelse”. Målsettingen med prosjektet er en samordnet og offensiv innsats for å stoppe 
veksten i type 2-diabetes og overvekt/fedme.  
 
Det er våren 2011 utarbeidet en skisse til et slikt prosjekt som er politisk behandlet i 
Finnmark, Troms og Nordland. Nordland fylkesting har behandlet saken i møte, den 6. juni 
2011 (vedlegg). Også Troms og Finnmark er positive til samarbeidet.  Så langt er det ikke 
utarbeidet konkret prosjektplan med økonomiske rammer, prosjektstyring m. m.    
 
Helse Nord RHF støtter arbeidet til overlege Ane Kokkvold, Helse Finnmark HF med å 
kartlegge og forebygge overvekt hos barn (2011: kr 500 000).  
 
Satsingsområde 2 – rusforebyggende arbeid 
Dette satsingsområdet har vært lite i fokus i prosjektet. Helse Nord/Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) har ansvar for KoRus-Nord ved UNN Narvik, som er et regionalt 
kompetansesenter for rusmiddelspørsmål i Norge. KoRus-Nord har en rekke forebyggende 
tiltak bl. a. for skoler, kommuner som vil utarbeide rusmiddelpolitiske handlingsplaner m. m.  
 
Satsingsområde 3 – styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse 
De to viktigste enkelttiltakene i oppfølgingen av dette satsingsområdet skal her omtales 
nærmere. 
 
Helseatlas for Nord-Norge bygger på erfaringer fra Hordaland fylkeskommune. Det er ansatt 
prosjektleder som nå er knyttet til SKDE i Tromsø. Formålet med prosjektet er å øke 
kunnskapsgrunnlaget om folkehelse og levekår i landsdelen, både i forhold til ulike 
geografiske områder, sosioøkonomiske grupper og aldersgrupper.  
 
Ved hjelp av tilgjengelige helse- og levekårsdata kan trender og utviklingstrekk dokumenteres 
for ulike deler av den nordnorske befolkning, og det kan utvikles rutiner og verktøy for 
løpende monitorering av folkehelsen. Fylkeskommunene har støttet etableringen av Helseatlas 
økonomisk med til sammen kr 400 000 og deltakelse i prosjektet.  
 
Helse Nord er hovedaksjonær i NorSafety AS i Harstad som ble etablert i 2003 basert på 
erfaringene ved Harstad sykehus og Harstad kommune innen skaderegistrering og 
sikkerhetsfremmende arbeid.  
 
NorSafety har planer om å utvikle senteret videre til et regionalt kompetansesenter i 
samarbeid med Helse Nord, fylkeskommunene og kommunene. NorSafety har i dag et nært 
samarbeid med Troms fylkeskommune gjennom prosjektet ”Troms fylke trygt og 
tilgjengelig”.   
 
Resultatene fra Harstad-miljøet innen forebygging av trafikkulykker, brannskader hos barn og 
fallulykker hos eldre er meget anerkjent, blant annet gjennom en internasjonal evaluering i 
2004 (Cochrane). Videre drift av selskapet vil kreve basisbemanning for å drifte selskapet og 
initiere nye tiltak og prosjekter. Kostnadene til basisfinansiering er anslått til 5 mill kroner, 
finansiert etter en modell ut fra eierandel. For Helse Nord utgjør dette 1,6 mill kroner.  
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Satsingsområde 4 – pilotstudie psykisk helse 
I samarbeidsavtalen med fylkeskommunene var dette satsingsområdet definert som at Helse 
Nord skulle finne et prosjekt/tiltak innen psykisk helse som er i gang, og følge dette over tid i 
et forebyggingsperspektiv. Det har vært gitt tilskudd i 2010 og 2011 til det regionale 
prosjektet ”Barn som pårørende” ved Nordlandssykehuset HF til informasjonstiltak om 
prosjektet (2010) og til skolering av barneansvarlige i Helse Finnmark HF og 
Helgelandssykehuset HF (2011).   
 
Vurdering 
Helse Nord RHF har fra 2009 avsatt ca 1 mill kroner årlig til oppfølging av handlingsplanen.   
Det meste av de øremerkede midlene til folkehelsearbeid, ca 1 mill kroner årlig, har blitt brukt 
til etablering av Helseatlas og utviklingsstøtte til NorSafety. I tillegg har det vært gitt tilskudd 
til det regionale prosjektet ”Barn som pårørende” og tilskudd til konferanse i Helse Finnmark 
HF for å styrke kompetansen om tiltak for barn med helseskadelig overvekt.       
 
Med den nye lov om folkehelsearbeid har både kommunene, fylkeskommunene og Helse 
Nord fått et klarere ansvar for forebyggende tiltak. I de tre årene som har gått, har Helse Nord 
gjort noen fremtidsrettede grep med å utvikle samarbeidet med fylkeskommunene og også 
med fylkesmennene som har egne rådgivere på dette området og som deltar i 
samarbeidsmøtene.  
 
Med Helseatlas, det planlagte regionale samarbeidsprosjektet ”Et friskere Nord-Norge” og 
Nor-Safety AS har Helse Nord et godt utgangspunkt for å møte kravene i ny lov om 
folkehelsearbeid, hvor statlige myndigheter er pålagt å støtte kommunene i arbeidet med å få 
oversikt over helseutfordringene blant egne innbyggere. 
 
Konklusjon 
Oppfølgingen av handlingsplan for folkehelsearbeid, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 
12. mars 2008, har stimulert samarbeidet med fylkeskommunene og skapt gode forutsetninger 
for et mer forpliktende samarbeid i årene som kommer.  
 
Norsafety AS forventes å ha en viktig rolle innenfor skadeforebygging, forutsatt at selskapet 
sikres en grunnfinansiering.  Endelig forslag til budsjett 2012 fremlegges i styremøte i oktober 
2011 under samlet sak om budsjett. Tiltak for videre utvikling av samarbeidet må vurderes i 
budsjett for 2012.  
 
 

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

1. Styret viser til folkehelseavtalen mellom Helse Nord RHF og de nordnorske 
fylkeskommunene og er positiv til at dette samarbeidet videreføres og styrkes. 

   
2. Prosjektet Helseatlas for Nord-Norge, det planlagte prosjektet ”Et friskere Nord-Norge” 

og utviklingsstøtte til NorSafety AS skal ha særlig prioritet. 
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3. Budsjett for folkehelsearbeidet vil bli behandlet i endelig budsjett for 2012 i styremøte 
oktober 2011.  

 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeidet (avtalen med  
   fylkeskommunene) av 8. juni 2007 
   Styresak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord 
   Sak 073/2011 Nordland fylkesting: ”Et friskere Nord-Norge –  

et nord-norsk samarbeidsprosjekt for bedre folkehelse” 
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STYRESAK 23-2008  HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID 
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Bakgrunn  
Stortingsmelding nr 16 2002-2003 ”Resept for et sunnere Norge” skisserer folkehelsearbeidet 
som en felles utfordring som må løses gjennom koordinert innsats på mange plan. Meldingen 
utfordrer fylkeskommunene til å ta rollen som pådriver og koordinator.  
 
Helse Nord RHF har i juni 2007 inngått en rammeavtale om folkehelsesamarbeid med 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Det ble samtidig definert fire 
satsingsområder for oppstartperioden, som er grunnlaget for den foreliggende handlingsplan 
for folkehelsearbeid i Helse Nord. Samarbeidet skal knytte seg til et bredt anlagt 
folkehelsesamarbeid med følgende prioriterte områder:  
 
• fysisk aktivitet 
• kosthold 
• røykeslutt 
• psykiatri  
• rusforebyggende arbeid 
 
I forbindelse med undertegning av rammeavtalen med fylkeskommunene ble det definert 4 
satsingsområder:    
 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten 

for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 
4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av ”følgeprosjekt” – det ble foreslått å 

finne et prosjekt/tiltak som er i gang og følge dette over tid i forhold til 
forebyggingsperspektiv 

 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:  
 
• planarbeidet skal ta utgangspunkt i de fire definerte satsingsområdene  
• planen skal være kortfattet, med vekt på tiltak som kan iverksettes fra 2008 
• sammenhengen mellom fylkeskommunenes og Helse Nords satsingsområder må framgå  
• det må skilles mellom kostnadskrevende tiltak og tiltak som kan iverksettes innenfor 

nåværende budsjetter 
 
Planutkastet har vært på høringsrunde i helseforetakene og til hovedtillitsvalgte fra 6. til 22. 
februar 2008. Fylkeskommunene har gitt løpende innspill til planen gjennom to fellesmøter i 
oktober 2007 og januar 2008 mellom plangruppa og representanter for fylkeskommunenes 
politiske og administrative ledelse. På disse møtene har også representanter fra fylkesmannen 
i Nordland, Troms og Finnmark deltatt.  
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De konserntillitsvalgte i Helse Nord har gitt høringsuttalelse til planen. Ingen av 
helseforetakene har levert høringsuttalelse.  
 
Hvorfor en handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord? 
Folkehelsearbeidet har fått et oppsving de siste par årene, noe som har nær sammenheng med 
at fylkeskommunene, som regional koordinator, er pådrivere i dette arbeidet.  
 
Helse Nords ansvar for å delta i folkehelsearbeid er blant annet forankret i lov om 
spesialisthelsetjeneste § 1.1., hvor det framgår at lovens formål blant annet er å ”fremme 
folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning”.  
 
I handlingsplanen er det påpekt at livsstilssykdommer kan forebygges, og det finnes 
forebyggingsstrategier som har dokumentert effekt og er samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
Ressurskoblinger mellom ulike forvaltningsnivåer – stat/regionale helseforetak, 
fylkeskommunene og kommunene - er nødvendig for å få sammenhengende og gode tiltak.  
 
I et langsiktig perspektiv er styrking av forebyggende og helsefremmende tiltak viktig både av 
hensyn til kvaliteten av helsetjenestene og for å få kontroll på helsetjenestens utgifter. Det er 
en betydelig utfordring å utarbeide og gjennomføre tiltak som reelt bidrar til bedre folkehelse. 
Folkehelsesatsingen må derfor bygge på forskning og evaluering av effekt, og vektlegge 
formidling av erfaringer slik at gode tiltak blir tatt i bruk  
 
Handlingsplanens forslag 
 Satsingsområde 1: Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
• årlige fylkesvise konferanser om overvekt med relasjon til livsstil og helse. 
• styrke samhandlingen mellom Fysak-sentralene og lærings- og mestringssentrene, 

diabetesteam og kliniske ernæringsfysiologer, for personer med overvektproblematikk.  
• helseforetakene skal bidra med sin kompetanse i opplæringstiltak i regi av 

fysak/frisklivssentraler, for eksempel ved røykeslutt- og kostholdskurs.  
• tilrettelegge for at de private rehabiliteringsinstitusjonene kan bidra i 

folkehelsesamarbeidet.   
• informere om tiltak innen folkehelsesatsingen via www.helse-nord.no.  
• ta initiativ til en informasjonskampanje overfor befolkningen i landsdelen, for å gjøre de 

nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet og kosthold mer kjent. Nasjonalt Senter for 
Telemedisin trekkes inn i arbeidet.    

 
Satsingsområde 2: Rusforebyggende arbeid 
• I samarbeid med Fylkesmannen i hhv. Nordland, Troms og Finnmark har Nordnorsk 

Kompetansesenter Rus utarbeidet en felles kompetansehevingsplan for rusfeltet i Nord-
Norge 2007-2011. Det anbefales at de tre fylkeskommunene kobler seg på dette 
samarbeidet.  

• Helse Nord kan bistå gjennom NNK - Rus og andre fagpersoner innen rusomsorgen i 
møter m.v. der det er bruk for spesialisthelsetjenestens kompetanse i rusforebyggende 
arbeid, for eksempel ved tematimer i fylkestingene.    

• Nord-norsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til sentrale 
personer i kommunene ved utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan.    

• Nordnorsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til kommuner/ 
skoler/lærere som ønsker å iverksette Unge&Rus.   

• Ansvarlig vertskap: Ansvarlig vertsskap-kurs er gjennomført i kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark, og kan tilbys flere kommuner.  
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Tiltak satsingsområde 3: Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse  
• Kartlegge tiltak, utviklingsarbeid og forskning i regionen i Helse Nords regi mht. 

helsefremmende og sykdoms-/skadeforebyggende arbeid.  
• Helseatlas for Nord-Norge: Utrede omfanget av arbeidet og kostnader med et slikt arbeid 

1. halvår 2008. Komme i gang med det praktiske arbeidet høsten 2008. Tiltaket er i første 
rekke tenkt som en faglig støtte for planleggere, analyseenheter mv i fylkeskommunene, 
helseforetakene og kommunene.  

• Objektive mål for høyde/vekt/BMI og utviklingen på dette området: Vurdere mulighet for 
kartlegging og å starte praktisk arbeid med dette i løpet av 2008.  

• Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og målinger av fysisk form: Utrede i 2008 muligheten 
for å komme i gang med dette.  

• Utrede mulighet for intervensjonsstudier og evalueringer av effekter av tiltak som kan 
være aktuelle og helst komme i gang med noen slike prosjekter i løpet av 2008.   

• Spesialisthelsetjenesten skal bidra ved kurs, møter og nettverkssamlinger for aktører i 
folkehelsearbeidet, særlig innen de prioriterte satsingsområder. 

• Norsk versjon av FYSS (kunnskapsstatus vedrørende fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling) skal gjøres kjent i Helse Nord, slik at kunnskapen kan bli kjent og tas i bruk i 
helseforetakene. 

• Sørge for at kompetanse innen skaderegistrering, skadeforebygging og sikkerhet, 
opparbeidet ved sykehusene i Harstad, Narvik og Hammerfest - i samarbeid med Harstad 
kommune/Trygge Lokalsamfunn, kommer alle helseforetak, fylkeskommuner og 
kommuner i landsdelen til gode. Aktuelle spredningstiltak vil være regionale konferanser 
og kurs i regi av Norsafety AS. 

 
Tiltak satsingsområde 4: Pilotstudie psykisk helse    
• Helse Nord har søkt om midler til et prosjekt for styrking av tilbudet til barn av psykisk 

syke og rusmiddelavhengige. Prosjektet forutsetter nært samarbeid med blant annet 
kommunehelsetjenesten, og vurderes godt egnet for en oppfølging i et 
forebyggingsperspektiv. Dersom prosjektet ikke lar seg realisere vil det bli tatt initiativ til 
å finne et annet egnet tiltak i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin.  

 
Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte 
De konserntillitsvalgte er positive til at folkehelsearbeidet settes på dagsorden, og viser til at 
de problemstillingene som fokuseres på i utkastet til handlingsplan samsvarer i stor grad med 
prioriterte bestillinger i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse 
Nord. Det påpekes at de tillitsvalgte ikke fikk uttale seg om mandat og sammensetning av 
gruppen, jf Hovedavtalen.  
 
Det påpekes også at ingen representanter for psykiatrien har deltatt i planarbeidet, men 
psykiatrien vil bli involvert i oppfølging av planen.  
 
Høringsuttalelsen viser blant annet til at langt flere unge jenter enn gutter røyker. Dette er 
svært bekymringsfullt blant annet fordi disse jentene bare i liten grad klarer å kutte røyken når 
de blir gravide seinere i livet. Det vises også til at forbruket av alkohol har relativt sett økt 
mest blant unge jenter og kvinner, og som med røyking synes det å være særegne biologiske 
faktorer som gjør at kvinner raskere utvikler skade og sjukdom som følge av alkoholbruk.  
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at ambisjonsnivået for handlingsplanen har vært å komme i gang med 
noen tiltak innen de definerte satsingsområdene. Det er flere viktige områder som i liten grad 
er berørt, men det har ikke vært vurdert som mulig å ha en stor og ressurskrevende 
planprosess i første omgang. Perspektivet er likevel at dette skal være starten på en langsiktig 
prioritering av folkehelsearbeid i Helse Nord.    
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Adm. direktør støtter at det må settes særlig søkelys på unge jenter og kvinner for å forhindre 
røykestart og oppmuntre til røykeslutt og også ha særlig oppmerksomhet på denne gruppen i 
forhold til rusmisforebyggende arbeid. 
 
Det vil ikke være mulig å satse for bredt når planen skal gjennomføres. Adm. direktør viser til 
styrets vedtak av handlingsplan for diabetes 2008-2013, og prioritering av diabetes i styresak 
6-2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 2008. Det foreslås en 
rask gjennomføring av handlingsplan for diabetes. Primær- og sekundærforebyggende tiltak 
tidlig for diabetespasienter vil være et viktig bidrag til å prioritere forebyggende tiltak i Helse 
Nord. Kostnadene ved gjennomføring av diabetesplanen er beregnet til 8 mill. årlig, 
besparelser er beregnet til mellom 12 og 33 mill., jf. kap. 4.6. i diabetesplanen. Helse Nord 
har også den kompetansen og organiseringen i helseforetakene som skal til for å gjennomføre 
diabetesplanen slik forutsatt. Det foreslås derfor en særlig satsing på diabetesarbeidet i første 
fase av folkehelsesatsingen.   
 
Økonomi til oppfølging og pådriverfunksjon av folkehelsesatsingen anses som nødvendig. 
Det foreslås derfor å avsette et øremerket beløp til stimuleringsmidler for å få i gang tiltak.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende 

for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de 
prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 
2009 inngå i Helse Nord RHF’s oppdragsdokument til foretakene 

 
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til 

samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan 
Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.  

 
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet 

budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.    
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord  
 Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte/hovedverneombud av. 22.02.08 
 Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommune av 22.02.08 
 Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeidet i Helse Nord av 08.06.07   
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Journalpost.: 11/9475

Fylkesrådet 

FYLKESTINGSSAK
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
073/11 Fylkestinget 06.06.2011

Et Friskere Nord-Norge - et Nord-Norsk samarbeidsprosjekt for 
bedre folkehelse

Sammendrag

Fylkestinget inviteres i denne sak å tilrå at det etableres et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord 
RHF og de tre nordligste fylkeskommunene. Et formål med prosjektet er å koble ressurser mellom 
disse fire samarbeidspartnerne for å oppnå et strukturert og målrettet helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid som kan gi færre sykehusinnleggelser, og utsette behov for pleie- og 
omsorgstjenester. Et annet hovedformål er å bedre levekårene ved å utjevne sosiale helseforskjeller, 
redusere frafallet i videregående skole, redusere sykefravær og samlet sett øke vår produktivitet 
innenfor utdanning, arbeid og næringsliv.

Prosjektet er en konkret oppfølging av samarbeidsavtalen mellom de tre fylkeskommunene og 
Helse Nord RHF. Hovedfokus rettes mot utfordringene relatert til økningen i type 2-diabetes, 
overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer. Samarbeidsavtalen bygger på fylkeskommunenes  
handlingsplaner for folkehelsearbeid og Helse Nords tilsvarende handlingsplan.

Samhandlingsreformen fokuserer skarpt på nødvendigheten av å øke innsatsen for å forebygge 
sykdom og fremme helse. Dette nordnorske samarbeidsprosjektet vil bringe ressursinnsats og 
handling opp på et nivå som etter hvert vil gi dokumenterbare effekter. Samfunnsøkonomiske og 
helsemessige gevinster kan bli betydelige.

Bakgrunn

Vår tids utfordringer for helsetjenester og folkehelsearbeid henger nøye sammen med våre 
levevaner. I vår del av verden kan ca 70 % av tapte leveår knyttes til kroniske ikke-smittsomme 
sykdommer. Dette kan vi bare håndtere ved å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeidet. Ensidig fokus på kurativ behandling vil ikke løse dagens helseutfordringer. Gode kurative 
helsetjenester, høyere forventet levealder og større andel eldre og gamle i befolkningen  fører til at 
stadig flere lever med kronisk sykdom. 

Vektøkningen i befolkningen vekker bekymring og er et uttrykk for ubalanse i energiforbruk i 
forhold til energiinntak. Mye tyder på at redusert fysisk aktivitetsnivå er hovedårsak til denne 
ubalansen. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag viser at Norge har en like markant økning i 
overvekt og fedme som den hvite befolkningen i USA. Forekomsten av type 2-diabetes beskrives 
som ”epidemisk”. 
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Diabetes øker risikoen for andre sykdommer som for eksempel hjerte-karsykdommer som fortsatt er 
viktigste årsak til for tidlig død. Kreft, muskel- skjelett lidelser og moderate psykiske lidelser er 
andre eksempler på sykdomsgrupper som er nært knyttet til våre levevaner. Den beste måten å takle 
dette på er å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet og bedre samarbeidet 
med den kurative helsetjenesten.

Befolkningen i Nord-Norge kommer ofte noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet på 
helsestatistikker. Blant annet har Nord-Norge den høyeste andel ungdom med fedme når landsdeler 
sammenlignes. Vi er også noe mindre fysisk aktive enn gjennomsnittet. Dette henger sammen med 
sosioøkonomiske forhold og en nordnorsk befolkning med lavere utdanning enn landet som helhet.

Foreløpige beregninger, basert på canadiske regnemodeller, viser at kostnader landsdelen påføres 
per år som følge av inaktivitet, fedme og økt forekomst av type 2-diabetes er betydelige:

-Inaktivitet: 528 mill. (192 mill. direkte helseutgifter, 336 mill. indirekte helseutgifter)
-Fedme: 470 mill. (235 mill. direkte helseutgifter, 235 mill. indirekte helseutgifter)
-Type 2-diab.: 490 millioner i direkte og indirekte utgifter (Solli et al., 2010)

Samlet gir dette en kostnad for risikofaktorene fysisk inaktivitet og fedme, samt diagnosen type 2-
diabetes, på ca. 1.488 mill. per år for Nord-Norge. En reduksjon på 5 prosentpoeng i andelen av 
befolkningen med henholdsvis fedme og/eller inaktivitet, samt 1 prosentpoeng reduksjon i andelen 
med type 2-diabetes ville hatt en samfunnsgevinst på 390 mill. per år for landsdelen.

Tiden er inne for at myndigheter og fagmiljø i Nord-Norge i fellesskap tar tak i utfordringene 
relatert til fedme og type 2-diabetes og sammen løfter handling opp på det nivå som skal til for å 
oppnå synlige resultater. Ambisjonen må være å snu de negative utviklingstrekk. Utfordringen er 
store og vil kreve omfattende handling og investeringer.

Samhandlingsreformen – forutsetninger for å lykkes

Det blir krevende å opprettholde et bærekraftig kostnadsnivå på helsetjenesten i framtiden. 
Samhandlingsreformen (St.meld. nr 47 (2008-2009)) peker på de utfordringene helsetjenesten står 
overfor framover for å takle demografiske utviklingstrekk og det sykdomsbildet som følger med.  
Ny lov om helse- og omsorgstjenester pålegger kommuner og sykehus å samarbeide bedre om tidlig 
intervensjon før, og bedre oppfølging etter, innleggelser på sykehus. Det tverrsektorielle arbeidet er 
ikke godt nok. Kommunene får større frihet til å organisere sine tjenester, men også større ansvar. 
Det skal legges større vekt på forebygging og tidlig intervensjon. Spesialisthelsetjenesten må i 
større grad samhandle og samarbeide med kommunene, også om kompetanseoverføring.

Ny lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å ”tenke helse i alt vi gjør”. 
Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede helseforskjeller står sentralt. Et betydelig sterkere 
fokus på tverrsektorielt, helhetlig helsefremmende arbeid blir en avgjørende suksessfaktor.

Handlingsgrunnlaget
Mange politiske føringer, handlingsplaner, programsatsinger og enkeltprosjekt nasjonalt og 
regionalt legger et godt grunnlag for handling i vår region. I denne sammenheng nevnes:

-Samhandlingsreformen (St. meld. nr 47 (2008-2009))
-Nasjonal strategi for diabetes området (2006-2010)
-Helse Nord RHFs diabetessatsing
-Prosjekt Diabetessykepleiere i kommunene (Meløy, Fauske og Honningsvåg) 2010-2012 i regi 
av Nordlandssykehuset, Bodø
-Helse Nords samarbeidsforum for fastleger (har foreslått diabetes og helseproblemer knyttet til 
inaktivitet som gjennomgående satsingsområde i Nord-Norge
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-Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Helse Nord basert på samarbeidsavtalene med de tre 
nordnorske fylkeskommunene
-Tre fylkeskommunale handlingsplaner for folkehelsearbeid
-Utvikling og drift av frisklivssentraler (15 i Nordland, 10 i Troms, 4 i Finnmark)
-Diabetesaksjonen Nord-Norge i regi av Norges diabetesforbund

I tillegg videreutvikles innholdet i Nordområdesatsingen basert på landsdelens muligheter og 
utfordringer. Så langt har ikke helseutfordringene vært trukket inn som del av programsatsingen. 
Gjennom å sette i gang og gjennomføre Et friskere Nord-Norge kan slik kopling blant annet gjøres 
gjennom forskningsrådets fokusområde livsvilkår.

Mål og hovedstrategier

Hovedmålet for Et friskere Nord-Norge er å snu utviklingen i forekomst av overvekt, fedme og  
type 2-diabetes i Nord-Norge.

Hovedstrategiene baseres både på befolkningsrettede tiltak og tiltak rettet mot risikogrupper.

1. Befolkningsrettede tiltak
1.1 Økt kunnskap om livsstil og helse i befolkningen gjennom iverksetting av en samlet 

informasjonsstrategi for arbeidet.

Målsetting: 75% av befolkningen over 8 år skal innen utgangen av 2014 ha nødvendige 
basiskunnskaper om nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet, kosthold/ernæring samt 
helsefare ved bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.

Tiltak:
- Utarbeide helseatlas for Nord-Norge (allerede igangsatt i regi av Helse Nord RHF)
- Befolkningsrettede kampanjer, holdningsskapende arbeid og tilpasset informasjon til 
strategisk viktige grupper (foreldre, barnehageansatte, lærer, arbeidsgivere, mv.)
- Samarbeid med media
-Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid som tema i samarbeidet med alle 
kommuner i landsdelen

1.2  Helsefremmende barnehager, skoler, eldreinstitusjoner og arbeidsplasser

Målsetting: 80 % av alle barnehager, skoler, eldreinstitusjoner og arbeidsplasser skal 
innen utgangen av 2014 tilfredsstille kriteriene for helsefremmende institusjoner.

Tiltak:
- Utvikle kriterier for bruk av begrepet helsefremmende barnehager, skoler og 

arbeidsplasser
- Stimulere utvikling av helsefremmende barnehager, skoler og eldreinstitusjoner
- Helsefremmende kommunale institusjoner konkretiseres som prioritert del av 

samarbeidet og samarbeidsavtalene med kommunene
- Etablere samarbeid med arbeidslivsrelaterte myndigheter og organisasjoner om 

helsefremmende arbeidsplasser

2. Tiltak rettet mot risikogrupper
2.1 Etablering av kommunale frisklivssentraler i hele regionen 

Målsetting: 75 % av alle innbyggere i landsdelen skal innen utgangen av 2015 ha rimelig 
god tilgang til en frisklivssentral ved behov for kvalitetssikret hjelp til livsstilsveiledning.
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Tiltak:
- Avklare og sikre økonomisk grunnlag for etablering og drift av frisklivssentraler
- Sikre bred faglig kompetanse ved frisklivssentralene
- Bistå etablering av kommunale, ev. interkommunale frisklivssentraler iht. 
samhandlingsreformens intensjoner

2.2  Øke kompetansen for forebygging og behandling av overvekt, fedme og type 2 diabetes   
hos kommunale helseprofesjoner

Målsetting: Alle kommuner skal innen utgangen av 2015 ha helsepersonell med den 
nødvendige kompetansen for å gi henvisning til livsstilsveiledning og til å gi nødvendig 
konservativ behandling basert på anbefalte normer for personer med fedmeproblem, 
risikogrupper for utvikling av type 2-diabetes, samt pasienter som har utviklet type 2-
diabetes (Her må det også utformes milepæler på kortere sikt for å forplikte til framdrift).

Tiltak:
- Evaluere og ev. videreføre prosjektet Diabetessykepleiere i kommunehelsetjenesten
- Bruke Helse Nords samarbeidsforum for fastleger til å forsterke fokus på diabetes og 
helseproblemer knyttet til inaktivitet hos fastlegene i landsdelen
- Utvikle gode rutiner for identifisering av aktuelle risikogrupper og individuelle brukere 
mht henvisning til frisklivssentralene

- Samarbeidet med Norges Diabetesforbund om diabetesaksjonen Nord-Norge evalueres og 
ev. videreføres

2.1 Helse Nords diabetesplan følges opp

Prosjektorganisering

Overordnet prosjektansvar
Prosjektet må organiseres og drives i nært samarbeid mellom Helse Nord RHF og Nordland, Troms 
og Finnmark fylkeskommuner. Overordnet prosjektansvar for hvert fylke tillegges fylkestinget i 
hvert fylke. Styret for Helse Nord RHF blir ansvarlig for Helse Nord RHFs medvirkning og 
godkjenning av prosjektinnhold. 

Allianser og partnerskap
Prosjektet må baseres på et bredt regionalt samarbeid innen hvert fylke. De regionale partnerskap 
må utvides og utvikles med basis i prosjektmål og valgte strategier. I tillegg kreves et nært og mer 
forpliktende samarbeid med kommunene og KS.

Daglig drift
Det må etableres fire stillinger for daglig drift av prosjektet. Hvert fylke må ha en stilling som 
driver fram arbeidet gjennom egen organisasjon, de regionale partnerskap og i samarbeidet med 
kommunene. En stilling knyttes til Helse Nord RHF. Fylkeskommunene og Helse Nord RHF 
ivaretar arbeidsgiveransvar og daglig ledelse for hver sin stilling. Disse fire stillinger utgjør 
prosjektets sentrale prosjektgruppe.

Styring
Prosjektets overordnede styring ligger hos Helse Nord RHFs styre og de tre fylkesråd / 
fylkesutvalg. Innenfor de rammer som gis fra slik overordnet styring ledes prosjektet av en gruppe 
sammensatt med en representant fra hver av de fire prosjekteierne.
Dersom sentrale myndigheter bidrar med betydelig økonomisk støtte til prosjektet, bør det inn en 
representant i styringsgruppen også herfra.
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Prosjektgrupper
Det etableres prosjektgrupper for de ulike arbeidsområder med deltakelse fra ansvarlige, involverte 
og interesserte aktører (Disse prosjektgrupper må konkretiseres i den videre utforming av 
prosjektbeskrivelsen). 

Evaluering/forskning
Kompetente miljø inviteres med for å evaluere prosesser, effekter og resultat. Gitt at krav til 
kompetanse innfris, bør fortrinnsvis nordnorske forskermiljø brukes. Programmet vil kunne være 
med å bygge opp ytterligere nordnorsk forskerkompetanse på området. 

Varighet

Prosjektet må etableres ut fra et langsiktig perspektiv med ambisjoner om videreføring av 
vellykkede strategier og tiltak. Prosjektet omfatter utfordringer som i tillegg til betydelig 
ressurstilgang vil kreve tid og tålmodig arbeid. Det må beregnes en tidshorisont på minimum 6 år. 

Økonomi

Prosjektets finansiering må bygges rundt et spleiselag mellom kommunene, de tre fylkeskommuner, 
Helse Nord RHF og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene vil få overført 
betydelige midler til sitt økte helseansvar fra og med 2012 som konsekvens av 
Samhandlingsreformen. Staten har forutsatt at noe av disse midler også brukes til helsefremmende 
og forebyggende tiltak. Fylkeskommunene vil kunne vurdere bruk av egne midler brukt til sitt 
folkehelsearbeid, regionale utviklingsmidler og bruk av de regionale forskningsfond (evaluerings-
/forskningsdelen) Utenom midler til forskning / evaluering er de fylkeskommunale andeler 
foreløpig beregnet å utgjøre i størrelsesorden 1-2,5 mill. kr. pr. fylke. Helse Nord RHF har gitt 
foreløpige positive signaler til å trappe opp sin økonomiske medvirkning i oppfølgingen av 
samarbeidsavtalen. Med det nybrottsarbeid som dette helsefremmende prosjekt vil være i nasjonal 
sammenheng, må det kunne forventes prosjektstøtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

Vurderinger

Folkehelsesamarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF har hatt en 
god utvikling siden samarbeidsavtalen ble politisk godkjent og undertegnet i 2007.
Med unntak av arbeidet med en helseatlas for Nord-Norge som er igangsatt og følges opp av Helse 
Nord RHF, har likevel konkret handling basert på konkrete mål latt vente på seg. Foreliggende 
prosjektbeskrivelse er et initiativ som utfordrer samarbeidet og vil demonstrere viljen og evnen til 
konkret oppfølging av samarbeidsavtalen. Blant de regionale helseforetak utmerker Helse Nord 
RHF seg med en offensiv holdning til det helsefremmende og forebyggende arbeid. 
Samarbeidsavtalen med de tre nordnorske fylkeskommuner er således fulgt opp av Helse Nord med 
en egen handlingsplan for deres helsefremmende arbeid. Her er arbeidet med overvekt/fedme og 
type 2-diabetes framhevet som en av hovedutfordringene. Det understrekes at behandling ikke vil 
bremse økningen i forekomst av disse diagnoser. Disse utfordringer er samtidig et prioritert 
arbeidsområde i alle tre fylkeskommuner.  Når Nord-Norge ligger over gjennomsnittet på nasjonale 
statistikker for både fedme og type 2-diabetes, er foreliggende  prosjektforslag for Et Friskere 
Nord-Norge godt begrunnet og godt forankret.

Budsjettet til landets spesialisthelsetjeneste har passert 100 milliarder kroner. Det er doblet i 
gjennomsnitt hvert 7. år. Uten en bedre kontroll med årsakene til sykdom, forventes fortsatt økning i 
samme takt. Dette skyldes både økningen i forekomsten av livsstilssykdommer, demografisk 
utvikling med økt andel eldre og stadig utvikling av ny og kostnadskrevende helseteknologi. Den 
presenterte satsingen er et tilsvar på disse utfordringer. 
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Den er samtidig et tilsvar på et av samhandlingsreformens hovedmål; mindre behandling som 
resultat av et bedre helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene. Bedre helse, bedre 
helseøkonomi og bedre samfunnsøkonomi er ønskede effekter.

Bedre folkehelse gir bedre levekår og styrket regional utvikling. En friskere befolkning vil redusere 
frafall i skole og høyere utdanning og det vil øke vår produktivitet innenfor arbeid og næringsliv. I 
dag er ca. 25 % av den yrkesaktive befolkning mellom 16 og 67 år daglig borte fra arbeid – de aller 
fleste av helsemessige årsaker. Norge sliter som de fleste land i Europa med høyt sykefravær. 
Andelen uføretrygdede øker mest i gruppen under 30 år. 

Å snu de negative trender i helseutviklingen vil kreve investeringer. De helsemessige og 
samfunnsøkonomiske effekter vil langt overstige disse investeringer.  

Konsekvenser

Finansieringen av Nordland fylkeskommunes andel vil kunne realiseres gjennom en kombinasjon 
av fylkeskommunale midler til folkehelse og regionale utviklingsmidler. 
Den daglige drift av  prosjektet vil kreve en prosjektstilling i hvert fylke.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Fylkestingets målsetting er at økningen i fedme og 
type 2-diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal 
ligge over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledende samarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner 
og Helse Nord RHF følges opp slik at vi får en samordnet innsats for å stoppe veksten i type 
2-diabetes, overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer i Nord-Norge.  

3.  Prosjektet Et Friskere Nord-Norge vil bli en viktig del av tiltakskjeden nødvendig for å 
følge opp samhandlingsreformen, ny lov om helse-og omsorgstjenester og ny folkehelselov. 
Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte til arbeidet. 

Bodø den 03.05.2011 
Odd Eriksen
fylkesrådsleder
sign Marit Tennfjord

fylkesråd for kultur og miljø
          sign
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06.06.2011 Fylkestinget
FT-073/11 
Innstillingen fra komite for kultur og miljø ble lagt fram av saksordfører Torill Ø. Hansen, 
FrP:

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Fylkestingets målsetting er at økningen i fedme og 
type 2-diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal 
ligge over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledende samarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner 
og Helse Nord RHF følges opp slik at vi får en samordnet innsats for å stoppe veksten i type 
2-diabetes, overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer i Nord-Norge.  

3. Prosjektet Et Friskere Nord-Norge vil bli en viktig del av tiltakskjeden nødvendig for å 
følge opp samhandlingsreformen, ny lov om helse-og omsorgstjenester og ny folkehelselov. 
Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte til arbeidet. 

Torill Ø. Hansen, FrP, fremmet FrPs forslag fra komitéen:

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Statens målsetting er at økningen i fedme og type 2-
diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal ligge 
over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledes et samarbeidet mellom kommunene i Nordland og Helse 
Nord RHF.   Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte 
til arbeidet.

Votering
Komitéinnstillingen vedtatt mot 10 stemmer avgitt for FrPs forslag.

Vedtak:

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Fylkestingets målsetting er at økningen i fedme og 
type 2-diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal 
ligge over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledende samarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner 
og Helse Nord RHF følges opp slik at vi får en samordnet innsats for å stoppe veksten i type 
2-diabetes, overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer i Nord-Norge.  
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3. Prosjektet Et Friskere Nord-Norge vil bli en viktig del av tiltakskjeden nødvendig for å 
følge opp samhandlingsreformen, ny lov om helse-og omsorgstjenester og ny folkehelselov. 
Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte til arbeidet. 

Vedlegg DokID
Faktaark: Overvekt, fedme og type 2-diabetes 188926
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Møtedato: 31. august 2011   
Arkivnr.: 008 2011/22   Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin  

– oppfølging av styresak 52-2011/7  
 
 
Innledning  
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 27. april 2011 orienteringssak om 
handlingsplanen ”Nyreerstattende behandling i Helse Nord”, utarbeidet av en regional 
arbeidsgruppe, jf. styresak 52-2011/7. 
 
Handlingsplanen har i likhet med planen for lungemedisin vært behandlet i dialogmøte med 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud, og den har vært til høring i 
brukerorganisasjonene, Regionalt Brukerutvalg (RBU) og i møter med helseforetakenes 
direktører og fagdirektører.  
 
Sakens betydning for Helse Nords kjerneverdier kvalitet – trygghet – respekt 
Pasienter med behov for nyreerstattende behandling er en høyt prioritert og alvorlig syk 
pasientgruppe, som også er økende i antall. Faggruppens rapport synliggjør deres situasjon og 
behandlingsbehov for å sikre trygg behandling av god kvalitet.   
  
Bakgrunn 
I Helse Nord RHF’s oppdragsdokument for 2010 ble det stilt krav til helseforetakene om å 
delta i utvikling av handlingsplaner innenfor nyresykdommer, inkl. nyreerstattende 
behandling. Rapporten gir Helse Nord et godt beslutningsgrunnlag for hvordan tilbudene for 
denne pasientgruppen bør utvikles og prioriteres.  
 
Det ble nedsatt en faglig arbeidsgruppe fra helseforetakene som startet sitt arbeid i februar 
2010 og leverte sin rapport i mars 2011. Mandatet ble gitt av Helse Nords fagdirektør og er 
forankret i oppdragsdokumentet for 2010. Hovedpunktene var at arbeidsgruppen skulle: 
- Beskrive status for den nyreerstattende behandlingen i Helse Nord og fremskrive 

utviklingen 
- Beskrive forslag til tiltak for å møte det økte volum av pasienter 
  
Medlemmer av arbeidsgruppen har vært: 
• Kristine Brevik, rådgiver i samhandlingsenheten, Helse Finnmark HF (tidl. klinikksjef, 

Helse Finnmark Hammerfest) 
• Bjørn Odvar Eriksen, overlege, Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
• Anne Kristine Fagerheim, avdelingsoverlege, Avdeling for nyresykdommer, Medisinsk 

klinikk, Nordlandssykehuset HF 
• Tove Mikkelsen, spesialsykepleier med videreutdanning i sykepleie til pasienter med 

nyresvikt, satellittstasjonen i Alta 
• Siw Skår, avdelingsleder poliklinikk og dagbehandling, Medisinsk klinikk, 

Nordlandssykehuset Bodø 
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• Dag Stefansen, avdelingssjef/overlege, Medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

• Grete Åsvang, klinikksjef Helse Finnmark Kirkenes (nå rådgiver Helse Nord RHF)  
• Joar Julsrud, overlege, Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-

Norge HF (har deltatt på møte 24. februar 2011 og med skriftlige innspill) 
• Knut Tjeldnes, rådgiver, Helse Nord RHF 
 
Bakgrunn/fakta 
Om lag 10 % av den norske befolkningen har kronisk nyresykdom. Dette er godt dokumentert 
og samsvarer med internasjonale befolkningsstudier. Noen av pasientene vil utvikle total 
nyresvikt og behov for nyreerstattende behandling. Dersom utviklingen fortsetter som nå, vil 
antallet øke med ca. 30 % fra 2011 til 2020. Behovet for dialysebehandling vil øke med ca. 35 
%.   
 
Nyreerstattende behandling kan gjennomføres som enten nyretransplantasjon eller 
dialysebehandling. I Norge vil alle pasienter som ikke er svært gamle eller syke få tilbud om 
nyretransplantasjon. Dette er den beste behandlingen for pasientene og den billigste for 
samfunnet. For de fleste pasientene er det nødvendig med en fase med dialysebehandling før 
transplantasjon kan gjennomføres. Hver enkelt dialysebehandling er å anse som øyeblikkelig 
hjelp og man kan i liten grad styre hvilket behandlingstilbud man skal gi. På grunn av en 
betydelig økning i antall dialysepasienter de siste årene, er dialyseavdelingene og de 
nyremedisinske avdelingene under stort press med hensyn til lokaler og personell. 
 
Arbeidsgruppens viktigste anbefaling er at det lages en plan for gradvis opptrapping av 
ressurstilgangen til dialyseavdelingene og de nyremedisinske sentrene. Dette for å oppnå: 
- Tilstrekkelig antall stillinger for spesialister i nyresykdommer 
- Økt utdanningskapasitet for leger i spesialisering i nyresykdommer 
- Tilstrekkelig antall stillinger for dialysesykepleiere og adekvat opplæring og 

videreutdanning av disse 
- Tilstrekkelig store dialyselokaler ved alle sykehus 
- Flere dialysesatellitter utenfor sykehus 
 
Det foreslås å styrke den nyremedisinske tjenesten i Helse Finnmark HF og sikre at 
dialysepasientene i Helse Nord, tross store geografiske avstander, skal ha et likeverdig tilbud 
som resten av landet. 
 
Planen omfatter først og fremst behandling av pasienter med total kronisk nyresvikt med 
behov for nyreerstattende behandling. Arbeidsgruppen har ikke i vesentlig grad gått inn på 
aspekter som oppfølging av pasienter med kronisk nyresvikt i tidlige stadier, utredning med 
tanke på transplantasjon, oppfølging av nyretransplanterte eller rekruttering/oppfølging av 
nyredonorer. Planen omfatter heller ikke behandling av akutt nyresvikt eller behandling av 
intensivpasienter med nyresvikt og behov for dialyse. En person med kronisk nyresykdom vil 
ofte i sykdomsforløpet også være innom disse delene av nyreomsorgen.  
 
Høringsinnspill fra helseforetakene, brukerorganisasjonene og tillitsvalgte 
Helse Nord RHF har hatt møter med helseforetakenes fagsjefer og adm. direktører. Disse 
slutter seg til forslagene i planen som et godt utgangspunkt for det videre arbeid. 
Direktørmøtet ba om å få belyst mulige konsekvenser av samhandlingsreformen, og hvordan 
pasientgruppen i større grad kan gis et godt tilbud i kommunene.  
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Medlemmer av arbeidsgruppen overlege Bjørn Odvar Larsen, Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og avdelingsoverlege Anne Kristine Fagerheim, Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) har laget et felles notat datert 30. mai 2011 om uremiomsorgen i Helse Nord på 
bakgrunn av behandlingen i direktørmøtet. De konkluderer med at en desentralisering av 
dialysevirksomheten er mulig og kan gi økt livskvalitet for pasientene, men det er usikkert i 
hvilken grad det kan gi økonomiske innsparinger. De påpeker videre at det er viktig at det 
juridiske og medisinske ansvaret klargjøres ved en slik desentralisering. Primærhelsetjenesten 
kan også ha en viktig rolle i forebygging av kronisk nyresikt og påfølgende nyreerstattende 
behandling. 
 
Regionalt Brukerutvalg (RBU) ser det som positivt at det blir satt fokus på nyreerstattende 
behandling. RBU støtter tiltakene for et godt system for behandling av pasienter med 
nyresvikt, hvor det bør rettes et spesielt fokus på styrking av tjenesten i Finnmark. De viser 
videre til at lange reiser til sykehus flere ganger i uken for dialysebehandling er en stor 
belastning for pasienten. Det bør tas sikte på at flere pasienter kan behandles lokalt. RBU 
påpeker at det ikke har vært brukerrepresentant i arbeidsgruppen.  
  
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) i Troms og Nordland slutter seg 
til forslagene i planen. De viser til at organisasjonen er svært opptatt av pasienter som er 
bosatt i distriktene og ser behov for tiltak som gir økt prioritering av teledialyse, 
kortere avstander til behandling og andre tiltak som kan gi disse pasientene en bedre hverdag.  
  
I dialogmøtet med konserntillitsvalgte og konsernverneombud ble det framhevet at planen er 
grundig og tar opp viktige behov. Det er viktig at det vurderes nøye om dialyseavdelingene er 
store nok i forhold til forventet økning av behovet. I forhold til desentralisering av tiltak er 
mulighetene til stede for dette, men det er avhengig av at kompetent personell er tilgjengelig. 
Kommunenes oppgaver antas primært å være innen forebyggende tiltak.   
 
Vurdering 
Antallet pasienter med behov for nyretransplantasjon eller dialysebehandling forventes å øke 
med ca 30 % fra 2011 til 2020. Dette innebærer et behov for styrking av behandlingstilbudet.  
Planer for nye sykehusbygg må ha nødvendig fleksibilitet til å ta hensyn til denne forventede 
økningen. Dette vil bli fulgt opp.  
 
Organiseringen av uremiomsorgen i Helse Nord med nyreseksjonene ved UNN og NLSH som 
de sentrale fag- og kompetansemiljøer i Helse Nord er hensiktsmessig. Seksjonene bør 
videreføres og videreutvikles i henhold til anbefalinger i planen. Det har vist seg i 
Helgelandssykehuset HF at erfarne indremedisinere med interesse for nyrefaget kan følge opp 
pasientene i samarbeid med nyreavdelingen i Bodø. Dette gir en mer robust drift enn om 
Helgelandssykehuset HF skulle gjøre seg helt avhengig av å ha ansatt nefrolog1

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 nefrologi: Læren om nyren og nyresykdommer, da spesielt de medisinske nyresykdommene. De kirurgiske, 
f.eks. nyrestein og svulster, omhandles av urologi. 

.  
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”Satellitter” i kommuner bør etableres med nødvendig fleksibilitet slik at det er mulig å flytte 
på tjenestetilbudene når behov reduseres eller ikke lenger er til stede (pasientene er blitt 
nyretransplantert). 
 
Utfordringene i samhandlingsreformen må prioriteres i oppfølgingen av planen, og det er 
viktig å utvikle gode strategier for forebyggende tiltak. Diabetes og høyt blodtrykk er de 
viktigste årsaker til kronisk nyresykdom. Forebygging, god behandling og oppfølging av 
personer med disse sykdommene vil også redusere forekomsten av kronisk nyresykdom. 
 
De særlige utfordringer som tas opp for Helse Finnmark må ha høy prioritet. Dette med 
bakgrunn i data fra Norsk Uremiregister som har vist en betydelig overdødelighet for 
pasientgruppen i Finnmark sammenlignet med Troms og resten av landet.  
  
Fra brukerorganisasjonen LNT er det tatt opp behov for å styrke bruk av telemedisin. Dette er 
viktig og må følges opp. Eventuelle tekniske hindringer eller manglende kunnskap om bruk 
av telemedisinsk utstyr må avdekkes. Dette for å sikre at telemedisinske løsninger benyttes, 
der dette er ressursbesparende og til fordel for pasientene. 
 
Det er vanskelig å få tak i sommervikarer til nyreerstattende behandling i helseforetakene. 
Samtidig er det liten mulighet til å trappe ned aktiviteten. Dette fører til at det er vanskelig å 
kunne tilby tjenester til dialysepasienter som er på ferie og har behov for ”gjestedialyse”. 
Dette problemet bør ha oppmerksomhet i oppfølging av planen.  
 
Konklusjon 
Høringsrunden etter at planen ble lagt fram for styret til orientering, den 27.april 2011 viser at 
handlingsplanen har bred tilslutning. Planen anbefales vedtatt som retningsgivende for Helse 
Nord. 
 
 

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

1. Regional handlingsplan ”Nyreerstattende behandling i Helse Nord” fra regional faggruppe 
godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord.  

 
2. Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2012 

og årene fremover. 
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3. Styret ber adm. direktør om umiddelbart å iverksette en utredning av de særlige 
utfordringene i Finnmark som påpekes i rapporten. 

 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Handlingsplanen ”Nyreerstattende behandling i Helse Nord” 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html  

 
Utrykt vedlegg:  Styresak 52-2011/7 Regional handlingsplan for nyremedisin 

Notat 30.5.2011 fra medlemmer i arbeidsgruppen Bjørn Odvar Eriksen  
og Anne Kristine Fagerheim 
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Møtedato: 31. august 2011   
Arkivnr.: 321 2010/425   Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 90-2011 Regional plan for lungemedisin  

– oppfølging av forslag fra regional arbeidsgruppe 
 
 
Innledning  
I styremøte i Helse Nord RHF, den 27. april 2011 ble det lagt fram styresak 52-2011/8 Status 
og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord – en orienteringssak om regional 
handlingsplan for lungemedisin.  
 
Planen har vært lagt fram for konserntillitsvalgte og konsernverneombud i dialogmøte, og den 
har vært til høring i brukerorganisasjoner og Regionalt Brukerutvalg (RBU). Den er også tatt 
opp i møter med helseforetakenes direktører og fagdirektører.   
 
Sakens betydning for Helse Nords kjerneverdier kvalitet – trygghet – respekt:  
Pasienter med lungesykdommer er en stor og svært sammensatt pasientgruppe, med mange 
kroniske og alvorlig syke pasienter. Den regionale handlingsplanen belyser store faglige 
utfordringer og gir begrunnede og realistiske forslag til forbedringstiltak.   
 
Bakgrunn 
Gjennom oppdragsdokumentene til helseforetakene for 2010 ble det tatt initiativ til å 
utarbeide en regional handlingsplan for lungemedisin. Bakgrunnen var en bekymring tatt opp 
fra lungeleger i Helse Nord om det faglige tilbudet for lungesyke.  
 
Helse Nord RHF nedsatte på denne bakgrunn en gruppe bestående av: 
• Avdelingsoverlege Terje Tollåli (Nordlandssykehuset Bodø, arbeidsgruppens leder)  
• Avdelingsoverlege/professor Ulf Aasebø (Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø) 
• Overlege Hans Henrik Strøm (Helgelandssykehuset Sandnessjøen) 
• Overlege Kåre Hansen (Helse Finnmark Kirkenes) 
• Rådgiver Knut Tjeldnes (Helse Nord RHF) 
 
Gruppen fikk i mandat å lage en rapport som beskriver situasjonen i dag og utfordringer i 
fremtiden samt å komme med forslag til tiltak. Siste del av rapporten er en gjennomgang av 
de utfordringer gruppen ser for lungemedisin i årene fremover og forslag til konkrete tiltak.   
 
Lungesyke er etter hjertesykdom den største sykdomsgruppen som innlegges på medisinske 
avdelinger. Mellom 20 til 25 % av inneliggende indremedisinske pasienter har en 
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lungemedisinsk tilstand. Dette dreier seg hyppigst om KOLS1

 

, lungeinfeksjoner, astma eller 
lungekreft. Den økende fedmeepidemien har i tillegg gitt en ny gruppe pasienter med 
lungeproblemer.  

Rapporten dokumenter en underdekning av legespesialister sammenlignet med nasjonale 
måltall og i forhold til aktuell dekning i Norge. I tillegg er det en ujevn dekning av 
lungespesialister i Nord-Norge. Det lave antall leger bidrar også til for lav forskningsaktivitet 
innen lungemedisin i hele Nord-Norge. Dette da stort arbeidspress gir nedprioritering av 
forskning. 
 
Plangruppen foreslår å øke antall spesialisthjemler innen lungemedisin med én både i Tromsø 
og Bodø. Der er behov for tre lungespesialister på Helgeland. Der er videre behov for 
lungespesialist både i Lofoten, Vesterålen og Ofoten samt to lungespesialister i Finnmark.  
 
Det er også underdekning av lungemedisinsk undersøkelsesutstyr. Arbeidsgruppen har satt 
opp utstyrsbehov i en tabell ut fra dagens status og hva som bør være tilgjengelig ved 
lokalsykehus og lungemedisinske avdelinger (Bodø og Tromsø).   
 
I dag utføres det lungekirurgi både i Bodø og Tromsø. Det opereres om lag like mange 
pasienter ved hvert av sykehusene. Det er for tiden kun én thoraxkirurg i Bodø og 
vedkommende har passert 65 år. I forbindelse med iverksetting av traumeplanen har Helse 
Nord en plan for styrking av Nordlandssykehuset HF med kar-/thoraxkirurgi. 
 
Videreutdanning av helsepersonell i lungesykdommer vil være viktig for å styrke 
samhandling og kommunenes kompetanse. I dag foregår denne utdanningen (30 vekttall) ved 
Institutt for sykepleie og helsefag, Universitetet i Tromsø (UiT), og det er fra høsten 2011 
planlagt oppstart av tilsvarende utdanning ved Universitetet i Nordland (UiN) i samarbeid 
med lungemiljøet på Nordlandssykehuset HF. Søkningen til utdanningen er god. 
 
I dag er det svært ulikt tilbud til lungerehabilitering i Nord-Norge. Det er et bra tilbud til 
institusjonsrehabilitering, men dagrehabilitering i de ulike kommunene er nærmest 
fraværende utenfor Tromsø by. Økt satsing på samhandling med kommunehelsetjenesten vil 
kunne bidra til et redusert press på spesialisthelsetjenesten.   
 
Det foreslås å etablere et fagråd for lungemedisin. Dette fagrådet bør få et mandat som tar 
utgangspunkt i rapporten (se vedlegg) og ber rådet komme med forslag til prioritering av 
tiltakene og innfasingen av disse. Videre skal gruppen gi råd til fagdirektøren i 
lungemedisinske problemstillinger. 
  
Høringsinnspill fra helseforetakene, brukerorganisasjonene og tillitsvalgte 
Helse Nord RHF har hatt møter med helseforetakenes fagsjefer og adm. direktører. 
Direktørmøtet sluttet seg til rapporten som et godt utgangspunkt for videre arbeid, og ba om at 
følgende ble vurdert: 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 KOLS = Kronisk Obstruktiv Lungesykdom 
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- vurdere utvikling av senter-satellitt modeller i samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF 
– Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Helse Finnmark 
HF, jfr. modellen innenfor nyremedisin.  

- vurdere alternative tiltak for å realisere styrking av det lungemedisinske fagfelt – 
omgjøring av allerede eksisterende generelle stillinger innen indremedisin til 
grenspesialiststillinger. 

- planmessig styrking av det lungemedisinske fagfelt som del av det generelle 
indremedisinske fagfelt.  

- vurdere konsekvensene av samhandlingsreformen på kort og lang sikt. 
  
Regionalt Brukerutvalg (RBU) ser det som positivt at det blir satt fokus på lungemedisin. 
RBU viser til gode resultater med røykeavvenningskurs, gjerne i samarbeid med 
brukerorganisasjonene. Pasientopplæringskurs for KOLS- og astmapasienter ved alle sykehus 
er viktig, og lærings- og mestringssentrene (LMS) bør ha tettere samarbeid med 
likemannsapparatet til pasientorganisasjonene. Lungerehabilitering bør styrkes.  
 
Ernæringsfysiologene har en viktig rolle og bør benyttes til kostholdsveiledning sammen med 
tiltak for fysisk aktivitet og medisinbruk. I forbindelse med samhandlingsreformen er det 
viktig at kunnskap overføres til kommunehelsetjenesten og behandling starter så snart som 
mulig. RBU mener at brukermedvirkning må vektlegges fra første dag i behandlingen, og 
påpeker også at det ikke har vært brukerrepresentant i arbeidsgruppen for lungeplanen.   
  
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Region Nord påpeker at astmaskoler og -kurs 
gjennom lærings- og mestringssentrene er viktig. Utfordringen er, som arbeidsgruppen 
påpeker, å rekruttere deltagere/pasienter, og at fastlegene/behandlende lege i for liten grad 
informerer pasientene eller henviser til dette. Astma- og Allergiforbundet hører stadig at 
medlemmene ikke blir henvist til eller er kjent med lærings- og mestringssentrene. For øvrig 
peker NAAF i likhet med Regionalt Brukerutvalg på behovet for tettere samarbeid mellom 
pasientorganisasjonene og lærings- og mestringssentrene, mer bruk av ernæringsfysiologer og 
prioritering av røykeavvenningskurs.  
  
I dialogmøtet med konserntillitsvalgte/konsernverneombud, den 11. mai 2011 ble Helse Nord 
RHF bedt om å vurdere om det er mulig å dekke lungelegebehovet blant annet ved å ha flere 
spesialsykepleiere, og at behovet for sykepleiere og fysioterapeuter innen lungemedisin også 
bør vurderes nærmere.  
 
Det ble videre vist til arbeidet med en regional kompetanseplan for Helse Nord og at en bedre 
oversikt over egne fagressurser kan forenkle prioritering av fagområder og dermed tilbudet til 
spesifikke pasientgrupper.  
 
Vurdering 
Det må vurderes tiltak for å sikre rekruttering av flere spesialister i lungemedisin. Totalt for 
Helse Nord er det 13,5 legespesialister i lungemedisin (inkl. utdanningskandidat i Finnmark 
som forventes å få spesialiteten i løpet av 2011). Det er foreventet en betydelig avgang de 
nærmeste årene, da fem av legespesialistene er over 60 år. I Tromsø er tre av fire spesialister 
62 år eller eldre. Kun fem legespesialister i lungemedisin er under 50 år. 
 
Det bør også vurderes å omgjøre generelle indremedisinerstillinger til grenspesialiststillinger i 
lungemedisin. Dette er foreslått av direktørmøtet og av plangruppen.  
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Stimuleringstiltak som legeprogrammene innen psykiatri og kronikeromsorgen har vist seg å 
bidra til rekruttering og stabilisering og bør derfor vurderes. Oversikter over 
lungelegedekning bør omarbeides i planen, slik at de gjenspeiler foretaksgrenser og ikke 
fylkesgrenser, jf. oversikt i kap. 2. 
 
Pris på lungemedisinsk utstyr er i kap. 11 beregnet til ca 5 mill kroner for hele Helse Nord. 
Dette er tiltak som kan redusere reiseutgifter og ulemper for pasientene ved at alle 
lokalsykehusene vil få tilfredsstillende lungemedisinsk undersøkelsesutstyr og kunne 
behandle flere pasienter lokalt. Denne delen av planen er derfor viktig å realisere.  
 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er de eneste 
sykehusene i Helse Nord som har lungeavdelinger. Lungekirurgi gjøres i dag ved begge 
sykehusene, og dette planlegges videreført. Handlingsplanen peker på at det de siste årene har 
vært et økt press på Bodø og Tromsø for utredning, behandling og kontroll av 
lungesykdommer. Det er flere årsaker til dette som økt behov og reduksjon i poliklinisk 
aktivitet ved andre sykehus, jf. planens kap. 4.  
 
I videreføringen av arbeidet med å styrke lungemedisin er det viktig å ha en løpende prosess 
på hvordan oppgavedelingen og samarbeidet skal bli best mulig mellom de sentrale fag- og 
kompetansemiljøene i Bodø og Tromsø og de andre somatiske sykehusene (jf. bl.a. 
organiseringen innen nyremedisin).  
 
Tall i handlingsplanen (kap. 4) kan tyde på at forholdsvis flere pasienter blir behandlet 
poliklinisk i Tromsø enn i Bodø. Årsakene til forskjellen bør utredes, og om det er mulig bør 
andelen pasienter som behandles poliklinisk økes. 
 
Høringsuttalelsene fra brukerorganisasjonene understreker betydningen av lærings- og 
mestringstilbud og bedre samarbeid med fastleger for å sikre lungepasienter tilgang til disse 
tilbudene. Dette bør tas opp i samarbeidsfora som etableres/er etablert med kommunesektoren 
i samhandlingsreformen. Videre bør det være brukerrepresentasjon i regionale arbeidsgrupper 
som i så sterk grad omhandler kronikergrupper, og hvor det er brukerorganisasjoner som kan 
bidra, i dette tilfellet LHL2

 
 og NAAF som de to største og mest aktuelle organisasjonene.   

Vi er enig med synspunktene fra konserntillitsvalgte/konsernverneombud om at regional 
kompetanseplan bør bli et strategisk virkemiddel for prioritering mellom fagområder. Vi 
slutter oss også til synspunktet om at lungesykepleieres rolle i lungemedisin må tydeliggjøres. 
Dette vil bli tatt hensyn til i den videre oppfølging av handlingsplanen.  
 
Det er i denne sammenheng gledelig at Universitetet i Nordland i samarbeid med 
Nordlandssykehuset fra høsten 2011 etablerer en tverrfaglig etterutdanning på til sammen 30 
vekttall fordelt på ett studieår. Etter mønster fra diabetesutdanningen er studiet åpent for både 
sykepleiere og andre med treårig helsefagutdanning.    
   
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 LHL = Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 
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Lungesykdommer har et svært stort omfang (jf. handlingsplanens kap. 3 Epidemiologi) og bør 
inngå i vurderingen av et utvidet kommunalt ansvar i samhandlingsreformen. Dette kan både 
omfatte øyeblikkelig hjelp-funksjoner og rehabiliteringstiltak.  
 
Handlingsplanen gir viktig kunnskap om premisser for ny oppgavedeling, og det er viktig at 
Helse Nords fagmiljø i lungemedisin er premissleverandører i samarbeidsprosessen med 
kommunene.  
 
Tiltakene i handlingsplanen må vurderes i et langsiktig perspektiv og inngå i helseforetakenes 
løpende arbeid med effektivisering og kvalitetsutvikling. Samtidig må behov og tiltak i 
lungemedisin ses i et helhetlig perspektiv for helseregionen. Det er i denne sammenheng 
viktig å etablere et regionalt fagråd for lungemedisin som følger opp handlingsplanen og 
bidrar til at denne ”holdes varm”. Dette prioriteres som et første tiltak høsten 2011.      
 
Konklusjon 
Høringsrunden etter at planen ble lagt fram for styret i Helse Nord RHF til orientering i 
styremøte, den 27.april 2011, viser at handlingsplanen har bred tilslutning. Planen anbefales 
vedtatt som retningsgivende for Helse Nord.  
 
 

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

1. Regional handlingsplan ”Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord” fra 
regional faggruppe godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord. 

 
2. Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2012 

og i årene fremover. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Handlingsplan ”Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord”  
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html  

 
Utrykt vedlegg:  Styresak 52-2011/8 Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord  

– lagt frem i styremøte, den 27.april 2011  
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Møtedato: 31. august 2011  
Arkivnr.:    Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske 

befolkning 
 
 
Formål/sammendrag 
Gjennom oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF gitt et spesielt ansvar for å sikre den 
samiske befolknings rettigheter til en tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste som den 
øvrige befolkning. I dokumentet heter det: Helse Nord RHF skal igangsette en utredning om 
behov for og forbruk av spesialisthelsetjenester hos den samiske befolkningen. Utredningen 
må vurdere videre behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske 
befolkningen. Utredningen skal også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet. 
 
Kommunene omfattet av samisk språklov ble valgt som testgruppe for den samiske 
befolkning. Disse åtte kommunene ble sammenlignet med elleve kystkommuner som 
tradisjonelt har en meget liten samisk befolkning. Befolkningsdata for kommunene (2003-
2009) ble innhentet fra Statistisk sentralbyrå.  
 
Materialet bestod av følgende data for de aktuelle kommuner: 
• Alle innleggelser i psykisk helsevern registrert i Norsk pasientregister (NPR) i 2009-2010. 
• Alle henvisninger til somatisk helsetjeneste registrert i NPR for perioden 2007-2010. 
• Alle røntgenundersøkelser (CT, MR, ultralyd og konvensjonell røntgen) i 

spesialisthelsetjenesten og private institutter i perioden 2003-2009.  
• Kreftforekomst og bruk av stråleterapi i de aktuelle kommuner registrert i Kreftregisteret 

for perioden 1999-2008. 
• Alle mammografiundersøkelser registrert i Kreftregisteret for perioden 2001-2010 og 

påviste tilfeller av brystkreft for samme periode. 
 
Rapporten konkluderer med følgende funn: 
• Det var ingen signifikant forskjell i henvisningsrate til somatisk spesialisthelsetjeneste 

mellom de to gruppene. 
• Forbruket av radiologiske tjenester var lavere i den samiske befolkning med hensyn til 

CT, ultralyd og radiologiske undersøkelser totalt sett. Derimot hadde de et høyere forbruk 
av MR. Bruk av konvensjonell røntgen viste ingen forskjell mellom gruppene.  

• Den samiske gruppen hadde en signifikant lavere forekomst av kreft (spesielt bryst- og 
lungekreft). Det var lik tilgang til stråleterapi, når kreftsykdom var påvist. 

• Til tross for en lavere forekomst av brystkreft var deltakelsen i det nasjonale brystkreft 
screeningprogrammet like god i de samiske språkkommunene som i kontrollgruppen. 
Andelen påviste brystkrefttilfeller i screeningprogrammet var lavere i de samiske 
kommunene (67 % mot 86 %).  

• Det ble ikke påvist noen forskjell i hverken innleggelsesfrekvens eller antall dager i 
psykiatrisk sykehus mellom de to gruppene. Det ble heller ikke påvist tegn til økt bruk av 
tvang overfor pasienter fra de samiske språkkommunene. Pasienter fra disse kommunene 
hadde kortere liggetid i sykehus, og dette gjaldt spesielt for menn.  
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Analysene har vist at det er all grunn til å anta at kommunene under forvatningsområdet for 
samisk språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 
Helse Nord.  
 
Sakens betydning i forhold til vår kjerneverdier kvalitet – trygghet – respekt:  
Den samiske befolkning har et spesielt vern som urbefolkning. Helse Nord RHF har gjennom 
sitt oppdragsdokument fått en særskilt oppgave å sikre at den samiske befolkning får en 
tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste. Gjennomgangen av ulike tjenester gitt til 
befolkningen i virkeområdet for samisk språklov indikerer sterkt at de har trygghet for en 
likeverdig tilgang til tjenestene og et tilbud av samme kvalitet som kontrollgruppen. 
 
Innledning og bakgrunn 
Den samiske befolkning har flere språk (nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk) og en egen 
kultur. Tidligere studier har vist at den samiske befolkning på grunn av dette kan oppleve det 
som ofte beskrives som terskel, skranke, kø og kulturutfordringer i møte med helsetjenesten. 
Forskning har avdekket at samene oftere er mindre fornøyd med den helsetjeneste som ytes til 
dem enn nordmenn generelt.  
 
Helsetjeneste til den samiske befolkning fått en spesiell oppmerksomhet og dette er 
synliggjort i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord 
RHF. Her fremkom det i 2010 at Helse Nord RHF skal igangsette en utredning om behov for 
og forbruk av spesialisthelsetjenester hos den samiske befolkningen. Utredningen må vurdere 
videre behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
Utredningen skal også inkludere rehabilitering og habiliteringsfeltet.  
 
I oppdragsdokument for 2010 og 2011 påpekes det at Samiske pasienters rett og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen, og når beslutninger tas. For samiske pasienter må tiltakene ta utgangspunkt 
i samiske pasienters rett til tilrettelagte tjenester med utgangspunkt i samisk språk og kultur. 
 
På denne bakgrunn igangsatte Helse Nord i 2010 en analyse av spesialisthelsetjenestetilbudet 
gitt til den samiske befolkningen. Det ble fokusert på spesialisthelsetjenester gitt innen 
somatikk, psykiatri og bildediagnostikk. 
 
Rapportens metode 
Helse Nord har ingen oversikt, tilgang til eller anledning til å opprette et register over den 
samiske befolkningen. Med denne bakgrunn ble de kommunene som er omfattet av samisk 
språklov valgt som testgruppe for den samiske befolkning. Disse åtte kommunene ble 
sammenlignet med elleve kystkommuner som tradisjonelt har en meget liten samisk 
befolkning. Befolkningsdata for kommunene (2003-2009) ble innhentet fra Statistisk 
sentralbyrå.  
 
Materialet bestod ellers av følgende data for de aktuelle kommuner: 
• Alle innleggelser i psykisk helsevern registrert i Norsk pasientregister (NPR) i 2009-2010. 
• Alle henvisninger til somatisk helsetjeneste registrert i NPR for perioden 2007-2010. 
• Alle røntgenundersøkelser (CT, MR, ultralyd og konvensjonell røntgen) i 

spesialisthelsetjenesten og private institutter i perioden 2003-2009.  
• Kreftforekomst og bruk av stråleterapi i de aktuelle kommuner registrert i Kreftregisteret 

for perioden 1999-2008. 
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• Alle mammografiundersøkelser registrert i Kreftregisteret for perioden 2001-2010 og 
påviste tilfeller av brystkreft for samme periode. 

 
Rapporten konkluderer med følgende funn: 
• Det var ingen signifikant forskjell i henvisningsrate til somatisk spesialisthelsetjeneste 

mellom de to gruppene.  
• Forbruket av radiologiske tjenester var lavere i den samiske befolkning mht CT, ultralyd 

og radiologiske undersøkelser totalt sett. Derimot hadde de et høyere forbruk av MR. Bruk 
av konvensjonell røntgen viste ingen forskjell mellom gruppene.  

• Den samiske gruppen hadde en signifikant lavere forekomst av kreft (spesielt bryst og 
lungekreft). Det var lik tilgang til stråleterapi når kreftsykdom var påvist. 

• Til tross for en lavere forekomst av brystkreft var deltakelsen i det nasjonale brystkreft 
screening programmet like god i de samiske språk kommunene som i kontrollgruppen. 
Andelen påviste brystkreft tilfeller i screening programmet var lavere i de samiske 
kommunene (67 % mot 86 %).  

• Det ble ikke påvist noen forskjell i hverken innleggelsesfrekvens eller antall dager i 
psykiatrisk sykehus mellom de to gruppene. Det ble heller ikke påvist tegn til økt bruk av 
tvang overfor pasienter fra de samiske språkkommunene. Pasienter fra disse kommunene 
hadde kortere liggetid i sykehus og dette gjaldt spesielt for menn.  

 
Vurdering og konklusjon 
Analysene har vist at det er all grunn til å anta at kommunene under forvaltningsområdet for 
samisk språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 
Helse Nord. Forskjellen i påvisning av brystkreft i det nasjonale screeningprogrammet bør 
utredes videre. Likeledes bør den kortere liggetiden i psykiatrisk sykehus blant samiske menn 
følges opp.  
 
Det er ikke analysert data for behandling av rusmiddelavhengige eller for rehabilitering og 
habilitering. Fremover bør det om mulig gjøres analyser på begge de nevnte pasientgrupper. 
 
 

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

1. Styret tar rapporten Gis den samiske befolkning en likeverdig spesialisthelsetjeneste? En 
sammenligning av kommunene i virkeområdet for samisk språklov og en kontrollgruppe 
til orientering.  

 
2. Styret er glad for at rapporten viser at kommunene under forvaltningsområdet for samisk 

språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 
Helse Nord. 
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3. Styret ber adm. direktør om å utrede behov og tilknytning for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 

 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Rapport Gis den samiske befolkning en likeverdig  
   spesialisthelsetjeneste? En sammenligning av kommunene i  
   virkeområdet for samisk språklov og en kontrollgruppe. 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/article77052-1079.html  
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-67/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 2011 
4. Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel – IEH 
5. Strategisk kompetanseplan, fase 1 

Sakspapirene ettersendes. 
6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-67/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-67/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/3 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 30.april 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2011 (status pr. 30. april 2011) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 2 og 
Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg.  
 
I dette saksframlegg gis det et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Status ble 
sist rapportert i styremøte, den 24. mars 2011, jf. styresak 39-2011/3 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2. 
 
Denne saken har for øvrig sammenfallende tekst som styresak 53/2011 og rapport som ble 
fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF. Både styresaken og rapporten følger som utrykt 
vedlegg til denne styresaken. 
 
1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2 
 

I forrige tertialrapport ble det varslet at arbeidene i H- og N-fløyen som inngår i fase 2 ble 
vurdert utsatt til etter at K-fløyen er tatt i bruk. Det er nå besluttet at med unntak av ny 4. 
etasje i H-fløyen avventes igangsetting av arbeidene. Av hensyn til avstivningen for K-fløyen 
må bæresystemene i nevnte 4. etasje tas tidligere. 

Fremdrift: 

 
Det regnes nå med følgende hovedmilepæler: 
Hovedmilepæl 1- Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011. 
Hovedmilepæl 2- Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13.6.2012 
Hovedmilepæl 3- Ferdigstillelse fase 1: 1.9.2011. 
Hovedmilepæl 4- Start bygging ny fløy K: 2.1.2012 
Hovedmilepæl 5- Start klinisk prøvedrift 4.etg i H- og N-fløyen: Under revisjon. 
Hovedmilepæl 6- Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014. 
 
Det vil etter hvert som planleggingen går frem, bli definert nye hovedmilepæler ut fra en 
overordnet forutsetning om at byggetrinn 2 skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Dette er 
ett år senere enn det som ble lagt til grunn i forprosjektet og et halvt år senere enn det som ble 
lagt til grunn da beslutning om realisering av prosjektet ble fattet. Det er nedenfor nærmere 
redegjort for årsakene til forsinkelsen. 
 
Fremdriften påvirkes av: 
− Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

akseptabelt nivå. 
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− Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 
forutsetning for ombyggingsarbeidene. 

− I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige 
angrepspunkter for arbeidene. 

 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er nå regulert til prisnivå 
1.1.2011 og blir da på 2 781,4 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og 
prisstigning i 2010 ga et tillegg på 80,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr 1. januar 2010 
var på 2 701,9 mill. kroner. Pr 30. april 2011 var det i alt utbetalt 704,8 mill kroner på 
prosjektet. I tertial 1/11 ble det utbetalt 69,5 mill kroner. 

Budsjettforhold: 

 
Vårt prosjektstyringssystem er basert på at det for de enkelte delområder til enhver tid skal 
foreligge en prognose som med 50 % sannsynlighet viser hva sluttsummen blir. Disse 
prognoser skal ta hensyn til de endringer som oppstår i prosjektets forutsetninger. Avviket 
mellom totalsummen for disse prognoser og totalbudsjettet defineres som prosjektets margin. 
 
Pr 30. april 2011 (i prisnivå 1. januar 2011) var denne marginen uendret i forhold til forrige 
tertialrapport og på minus 37,3 mill kroner. Utviklingen av arbeidene i fase 2 gjør at det 
forventes at det i neste tertialrapport forventes å kunne rapportere at prognosen kan bedres 
med 10-12 mill kroner. Dette er imidlertid avhengig av at sluttoppgjøret i igangværende 
entrepriser ikke frembringer uforutsette krav. I tillegg vil prognosene for arbeidene i fase 2 
kunne settes opp med større sikkerhet ettersom rundt 80 % av kontraktsbeløpene vil være 
kjent i neste tertial. 
 
Det regnes således at det er rundt 40 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres 
innenfor gjeldende budsjettramme. Det bemerkes at vedtatt budsjettramme i Helse Nord i 
styresak 96-2007 var med 50 % sannsynlighet.  
 
Det planlegges ny usikkerhetsanalyse i august 2011. Konsekvensene av denne analysen vil bli 
forelagt styret til behandling. 
 

Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende Byggetrinn 2 
Somatikk Bodø: 

Overordnede beslutninger siste tertial: 

• SINTEF Helses rapport om dimensjonerende sengetall for fase 3 med tilhørende revisjon 
av etasjevise planløsninger i AB-fløyen legges til grunn. Dimensjonerende sengetall er nå 
satt til 241. 

• Beslutningen om opprettelse av ”Enhet for nye sykehusbygg” i Direktørens stab vil 
medføre klarere linjer i kontakten med de øvrige linjer. 

 
2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
 

I perioden har grunnarbeidene kommet i bedre gjenge enn det som ble oppnådd i 
Fremdrift: 

oppstartsmånedene. Men den trege oppstarten har medført at etterfølgende entreprise med 
fundamenter og grunnarbeider er to måneder forsinket. Det vil ikke bli satt i gang eventuelle 
forseringstiltak før etter avklaringer rundt pågående anbudskonkurranser som regnes avsluttet 
i neste tertial. 
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Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, er nå regulert til prisnivå 1. januar 2011 og blir 
da på 907,3 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og prisstigning i 2010 
ga et tillegg på 28,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr 1. januar 2010 var på 878,8 mill. 
kroner. Pr 30. april 2011 var det i alt utbetalt 107,3 mill kroner på prosjektet. 

Budsjettforhold: 

 
Det er i perioden ikke avdekket forhold som gjør at hovedtallene i prognosene for 
sluttkostnaden må endres. Det regnes å være en margin på 58,9 mill kroner (prisnivå 1. januar 
2011) i prosjektet. Dermed er det 85 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres 
innenfor gjeldende budsjettramme. 
 
Men pågående anbudskonkurranser med innleveringsfrist i mai 2011 vil være avgjørende for 
fremtidige prognoser. 
 

Entreprise K620- Heisanlegg er tildelt HEIS-TEK AS med en kontraktssum på kr 4 468 125. 
Overordnede beslutninger siste periode: 

 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Nordlandssykehuset HF – Styresak 53/2011 Tertialrapport pr 30.04.11  
   for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF med vedlegg 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jonny Jensen/Tor-Arne Haug  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/4 Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel  

– IEH 
 
 
Innledning 
Miljø- og samfunnsansvar i anskaffelser lå inne som eget delprosjekt i hovedprosjektet 
”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” i 2010. Rapport fra prosjektet ble avlevert 
styringsgruppen juni 2010 og samtidig sendt ut til alle landets helseforetak med anbefaling om 
å ta i bruk de anbefalinger som lå i rapporten. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp 
med å legge inn krav om oppfølging av anbefalingene i protokollen fra foretaksmøter med de 
regionale helseforetakene i januar 2011.  
 
Innkjøpsmiljøene fra alle landets regioner deltok i det første prosjektarbeidet, men det var kun 
Helse Sør-Øst som hadde gjort erfaringer innen tema ”etisk handel”. Anbefalingene i 
rapporten ble da også at de andre regionene skulle bruke Helse Sør-Øst’s erfaringer og starte 
arbeidet med etisk handel med å bruke samme metoder som i Helse Sør-Øst. Det ble også 
anbefalt alle regionene og HINAS om å vurdere medlemskap i organisasjonen Initiativ for 
etisk handel (IEH) for å få tilgang til verktøy og ressurser på linje med Helse Sør-Øst.  
 
Den 1.2.2011 ble det av helseregionene søkt om felles medlemskap i IEH, og fra 14.3.2011 
ble samtlige helseregioner medlem i fellesskap. 
 
Helseregionene er store offentlige kunder og forbrukere som til sammen kjøper inn varer og 
tjenester for ca. 35 mrd kroner årlig, hvor Helse Nord utgjør ca. 4,7 mrd kroner. Med 
forvaltningen av slike enorme beløp følger også et ansvar for å anskaffe varer og tjenester på 
en lovlig og etisk forsvarlig måte. 
 
Offentlige anskaffelser er en del av den globale handelen med varer og tjenester. Mange av de 
varene som kjøpes inn, for eksempel arbeidsuniformer, sykehustekstiler, medisinsk 
forbruksmateriell, medisinsk utstyr m.m. er helt eller delvis produsert i lavkostland, og ofte 
under kritikkverdige forhold som involverer barnearbeid, tvangsarbeid, lave lønninger, forbud 
mot fagforeninger, diskriminering, vold og trakassering. Derfor er det viktig at helseregionene 
stiller krav til sine leverandører om at de varene som anskaffes er produsert på en lovlig og 
etisk forsvarlig måte. 
 
Statlige føringer 
Statlige føringer er: 
• Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009), ”Det gode innkjøp” 
• Regjeringens handlingsplan ”Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” (2007-

2010) 
• Den statlige veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” (2009) 
• Foretaksprotokoll for Helse Nord RHF (2010 og 2011) 
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Hva er etiske retningslinjer/krav? 
Etisk handel inngår i begrepet om samfunnsansvar og kan defineres som samfunnsansvarlig 
næringsvirksomhet som ivaretar arbeidsforhold i leverandørkjeden. Etiske retningslinjer, eller 
krav, beskriver minstestandarder for arbeidsforholdene. Anvendelsen i dag er særlig knyttet til 
arbeidsforhold i arbeidsintensive eksportindustrier i utviklingsland. 
 
Hvorfor stille etiske krav? 
• Helse Nord ønsker å bidra til en rettferdig global utvikling. 
• I Regjeringens Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 2007-

2010 heter det at ”... offentlige virksomheter bør gå foran å være ansvarlige forbrukere 
som etterspør miljøvennlige varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder.” 
Helse Nord ønsker å bidra til dette. 

• I Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, § 1, heter det at ”Regelverket skal … bidra 
til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.”  

• Helse Nord kan ikke anskaffe varer som er produsert på en ulovlig og uetisk måte. Helse 
Nord kan heller ikke bruke fellesskapets ressurser på en måte som ødelegger andre 
medmenneskers liv, helse og muligheter for utdanning. 

• Å stille etiske krav vil bidra til en rettferdig og ikke-diskriminerende konkurranse. Ved 
ikke å stille krav er det en viss risiko for at useriøse aktører, som bryter nasjonale og 
internasjonale lover og regler, tildeles kontrakter, fordi de er lavest på pris. Lav pris kan i 
tilfeller reflektere grov utnytting av arbeidere og ødeleggelse av miljøet. Dersom useriøse 
aktører tildeles kontrakter, vil det være diskriminerende overfor de seriøse som følger 
lover og regler, og følgelig også et brudd på regelverket om offentlig anskaffelser 

 
Hvilke etiske krav og oppfølging av kravene? 
Helse Nord legger til grunn de anbefalingene som foreslås i veilederen ”Etiske krav i 
offentlige anskaffelser.” Kravene er: 
• FNs barnekonvensjon, artikkel 32 om barns rett til beskyttelse fra økonomisk utnytting og 

dets rett til skolegang og personlig utvikling  
• ILOs åtte kjernekovensjoner: 29 og 105 om tvangsarbeid, 87 og 98 om organisasjonsfrihet 

og kollektive forhandlinger, 100 og 111 om diskriminering, 138 og 182 om barnearbeid  
• Produsentlandets arbeidslovgivning 
 
Kravene skal stilles som kontraktsvilkår. Oppfølging av kravene kan gjøres på flere måter:  
1) Egenerklæring fra leverandør og/eller produsent 
2) Strukturerte oppfølgingssamtaler 
3) Kontroller på produksjonssted  
4) Sertifisering av produsenter 
 
Når bør det stilles etiske krav? 
Det ideelle målet er at det stilles krav om anstendige arbeidsforhold i alle innkjøp. For de 
fleste virksomheter vil en slik målsetting vanskelig la seg gjennomføre. Utvelgelsen av hvilke 
innkjøp som skal underlegges etiske krav bør være ambisiøs, men også realistisk. I arbeidet 
vil det være et mål å bidra til at leverandører som ikke oppfyller etiske krav, får anledning til 
målrettet arbeid for å imøtekomme slike krav. Etter hvert som man gjør seg erfaringer, kan 
ambisjonsnivået heves, slik at det stilles krav i stadig flere anskaffelser. 
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Adm. direktørs kommentar   
Med virkning fra 14.3.2011 ble Helse Nord sammen med de andre helseregionene medlem av 
Initiativ til etisk handel. Arbeidet med etisk handel i er allerede godt i gang, og aktiviteter for 
2011 er allerede planlagt. Det vil som et resultat av felles nasjonalt prosjekt mellom 
helseregionene bli utarbeidet handlingsplan for etisk handel for Helse Nord. Denne skal 
inneholde informasjon om hvorfor det er viktig å stille etiske krav, i hvilke anskaffelser det 
skal stilles krav, hvilke krav som skal stilles, hvordan kravene skal stilles, oppfølging av 
kravene og konsekvenser i tilfelle brudd på kravene. 
 
Etisk handel i offentlig sektor er et nytt tema som krever kunnskap. I første omgang må derfor 
innkjøpere i Helse Nord gjennomføre kurs i etisk handel. I tillegg vil Helse Nord gjennom 
samarbeid med de øvrige helseregionene knytte til seg eksterne fagmiljøer, for eksempel 
Direktoratet for IKT og forvaltning, Initiativ for etisk handel eller tilsvarende fagmiljøer.  
 
Tilsvarende orienteringssak vil bli forelagt styrene i Helse Midt-Norge RHF og i Helse Vest 
RHF. I Helse Sør-Øst RHF er etisk handel vedtatt. 
 
 
 
Trykte vedlegg: Søknad om felles medlemskap i IEH 
   Prosjektdirektiv for etisk handel i helseregionene  
 
Utrykte vedlegg: IEH’s veileder for etiske krav i offentlig sektor 

Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009) ”Det gode innkjøp” 
Regjeringens handlingsplan ”Miljø- og samfunnsansvar i offentlige 
anskaffelser” (2007-2010) 
Den statlige veilederen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” (2009) 
Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF (2010 og 2011)   
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, 
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er 

organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av 
privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

 
Initiativ for etisk handel 
Storgata 5 
0155 OSLO  

 

  

Vår referanse: Deres referanse:                Dato: 

              01.02.2011 

Saksbehandler:   

 Spesialrådgiver Grete Solli + 47 48072942 

Søknad om felles medlemskap for alle helseforetak i Norge 

Bakgrunn 

Prosjektet Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten er et prosjekt som har pågått 

siden 2009 og som i løpet av 2010 tok innover seg området etisk handel gjennom 

delprosjektet ”Miljø- og samfunnsansvar i innkjøp”. Anbefaling i prosjektet var at de tre 

helseregionene Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest fulgte opp Helse Sør-Øst 

sin tilnærming til området. En dialog mellom innkjøpsavdelingene i de fire regionene har 

resultert i et ønske om å samle dette arbeidet i et fellesprosjekt med mål om å bruke 

standardiserte krav, like verktøy, leverandørkontakt og oppfølging av leverandørkjeder.  

 

Forespørsel 

Det er kun Helse Sør-Øst som foreløpig er medlem av IEH. Vi ser det som et 

suksesskriterium i dette prosjektet at alle regionene har tilgang til IEHs verktøy og 

kunnskapsbase. Vårt ønske er å bli betraktet som ett medlem med en felles 

medlemsavgift og ett rapporteringspunkt.  

 

Pris på medlemskap  

Vi ønsker at dere tilbyr oss en pris på årlig medlemskap på maksimalt 220 000 kroner. 

Dette vil da fordeles av oss på de fire regionene etter størrelse.  

 

Organisering 

Vår hovedkontakt mot dere vil fortsatt være spesialrådgiver Grete Solli i Helse Sør-Øst. 

Hun vil være kontakten videre mot de andre regionene og være leder for dette prosjektet 

som vil være et delprosjekt i hovedprosjektet som er ledet av Helse Vest. I delprosjektet 

vil deltagerne være innkjøpsmiljøene i alle de fire regionene. Dette vil være en 

arbeidsgruppe som følger opp etiske krav i alle anskaffelser til alle offentlige sykehus i 

Norge. Rapportering til dere vil gjøres samlet fra denne arbeidsgruppen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ivar Eriksen, prosjektleder     Grete Solli, delprosjektleder 

Eigardirektør Helse Vest RHF   Spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
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Prosjektdirektiv 

1. BAKGRUNN 
Etisk handel i offentlige anskaffelser er et forholdsvis nytt tema i Norge. Miljø
anskaffelser lå inne som eget delprosjekt i hovedprosjektet ”Miljø
i 2010. Rapport fra prosjektet ble avlever
helseforetak med anbefaling om å ta i bruk de anbefalinger som lå i rapporten. Helse
omsorgsdepartementet har fulgt opp med å legge samme anbefalinger inn i foretaksprotokollen til lande
helseregioner i 2011. De fire regionenes innkjøpsorganisasjoner har høsten 2010 drøftet emnet og samlede 
vurderinger gjør at man ønsker å sette i gang et prosjekt hvor regionene samlet tar et grep om etisk handel.  

 2. MÅL 
Det vil ligge både langsiktige og kortsiktige mål i prosjektet. 
Langsiktige mål:  

• Følge opp anbefalte tiltak angående etisk handel i delrapport innkjøp
Helse- og omsorgsdepartem

• Samordne arbeidet med etiske krav og leverandøroppfølging mellom for
• Søke samarbeid med også andre offentlige innkjøpere som f.eks de svenske länene om oppfølging 

av felles leverandører 
• Kommunisere vårt arbeid internt og eksternt

  
Kortsiktige mål:  

• Inngå felles medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel 
• Oppnå enighet om felles kontraktskrav
• Utvikle kompetanse i alle fire regioner innen etisk handel
• Arrangere felles leverandørseminar med tema etisk handel
• Gjøre risikovurderinger i regiona

anskaffelser i alle fire regioner i løpet av 2011
• Følge opp krav i minst ti anskaffelser i 2011 og dele erfaringer på oppfølging
• Starte drøfting av hvordan man kan utvikle gode kvalifikasjonskra

sikre etiske leverandørkjeder
• Utvikle en kommunikasjonsplan for prosjektet
 

3. OPPGAVER OG AVGRENSNINGER
Prosjektgruppens hovedoppgave vil være å få implementert etisk handel som en integrert del av regionenes 
anskaffelser. Dette vil innebære opplæring, skape eierskap, legge det inn i maler og lignende. Hver enkelt 
region må i tillegg til dette prosjektet følge opp anbefalingene fra delprosjekt innkjøp
anskaffelser. Prosjektgruppen vil vurdere å ta in
Definisjon på etisk handel i dette prosjektet vil være: Oppfølging av etiske leverandørkjeder i kjøp av varer. 
Tjenestekjøp er ikke inkludert i prosjektet.  Prosjektet vil jobbe med oppfølging av anskaf
krav med bl.a revisjoner og forbedringsarbeid i samarbeid med leverandør hvis revisjoner avdekker 
uheldige forhold og brudd på de etiske krav. 
 
Det er kun store fellesanskaffelser i regionene 
anskaffelser på de enkelte helseforetak vil ikke bli medregnet, men kompetansen om tema skal også heves 
ut på alle helseforetak.  

                                                          
1 Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø
finnes på www.grontsykehus.no
 
2 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2011/Protokoll310111HSO.pdf
 
3 Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø
finnes på www.grontsykehus.no
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Etisk handel i offentlige anskaffelser er et forholdsvis nytt tema i Norge. Miljø- og samfunnsansvar i 
anskaffelser lå inne som eget delprosjekt i hovedprosjektet ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” 
i 2010. Rapport fra prosjektet ble avlevert styringsgruppen juni 2010 og samtidig sendt ut til alle landets 
helseforetak med anbefaling om å ta i bruk de anbefalinger som lå i rapporten. Helse-
omsorgsdepartementet har fulgt opp med å legge samme anbefalinger inn i foretaksprotokollen til lande
helseregioner i 2011. De fire regionenes innkjøpsorganisasjoner har høsten 2010 drøftet emnet og samlede 
vurderinger gjør at man ønsker å sette i gang et prosjekt hvor regionene samlet tar et grep om etisk handel.  

e og kortsiktige mål i prosjektet.  

Følge opp anbefalte tiltak angående etisk handel i delrapport innkjøp1 jf. foretaksprotokoll fra 
departementet 20112 

Samordne arbeidet med etiske krav og leverandøroppfølging mellom foretakene
Søke samarbeid med også andre offentlige innkjøpere som f.eks de svenske länene om oppfølging 

 
Kommunisere vårt arbeid internt og eksternt 

Inngå felles medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel  
Oppnå enighet om felles kontraktskrav 
Utvikle kompetanse i alle fire regioner innen etisk handel 
Arrangere felles leverandørseminar med tema etisk handel 
Gjøre risikovurderinger i regionale og nasjonale anskaffelser og sette etiske krav i minst tre 
anskaffelser i alle fire regioner i løpet av 2011 
Følge opp krav i minst ti anskaffelser i 2011 og dele erfaringer på oppfølging
Starte drøfting av hvordan man kan utvikle gode kvalifikasjonskrav i stedet for kontraktskrav for å 
sikre etiske leverandørkjeder 
Utvikle en kommunikasjonsplan for prosjektet 

3. OPPGAVER OG AVGRENSNINGER 
Prosjektgruppens hovedoppgave vil være å få implementert etisk handel som en integrert del av regionenes 

r. Dette vil innebære opplæring, skape eierskap, legge det inn i maler og lignende. Hver enkelt 
region må i tillegg til dette prosjektet følge opp anbefalingene fra delprosjekt innkjøp

Prosjektgruppen vil vurdere å ta inn miljøkrav og samarbeid rundt dette i løpet av 2012. 
Definisjon på etisk handel i dette prosjektet vil være: Oppfølging av etiske leverandørkjeder i kjøp av varer. 
Tjenestekjøp er ikke inkludert i prosjektet.  Prosjektet vil jobbe med oppfølging av anskaf
krav med bl.a revisjoner og forbedringsarbeid i samarbeid med leverandør hvis revisjoner avdekker 
uheldige forhold og brudd på de etiske krav.  

Det er kun store fellesanskaffelser i regionene og nasjonalt som vil bli omfattet av prosjektet. Mindre 
anskaffelser på de enkelte helseforetak vil ikke bli medregnet, men kompetansen om tema skal også heves 

                   
Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 

www.grontsykehus.no 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2011/Protokoll310111HSO.pdf

Rapport utarbeidet av delprosjekt i ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 
www.grontsykehus.no 
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og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” 

t styringsgruppen juni 2010 og samtidig sendt ut til alle landets 
- og 

omsorgsdepartementet har fulgt opp med å legge samme anbefalinger inn i foretaksprotokollen til landets 
helseregioner i 2011. De fire regionenes innkjøpsorganisasjoner har høsten 2010 drøftet emnet og samlede 
vurderinger gjør at man ønsker å sette i gang et prosjekt hvor regionene samlet tar et grep om etisk handel.   

jf. foretaksprotokoll fra 

etakene 
Søke samarbeid med også andre offentlige innkjøpere som f.eks de svenske länene om oppfølging 

anskaffelser og sette etiske krav i minst tre 

Følge opp krav i minst ti anskaffelser i 2011 og dele erfaringer på oppfølging 
v i stedet for kontraktskrav for å 

Prosjektgruppens hovedoppgave vil være å få implementert etisk handel som en integrert del av regionenes 
r. Dette vil innebære opplæring, skape eierskap, legge det inn i maler og lignende. Hver enkelt 

region må i tillegg til dette prosjektet følge opp anbefalingene fra delprosjekt innkjøp3 angående miljøkrav i 
n miljøkrav og samarbeid rundt dette i løpet av 2012. 

Definisjon på etisk handel i dette prosjektet vil være: Oppfølging av etiske leverandørkjeder i kjøp av varer. 
Tjenestekjøp er ikke inkludert i prosjektet.  Prosjektet vil jobbe med oppfølging av anskaffelser med etiske 
krav med bl.a revisjoner og forbedringsarbeid i samarbeid med leverandør hvis revisjoner avdekker 

som vil bli omfattet av prosjektet. Mindre 
anskaffelser på de enkelte helseforetak vil ikke bli medregnet, men kompetansen om tema skal også heves 

og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2011/Protokoll310111HSO.pdf 

matiltak i spesialisthelsetjenesten”, våren 2010. Den 
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4. BUDSJETTRAMMER
Prosjektet har oppstart i mars 2011 og vil sluttføres våren 2013
egenhånd med personalkostnader ut i fra en antagelse om at hver region 
som årlig har 4-5 heldagsmøter inkludert reisevirksomhet, 4
og etterarbeid Hver region må også ta høyde for praktisk arbeid som å sende ut skjemaer, møte 
leverandører, opplæring og kommunikasjonsarbeid i egen region. Til leverandørseminarer og utarbeidelse 
og opptrykk av informasjonsmateriell budsjetters det årlig med kr
budsjetteres det samlet kroner 100
årlig utgjør 220 000 kroner, deles mellom partene med ut i fra størrelse. 
IEH.  

5. PROSJEKTPLAN 
 
Vår 2011 – kortsiktige mål 
Oppstartsmøte prosjekt 
Innmelding Initiativ for etisk handel
Heldagsmøte prosjekt 
Leverandørseminar  
Tlf. møte  
Utarbeide kommunikasjonsplan
Gjøre felles risikovurderinger 
Sette felles etiske krav 
Opplæring i etisk handel - prosjektdeltagere
 
Høst 2011 – vår 2013 
Oppfølging av anskaffelser – revisjoner 
Implementering av etisk handel i regionenes anskaffelsesstrategier
inkludert malverk 
Forsøk på etisk handel som kvalifikasjonskrav i anskaffelser
Implementering av etisk handel i miljøstyringssystemer etter ISO 14001
standard 
Leverandørseminar 2 
Utvikling av gode rutiner for felles oppfølging av anskaffelser  med etiske 
krav  
 
 

6. PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING
Prosjektet organiseres med:  
• Prosjekteier og styringsgruppe. Dette er prosjektgruppen i ”Miljø

spesialisthelsetjenenesten”, 
• Prosjektgruppe. Hver region stiller med 1
• Et sekretariat. En person fra Helse Sør

Prosjekteier har ansvar for 

- Godkjennelse av prosjektets direktiv og omfang.
- Behandling og godkjennelse av endringer i prosjektets omfang.

Styringsgruppen har ansvar for

- At prosjektets leveranse er i samsvar med mandat, målsettinger og oppgaver.
- Overordnet ansvar for prosjektets r
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4. BUDSJETTRAMMER 
Prosjektet har oppstart i mars 2011 og vil sluttføres våren 2013. Hver region og Hinas 
egenhånd med personalkostnader ut i fra en antagelse om at hver region og Hinas stiller med 1

5 heldagsmøter inkludert reisevirksomhet, 4-5 telefonmøter på 1-2 timer samt forberedelse 
erarbeid Hver region må også ta høyde for praktisk arbeid som å sende ut skjemaer, møte 

leverandører, opplæring og kommunikasjonsarbeid i egen region. Til leverandørseminarer og utarbeidelse 
og opptrykk av informasjonsmateriell budsjetters det årlig med kr. 50 000,-. Til revisjoner i utlandet 

samlet kroner 100 000 årlig. Medlemskap i organisasjonen ”Initiativ for etisk hande
000 kroner, deles mellom partene med ut i fra størrelse. Hinas er selvstendig medlem av 

 
14.03.11 

Innmelding Initiativ for etisk handel Mars 2011
29.04.11 
20.05.11 
16.05.11 

Utarbeide kommunikasjonsplan Vår 2011
Vår 2011
Vår 2011

prosjektdeltagere Vår 2011

 
revisjoner  Høst 2011 

handel i regionenes anskaffelsesstrategier 2012-2013

Forsøk på etisk handel som kvalifikasjonskrav i anskaffelser Vår 2012
Implementering av etisk handel i miljøstyringssystemer etter ISO 14001- Høst 2012

Vår 2012
Utvikling av gode rutiner for felles oppfølging av anskaffelser  med etiske 2012 

. PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING 

tyringsgruppe. Dette er prosjektgruppen i ”Miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenenesten”,  
Prosjektgruppe. Hver region stiller med 1-2 personer fra innkjøpsmiljø i sitt RHF. 
Et sekretariat. En person fra Helse Sør-Øst RHF.  

Godkjennelse av prosjektets direktiv og omfang. 
Behandling og godkjennelse av endringer i prosjektets omfang. 

har ansvar for 

At prosjektets leveranse er i samsvar med mandat, målsettinger og oppgaver.
Overordnet ansvar for prosjektets rammer 

Sist oppdatert 18.05.2011 13:16:00 

og Hinas budsjetterer på 
stiller med 1-2 personer 

2 timer samt forberedelse 
erarbeid Hver region må også ta høyde for praktisk arbeid som å sende ut skjemaer, møte 

leverandører, opplæring og kommunikasjonsarbeid i egen region. Til leverandørseminarer og utarbeidelse 
. Til revisjoner i utlandet 

000 årlig. Medlemskap i organisasjonen ”Initiativ for etisk handel” som 
Hinas er selvstendig medlem av 

 
Mars 2011 

 
 
 

Vår 2011 utkast 16.05 
Vår 2011 
Vår 2011 
Vår 2011 

Høst 2011 – vår 2013 
2013 

Vår 2012 
Høst 2012 

Vår 2012 –høst 2011 

og klimatiltak i 

2 personer fra innkjøpsmiljø i sitt RHF.  

At prosjektets leveranse er i samsvar med mandat, målsettinger og oppgaver. 
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Prosjektdirektiv 

- Beslutningspunkt ved passering av milepæler
- Avklare strategiske spørsmålsstillinger og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
- Ledelsestøtte for prosjektleder 
- Behandle endringer i oppdragsbeskrivelsen (vesentlige avvik)

 
Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektoppstart:

- Vedta prosjektdirektivet som blant annet skal inneholde:
� prosjektplaner / aktivitetsplaner
� eventuelle konkrete resultatmål

 
Ved å vedta prosjektdirektivet gir styringsgruppen fullmakter til prosjektlederen som får pros
som styringsdokument.  
 
Dette betyr at endringer og avvik som måtte oppstå underveis i prosjektet i forhold til innholdet i 
prosjektdirektivet (som vil medføre endringer/korrigeringer i prosjektdirektivet mht for eksempel 
mål/delmål, milepælsplaner, budsjett, kost/nytte) må behandles av styringsgruppen. 
 
Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring:

- Behandle overordnete statusrapporter
- Vedta korrigerende tiltak etter forslag fra prosjektleder

 
Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektavslutning:

- Godkjenne sluttleveransen
- Godkjenne evaluering 

Prosjektleders ansvar: 

Prosjektgruppen skal ledes av Helse Sør
 
Prosjektleder skal gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektdirekti
styringsprinsippene definert i dette. Hovedoppgavene er:

- At prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen 
- At prosjektets rammer holdes
- At avvik avdekkes og avklares

 
Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektoppstart:
Sammen med prosjektgruppen skal prosjektleder:

- Utarbeide forslag til endelige prosjektplaner / aktivitetsplaner basert på prosjektdirektivet.
- Utarbeide forslag til endelige konkrete mål og delmål (resultatmål/effektmål ved behov)
- Utarbeide forslag til endelig 
- Utarbeide møteplaner og kommunikasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, 

hvordan skal disse informeres, hvem har ansvaret for informasjonen).
 
Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring:

- Sikre at overordnet og detaljert prosjektplan gjennomføres slik at leveransene kommer til riktig tid 
med riktig ressursbruk

- Håndtere avvik 
- Rapportere til styringsgruppen 

 
Prosjektleder viktigste oppgaver ved prosjektavslutning:

- Forberede og gjennomføre sluttleveranse i 
- Gjennomføre evaluering

 
 

Prosjektgruppen 

Det opprettes en prosjektgruppe som består av1
helseforetakene. .  
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Beslutningspunkt ved passering av milepæler 
Avklare strategiske spørsmålsstillinger og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
Ledelsestøtte for prosjektleder  
Behandle endringer i oppdragsbeskrivelsen (vesentlige avvik) 

tigste oppgaver ved prosjektoppstart: 

Vedta prosjektdirektivet som blant annet skal inneholde: 
prosjektplaner / aktivitetsplaner 
eventuelle konkrete resultatmål 

Ved å vedta prosjektdirektivet gir styringsgruppen fullmakter til prosjektlederen som får pros

Dette betyr at endringer og avvik som måtte oppstå underveis i prosjektet i forhold til innholdet i 
prosjektdirektivet (som vil medføre endringer/korrigeringer i prosjektdirektivet mht for eksempel 

splaner, budsjett, kost/nytte) må behandles av styringsgruppen.  

Styringsgruppens viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring: 

Behandle overordnete statusrapporter 
Vedta korrigerende tiltak etter forslag fra prosjektleder 

oppgaver ved prosjektavslutning: 

Godkjenne sluttleveransen 
 

Prosjektgruppen skal ledes av Helse Sør-Øst RHF ved spesialrådgiver Grete Solli  

Prosjektleder skal gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektdirektivet og rapportere iht. 
styringsprinsippene definert i dette. Hovedoppgavene er: 

At prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen  
At prosjektets rammer holdes 
At avvik avdekkes og avklares 

Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektoppstart: 
en med prosjektgruppen skal prosjektleder: 

Utarbeide forslag til endelige prosjektplaner / aktivitetsplaner basert på prosjektdirektivet.
Utarbeide forslag til endelige konkrete mål og delmål (resultatmål/effektmål ved behov)
Utarbeide forslag til endelig prosjektbudsjett 
Utarbeide møteplaner og kommunikasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, 
hvordan skal disse informeres, hvem har ansvaret for informasjonen). 

Prosjektleders viktigste oppgaver ved prosjektgjennomføring: 

net og detaljert prosjektplan gjennomføres slik at leveransene kommer til riktig tid 
med riktig ressursbruk 

Rapportere til styringsgruppen  

Prosjektleder viktigste oppgaver ved prosjektavslutning: 

Forberede og gjennomføre sluttleveranse i hht mandat og plan 
Gjennomføre evaluering 

Det opprettes en prosjektgruppe som består av1-2 representanter fra hver av de fire regionale 

Sist oppdatert 18.05.2011 13:16:00 

Avklare strategiske spørsmålsstillinger og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter 

Ved å vedta prosjektdirektivet gir styringsgruppen fullmakter til prosjektlederen som får prosjektdirektivet 

Dette betyr at endringer og avvik som måtte oppstå underveis i prosjektet i forhold til innholdet i 
prosjektdirektivet (som vil medføre endringer/korrigeringer i prosjektdirektivet mht for eksempel 

 

vet og rapportere iht. 

Utarbeide forslag til endelige prosjektplaner / aktivitetsplaner basert på prosjektdirektivet. 
Utarbeide forslag til endelige konkrete mål og delmål (resultatmål/effektmål ved behov) 

Utarbeide møteplaner og kommunikasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, 

net og detaljert prosjektplan gjennomføres slik at leveransene kommer til riktig tid 

2 representanter fra hver av de fire regionale 
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Prosjektdirektiv 

 
Prosjektgruppen skal sammen med prosjektleder bidra til at prosjektet leverer iht
aktivitetsplan.  Medlemmene skal sikre at:

- At alle relevante fakta blir innhentet
- At faglige utredninger og vurderinger blir utført
- At aktiviteter blir gjennomført iht. aktivitetsplan
- At avtalte rapporter blir utarbeidet og gitt til st
- At eventuelle veivalg underveis blir belyst og fremsatt for styringsgruppen i en slik form at 

beslutning kan tas 
- At avvik blir meldt 
- At problemer og uforutsette komplikasjoner blir tatt opp og håndtert
- At avtalt leveranse blir overlevert sty

 
Sekretariatet  

Sekretariatet skal bestå av en person utpekt av Helse Sør
 
Sekretariatet skal:  
- Være sekretær for prosjektgruppen
- Følge opp saker mellom møtene i prosjektgruppen
- Yte fagkompetanse til prosjektgruppen og til 
- Være kontaktperson for IEH 
- Arrangere kurs, leverandørseminar og møter i prosjektgruppen
- Skrive rapporter og utredninger i henhold til prosjektplan

7. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING
Statusrappporter leveres styringsgruppen senest 
 

8. ENDRINGSKONTROLL OG VERSJONSSTYRING
Følgende dokumenter skal underlegges formell endringskontroll og versjonsstyring

• Mandat 
• Prosjektdirektiv 
• Budsjett 
• Prosjektrapport 

 
 

9. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER
Prosjektets administrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet 
skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte:

• Prosjektdirektiv (alle versjoner)

• prosjektmandat 

• Møteinnkallinger og 

• Statusrapporter til styringsgruppen

• Referater fra styringsgruppens møter

• Sluttrapport 

 

10. AKSEPTANSEKRITERIER

Etisk handel skal være implementert i alle regioner 
anskaffelsene og koordinering av oppfølging på 
være etablert og fungere. 
 

Prosjektdirektiv 
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Prosjektgruppen skal sammen med prosjektleder bidra til at prosjektet leverer iht. prosjektoppdrag og 
aktivitetsplan.  Medlemmene skal sikre at: 

At alle relevante fakta blir innhentet 
At faglige utredninger og vurderinger blir utført 
At aktiviteter blir gjennomført iht. aktivitetsplan 
At avtalte rapporter blir utarbeidet og gitt til styringsgruppen  
At eventuelle veivalg underveis blir belyst og fremsatt for styringsgruppen i en slik form at 

At problemer og uforutsette komplikasjoner blir tatt opp og håndtert 
At avtalt leveranse blir overlevert styringsgruppen 

Sekretariatet skal bestå av en person utpekt av Helse Sør-Øst RHF.  

Være sekretær for prosjektgruppen 
Følge opp saker mellom møtene i prosjektgruppen 
Yte fagkompetanse til prosjektgruppen og til hfene 

Arrangere kurs, leverandørseminar og møter i prosjektgruppen 
Skrive rapporter og utredninger i henhold til prosjektplan 

. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING
Statusrappporter leveres styringsgruppen senest en uke før styringsgruppens møter 

. ENDRINGSKONTROLL OG VERSJONSSTYRING 
Følgende dokumenter skal underlegges formell endringskontroll og versjonsstyring 

. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER 
nistrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet 

skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte:
Prosjektdirektiv (alle versjoner) 

Møteinnkallinger og –referater 

Statusrapporter til styringsgruppen 

Referater fra styringsgruppens møter 

. AKSEPTANSEKRITERIER 

Etisk handel skal være implementert i alle regioner og i Hinas som en naturlig del av 
anskaffelsene og koordinering av oppfølging på tvers av regionene og nasjonalt skal 

.  

Sist oppdatert 18.05.2011 13:16:00 

. prosjektoppdrag og 

At eventuelle veivalg underveis blir belyst og fremsatt for styringsgruppen i en slik form at 

. PLANLEGGING, OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING 

nistrative rutiner utover prosjektoppfølging skal generelt holdes på et minimum. Prosjektet 
skal ha et manuelt og maskinelt arkiv under kontroll av prosjektleder. Arkivene skal omfatte: 

som en naturlig del av 
og nasjonalt skal 
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11. SIGNATUR 
Prosjektdirektivet er gjennomgått og godkjent av prosjekteier
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Prosjektdirektivet er gjennomgått og godkjent av prosjekteier v /prosjektleder Ivar Eriksen 30.03.11

Sist oppdatert 18.05.2011 13:16:00 

v /prosjektleder Ivar Eriksen 30.03.11 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2011/6 Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
 
 
I forbindelse med behandling av styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, 
iverksettelse av tiltak  – oppfølging av styresak 111-2010 i styremøte, den 21. og 22. juni 2011 
stilte styret i Helse Nord RHF spørsmålet om hvorfor ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri 
(BUP) er kortere for pasienter uten rett enn for pasienter med rett til prioritert helsehjelp. 
 
Med bakgrunn i styrets ovennevnte spørsmål har fagavdelingen i Helse Nord RHF henvendt 
seg til helseforetakene for å få en beskrivelse av hvorfor ventetiden fremstår som om pasienter 
uten rett har kortere ventetid. Svarene gir følgende begrunnelse: 
 
1. Måten ventetid blir registrert 

I sitt svar beskriver Nordlandssykehuset HF: Det store flertallet av pasienter "uten rett til 
nødvendig helsehjelp" er pasienter som alt har fått oppfylt sin rett til helsehjelp i 
psykiatriske poliklinikker, men som står som pasient "uten rett", når de venter på 
behandling i mer spesialiserte enheter i sykehuset (f.eks. når de blir søkt innlagt på en 
døgnenhet eller de søkes til fagteam for nevropsykologi). Pasientene er tatt inn som 
pasienter "med rett" i poliklinikker i Nordland fylke, og det er da i disse tilfellene hvor de 
må vente på videre behandlingsforløp at samme pasient telles to ganger. Av tekniske 
grunner blir de så satt på venteliste "uten rett" til innleggelse eller behandling i en av våre 
spesialenheter (3. linje). Det er de mest alvorlig rammede pasientene som henvises videre 
fra poliklinikkene. Det blir da faglig riktig at de ikke venter lenge.  
 

2. Mangel av internhenvisningsmulighet i BUP-data 
Nordlandssykehuset HF skriver: En annen pasientgruppe som bidrar til denne forskjellen 
er pasienter som har vært utredet, gitt behandling og er avsluttet i poliklinikkene, og som 
re-henvises utelukkende for en medisinvurdering/medisinjustering. Disse sakene tas imot 
som "behov for helsehjelp", men ikke "rett til helsehjelp", og de legges inn til legene som 
tar dem inn etter tur. Siden dette ofte er konsultasjoner som kan gjøres på én time og så 
avsluttes, får de kortere ventetid en nyhenviste pasienter med rett til prioritert helsehjelp, 
som trenger lengre serier av konsultasjoner. Årsaken til at vi holder på med denne 
uheldige praksisen, er at vi ikke har noe mulighet for "internhenvisninger" i BUP-data. Å 
holde oversikt og ikke miste styring på pasientstrømmen også internt har vi vurdert som 
viktigere enn at vi kommer uheldig ut på ventelistestatistikken. Ved overgang til BUP-
modulen i DIPS håper vi at vi kan rette opp i dette og få slutt på dagens praksis med 
"dobbeltregistrering". 
 

3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har kortere ventetid for pasienter 
med rett 
UNN skriver: I perioden 1. januar til 30. juni 2011 var det ved BUP Tromsø 253 
pasienter som fikk igangsatt behandling. Av disse var det 233 (91,4 %) pasienter som 
hadde rett til nødvendig helsehjelp, mens de resterende 22 (8,6 %) hadde behov for 
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helsehjelp. Pasientene med rett til nødvendig helsehjelp hadde i gjennomsnitt ventet 66 
dager fra henvisningen var mottatt, mens de med behov for helsehjelp hadde en 
gjennomsnittlig ventetid på 79 dager. Dette innebærer at ved BUP Tromsø er ventetiden 
for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp signifikant kortere (t(253) = 1,23, p <.00) 
enn for de med behov for helsehjelp. 
 
Vurdering 
Den forskjellen som fremkom i styrets dokumenter har som vist ovenfor i hovedsak en 
teknisk årsak.  
 
De problemer som beskrives av Nordlandssykehuset HF forventes løst, når DIPS 
implementeres i BUP og erstatter BUP-data. Denne implementeringen gis sammen med 
implementering av DIPS i rusomsorgen høyest prioritet.  
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Møtedato: 31. august 2011 
Arkivnr.: 2010/916-72/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 92-2012/7 Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 75-2011 møteplanen for 2012. Styret har tidligere 
bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne oversikten skal være koblet mot 
den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2012 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2012: 
 
Møtedato Møtested Saker til behandling 
1. februar 2012 Bodø • Oppdragsdokument 2012 til helseforetakene 

• Foreløpig resultat 2011 
• Budsjett 2012 – konsolidert  

29. februar 2012 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 1-2012 
29. mars 2012 Bodø • Årlig melding 2011 

• Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 
2011 – herunder disponering av resultat 

• Virksomhetsrapport nr. 2-2012 
25. april 2012 Hammerfest • Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
30. mai 2012 Bergen • Virksomhetsrapport nr. 4-2012 

• Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
22. juni 2012 Tromsø • Tertialrapport nr. 1-2012 

• Virksomhetsrapport nr. 5-2012 
• Plan 2013-2016 – inkl. planpremisser og rullering 

av investeringsplanen  
• Møteplan 2013 

29. august 2012 Stokmarknes • Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 
• Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 

26. september 2012 Harstad • Virksomhetsrapport nr. 8-2012 
31. oktober 2012 Tromsø • Tertialrapport nr. 2-2012 

• Virksomhetsrapport nr. 9-2012 
28. november 2012 Mo i Rana • Virksomhetsrapport nr. 10-2012 

• Budsjett 2013 – rammer  
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
19. desember 2012 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 11-2012 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 93-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet av 23. juni 2011 ad. regionalt gjennomførte tilsyn med 

spesialisthelsetjenesten i 2010 
2. Årsrapport 2010 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF 
3. Brev fra Helsetilsynet av 5. juli 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. varsel 

om pålegg, brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 14. juli 2011 til 
Helsetilsynet i samme sak og brev fra Helsetilsynet av 18. juli 2011 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avslutning av tilsynssak 

4. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. juli 2011 ad. oppfølging av arbeidstid i helseforetakene 
5. Brev fra Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF av 25. juli 2011 ad. nytt sykehus i 

Kirkenes 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Styresak 93-2011/1 Brev fra Helsetilsynet av 23. juni 2011  

ad. regionalt gjennomførte tilsyn med  
spesialisthelsetjenesten i 2010 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 93-2011/2 Årsrapport 2010 fra arbeidsmiljøutvalget 

i Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 93-2011/3 Brev fra Helsetilsynet av 5. juli 2011 til  
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

ad. varsel om pålegg, brev fra  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF av  
14. juli 2011 til Helsetilsynet i samme sak og 
brev fra Helsetilsynet av 18. juli 2011 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
avslutning av tilsynssak 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Styresak 93-2011/4 Brev fra Arbeidstilsynet av 4. juli 2011  

ad. oppfølging av arbeidstid i helseforetakene 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 93-2011/5 Brev fra Brukerutvalget ved Sykehusapotek  
    Nord HF av 25. juli 2011 ad. nytt sykehus i  
    Kirkenes 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 2010/916-69/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 94-2011 Eventuelt 
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